پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،25شمارۀ،1بهار 1911

ص 569-581.
DOI: 10.22059/jhgr.2018.263461.1007759

وکاهشاثردرمقابلهباجزایرگرمایی

استراتژیهایسازگاری

سنجیبهرهگیریاز


امکان
موردی:کالنشهرتهران)

شهری(مطالع 
ة
کاظم برهانی* -پژوهشگر دکترای جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تربیت مدرس
صدراله گودرزی -کارشناسارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید بهشتی
شیوا اسمعیلی -کارشناسارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه پیام نور اردکان یزد

دریافت مقاله۷۹2۱/50/92 :

پذیرش نهایی ۷۹2۱/50/50 :

چکیده 
هابهویژهدربخشمرکزی کامالً بر اقلیم
فشردهووجودانواعفعالیت 

وسازهایبه 
هم


شهرهاباساخت
امروزه ،
دهاند کهدارایآثار
گذاشتهاند وبهافزایشحرارتشهریوایجادجزایرگرماییمنجرش 

خودوپیراموناثر
استراتژیهایکاهشاثروسازگاری

سوءبرزیستشهریاست .درمقابلهبامضراتجزایرگرماییشهری ،
توسط مطالعات پیشنهاد شده است .امکان اجرای هر یک از این استراتژیها در شهرهای مختلف جهان،
امکانسنجی مسیر مشخصی را برای

وجهبه امکانات و ظرفیتهای موجود آنها ،متفاوت است که مطالعة 
بات 
مدیریت شهری برای مقابله با جزایر گرمایی مشخص میکند .هدف از این پژوهش امکانسنجی اجرای
هایکاهشاثروسازگاریدرکالنشهرتهراناست.روشتحقیقدراینمقالهتوصیفی-تحلیلیواز


استراتژی
لحاظ ماهیت کاربردی است و جامعة آماری این تحقیق متخصصان شهری بوده و روش جمعآوری دادهها
کالمیاست.نتایجتحقیقنشانمیدهدکه

هاروشمنطقفازی-


نامهاست.روشتجزیهوتحلیلداده

پرسش
رنگهاییباانعکاسبیشترو)...
ارههایشهریبه 
مهاوجد 
استراتژیهایکاهشاثر(شاملتغییررنگپشتبا 

واستراتژیهایسازگاری(شاملآموزششهروندانباهدفوفقبا دماهایبیشتر،ترویجوآموزششهروندان

روشهای جلبمشارکتشهروندان)بیشترینامکان

بهرهگیریاز
صرفهجوییدرمصرفبرق وگاز،و 

درزمینة
استراتژیهایکاهشاثرامکانبیشتریبرایاجرادرشهر

.بهصورتکلی،
درکالنشهرتهرانراداراست 

اجرا
تهران را داراست .نیاز به تغییر رویکرد از استراتژیهای کاهش اثر به سوی استراتژیهای سازگاری در
هایکالنمقابلهباجزایرگرماییاحساسمیشود .


سیاست

جزایرگرمایی،سازگاری،کاهشاثر،کالنشهرتهران.

امکانسنجی،

واژگانکلیدی:

*نویسندة مسئول ،تلفن52۷9299۹۱92 :

Email: Kazemborhani@yahoo.com



562

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،25شمارۀ،1بهار1911



مقدمه 
تغییرات آبوهوا یکی از نمونههای روشن حاصل از فعالیت انسانهاست .انسانها با تغییراتی که در محیط خود ایجاد
میکنند شرایطی بهوجود میآورند که موجب میشود اقلیم و درجة حرارت هوا تغییر کند (آرچر و همکاران.)۹90 :95۷9 ،
روشنترین نمود تأثیر انسان بر اقلیم را میتوان در شهرها مشاهده کرد (کارتر و همکاران .)9 :95۷0 ،گسترش
شهرنشینی میتواند در اقلیم محلی و منطقهای تغییراتی ایجاد کند (دهقان .)90 :۷۹09 ،از مهمترین پیامدهای تغییرات
اقلیمی در شهرها میتوان به جزایر گرمایی شهری اشاره کرد .این امرِ کامالً شناختهشدهای است که پیشرفت و توسعة
شهرها سبب تغییر اقلیم از جمله ایجاد جزیرة گرمایی شهری در مناطق کالنشهری میشود (فوجینو و همکاران۷222 ،؛
کا و همکاران .)۷222 ،درواقع ،جزایر گرمایی شهری قطعات مجزایی هستند که درجة حرارت آنها در کل سطح مناطق
شهری افزایش یافته و شدت گرمبودن آن در یك قرن اخیر بیشتر شده است (هیدت و نیف.)9550 ،
الک هاوارد در سال  ۷0۷2میالدی ،در لندن ،برای نخستین بار جزیرة گرمایی شهری را مطرح کرد .پس از آن ،این
پدیده را در شهرهای کوچك و بزرگ سراسر جهان تشخیص دادند (شاهگدانوا و همکاران .)۹0 :۷22۱ ،از دالیل ایجاد
جزایر گرمایی ،مواد سطحی و تبخیر و تعرق در مناطق شهری است که عموماً ناشی از آسفالت و سیمان بوده که در مناطق
شهری استفاده شده است (اوکی .)۷209مناطق شهری مدرن نسبت به حومه معموالً دارای سطوح تیره و بدون پوشش
گیاهی بیشتری هستند .این تفاوت بر اقلیم ،مصرف انرژی ،و قابلیت سکنی ۷شهرها اثر میگذارد و درنهایت سطوح تیره و
کمبود پوشش گیاهی هوای مناطق شهری را گرم میکند و به ایجاد جزایر گرمایی شهری منجر میشود (روزنفلد و
همکاران.)900 :۷220 ،
توسعهیافتن شهرها و ارتباط آن با جزیرة گرمایی شهری موضوع بسیار مهمی است که نخست باید درک و سپس
کنترل شود و در روند توسعة شهرها برنامهریزی شود (ونگ و همکاران .)9559 ،با افزایش شهرنشینی ،جزیرة گرمایی
شهری بر ساکنان شهرها اثر بیشتری خواهد داشت .تقریباً مراکز شهرها در جهان ،امروزه ،بین  ۷تا  9درجه گرمتر از مناطق
اطراف آن است (هیدت و نیف .)9550 ،اثرهای جزیرة گرمایی شهر در نیمهشب میتواند در طول یك موج گرمایی مضر
باشد و آن هنگامی است که در نواحی اطراف (روستایی) و مناطق وسیع سرمایی قابل مشاهده باشد (کالرک .)۷2۱9 ،از
طرفی ،جزیرة گرمایی بهطور مستقیم در سالمت حیات وحش شهری نیز تأثیر میگذارد .در ایاالت متحدة امریکا در حدود
هزار حیوان در هر سال بهعلت افزایش دما میمیرند و بیش از این تعداد بر اثر ترکیبات مضر هوای شهری از بین میروند
(چانگ .)9555 ،براساس گزارشهایی که محققان ایاالت متحده ارائه کردهاند ،تقریباً نیمی از جمعیت جهانی در مناطق
شهری بهسر میبرند و جزیرة گرمایی بهطور مستقیم سالمتی و آسایش ساکنان شهری را تحت تأثیر قرار میدهد و
تحقیقاً ثابت شده است که سرعت مرگومیر در طول یك موج گرمایی با حداکثر دما افزایش مییابد .میزان افزایش
دمای سطحی در محیط های شهری به عوامل متعددی از جمله شرایط وضع هوا ،عرض جغرافیایی ،زمان ،توپوگرافی،
پایداری جو ،باد ،آلودگی هوا ،جمعیت ،منابع گرمایی مصنوعی و ساختة دست بشر ،ارتفاع ساختمانها ،هندسة خیابانها ،و
شرایط تخلیة هوای شهری وابسته است (رنجبر سعادتآبادی.)0۹ :۷۹09 ،
همانطورکه شهرها بخشی از مسئلة تغییرات اقلیماند ،آنها همچنین بخشی از راهحل این مسئله نیز میباشند
(اومالی و همکاران .)999 :95۷0 ،شهرها محل تمرکز فعالیتهای اقتصادی ،جمعیت ،و درنتیجة آن منابع انرژی و انتشار
گازهای گلخانهای مربوط به پسماندها هستند .عالوهبراین ،روند شهرنشینی در سراسر جهان و الگوهای توسعة شهری از
عوامل اصلی آسیبپذیری در برابر جزایر گرمایی است .بنابراین ،این شرایط پیشنهاد میکند که مقامات محلی و دیگر
1. Habitability
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سنجیبهرهگیریازاستراتژیهایسازگاری


امکان

تصمیمگیران ،که توسعة شهری را شکل میدهند ،میتوانند نقش محوری در یك دستور کار فوری برای حل مسائل
حاصل از تغییرات اقلیم مانند جزایر گرمایی بازی کنند (کورفی -مورلوت و همکاران .)۷۱5 :95۷۷ ،پس برنامهریزی
یكپارچة شهری ۷محور سیاستهای سازگاری 9و کاهش اثر ۹است .مثالً ،تصمیمات کاربری زمین و منطقهبندی ممکن
است آسیبپذیری ساکنان شهری و زیرساختها برای رشد تهدیدهای تغییرات اقلیم بهطور عامل و جزایر گرمایی را
بهطور خاص تشدید یا محدود کند (کورفی -مورلوت و همکاران.)۷۱5 :95۷۷ ،
درمجموع ،دو راهکار عمده بهعنوان بازخورد مدیریتی پیشنهاد میشود که این دو راهکار عبارت است از سازگاری و
کاهش اثر .به عبارت دیگر ،پاسخ و بازخورد مدیریتی به تغییرات اقلیم شامل توسعة روشهای جدید ،ارزیابی و طراحی
سامانهها ،و روشهای غیرسازمانیافته است (حسن لی و شفیعی .)۷9 :۷۹02 ،اخیراً «سازگاری» ،بهعنوان یك گزینة
مهم قابل بررسی و ارزیابی ،نهفقط بهمنظور هدایت انتخاب بهترین سیاستهای کاهش اثر ،بلکه بهعنوان کاهشدهندة
آسیبپذیری گروههای مردم در برابر اثرهای تغییرات اقلیم و به تبع آن هزینههای اجتنابناپذیر آن درنظر گرفته شده
است (اسمت و پیلیفوسوا955۷ ،؛ گراتمن و پات .)9550 ،استراتژیهای کاهش اثر و سازگاری معرفیشده در پژوهشهای
مختلف و بهطور خاص توسط سازمان اسکان بشر بدون درنظرگرفتن امکان اجرای آن در شهرهای مختلف جهان ارائه
شده است و تفاوت در ظرفیتها ،توانهای اقتصادی ،میزان پذیرش توسط شهروندان ،امکانات و زیرساختهای الزم ،و
توان تخصصی متخصصان نیاز به مطالعة امکانسنجی آن برای اجرای این استراتژیها را مشخص میکند.
شهر تهران نیز ،باتوجهبه تمرکز جمعیت و فعالیتهای اقتصادی در آن ،با معضل جزایر گرمایی در چند دهة اخیر
روبهرو بوده است .از سال  ۷۹5۹تا سال گذشته )۷۹20(،حداقل دمای تهران منفی  ۷0درجه بوده است که به دنبال
تغییرات آبوهوایی اکنون به منفی  0درجه رسیده است و این به معنای افزایش درجة حرارت شهر تهران است که موجب
کاهش نزوالت شده و دما  9الی  ۹درجه افزایش یافته است .براساس آمارهای هواشناسی در طی این سالها ،میزان
حداقل دمای تهران و حداکثر دما در تهران بیشتر شده و میزان بارش هم حداقل ۷5درصد کاهش داشته است .میدان
هفتتیر ،میدان انقالب ،میدان شوش ،میدان آزادی ،و اطراف قیطریه جزایر گرمایی تهراناند .باتوجهبه وجود جزایر
گرمایی در شهر تهران و اثرهای منفی که بر جامعة شهری دارد ،بهرهگیری از استراتژیهای سازگاری و کاهش اثر در
راستای برنامهریزی و مدیریت حرارت شهری در راستای افزایش تابآوری جوامع شهری مناسب بهنظر میرسد.
همانطورکه گفته شد ،توان و ظرفیت بهرهگیری از این استراتژیها در شهرهای مختلف جهان متفاوت است .بنابراین،
هدف از مقالة حاضر امکانسنجی بهرهگیری از استراتژیهای کاهش اثر و سازگاری با جزایر گرمایی شهری در شهر
تهران است .بدین منظور ،نخست به شناخت این استراتژیها پرداخته شده و سپس با بهرهگیری از دیدگاه متخصصان و
مدیران شهری به امکانسنجی اجرای آنها در شهر تهران پرداخته شده است.

مبانینظری 
پیشینةتحقیق 

مطالعات درخورتوجهی در شهرهای کشورهای جهان در راستای معرفی و امکانسنجی اجرای استراتژیهای کاهش اثر و
سازگاری با جزایر گرمایی شهری انجام شده است .مطالعة امکانسنجی این استراتژیها در شهرهای کشور ایران کمتر

1. Integrated urban planning
2. Adaptation
3. Mitigation
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موردتوجه بوده و در بعضی مطالعات به معرفی این استراتژیها اکتفا شده است .در ادامه به معرفی چند پژوهش در این
زمینه پرداخته شده است.
گجیر ،)9552( ۷در پژوهشی با نام «استراتژیهای کاهش اثر جزایر گرمایی شهری» ،به معرفی این استراتژیها و
مقایسة آنها برای شهرهای ایالت کبك 9کانادا پرداخته است .استراتژیهایی که او معرفی میکند عبارت است از:
استراتژی شهر سبز ،کاشت درختان و پوشش گیاهی گزینشی ،ایجاد پوشش گیاهی در پارکینگهای شهری ،ایجاد
پوشش گیاهی در اطراف ساختمانها ،دیوار سبز ،و بامهای سبز .در مقایسة بین این استراتژیها برای شهرهای ایالت
کبك ،وی نتیجه میگیرد که تمام استراتژیهای بیانشده قابلیت مناسبی برای کاهش حرارت شهری دارند و آثار مفیدی
بر شهرهای موردمطالعه خواهند داشت (گجیر.)0۹ :9552 ،
لیسنیکوفسکی ( ،)95۷9در پژوهشی با نام «سازگاری با اثرهای جزایر گرمایی شهری در ونکوور  ،»...به بیان
استراتژیهایی برای مقابله با جزایر گرمایی در شهر ونکوور پرداخته است؛ از جمله استراتژیهایی که وی معرفی میکند
میتوان به کاشت درختان ،ساختمانهای سبز ،بامهای انعکاسدهنده ،افزایش سطوح نفوذپذیر ،و طراحی فضاهای باز
عمومی اشاره کرد.
تسونماتسو ۹و همکاران ( ،)95۷0در مقالهای با نام «اثرهای استراتژیهای کاهش اثر جزایر گرمایی بر میزان حرارت
در توکیو» ،نتیجه میگیرند که وجود فضاهای باز و فضای سبز در اطراف ساختمانها به کاهش حرارت سطحی منجر
شده است .استراتژی پیشنهادی آنها افزایش تراکم درختان در اطراف بخش اداری و تجاری شهر بهمنظور کاهش تابش
مستقیم آفتاب بر این محدوده در جهت کاهش اثر و افزایش سازگاری شهروندان با جزایر گرمایی شهری بوده است
(تسونماتسو و همکاران.)0 :95۷0 ،
روشایاتی 9و همکاران ( ،)95۷0در مقالهای با نام «استراتژی سازگاری در برابر جزیرة گرمایی شهری در مناطق
شهری گرمسیری» ،چنین نتیجهگیری میکنند که باتوجهبه اینکه شهر جاکارتا دچار شهرنشینی سریع بوده که به توسعة
زیرساختها منجر شده و این توسعه به تبدیل فضاهای باز و سبز به سایر کاربریها منجر شده ،و در نهایت به ایجاد
جزایر گرمایی شهری در این شهر منجر شده است .آنها دو استراتژی پیشنهاد کردند .۷ :جلوگیری از نابودی جنگلهای
شهری؛  .9ایجاد کریدورهایی که موجب عبور هوا از درون شهر شود و مانعی بر سر راه نسیم دریا نباشد (روشایاتی،
.)99۷ :95۷0
ویالنووا -سولیس ( ،)95۷۱در مقالهای با نام «کاهش اثر جزایر گرمایی و برنامهریزی شهری (نمونة موردی :شهر
مکزیکالی مکزیك)» ،نتیجه میگیرد که استراتژیهای بهینه برای مقابله با جزایر گرمایی شهری شامل بامهای سبز و
سرد ،پیادهروهای سرد ،و درختکاری در محدودههای شهری میشود (ویالنووا -سولیس.)99 :95۷۱ ،
در ادامه به تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق پرداخته میشود و استراتژیهای کاهش اثر و سازگاری معرفی میگردد.
جزایرگرمایی 

درجة حرارت بعضی شهرها یا مناطق شهری در مقایسه با محدودة روستایی اطرافشان یا حومة شهر بهطور قابل
مالحظهای افزایش یافته است؛ این پدیده ،که از آن به نام جزیرة گرمایی شهری 0یاد میشود (وانگ و همکاران:95۷0 ،
1. Giguère
2. Québec
3. Tsunematsu
4. Rushayati
5. Urban heat island
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 ،)۹موجب بروز مشکالت فراوانی در محیطهای شهری شده است (یانگ و همکاران .)۷۱ :95۷0 ،بهصورت فصلی ،جزایر
گرمایی هم در تابستان هم در زمستان دیده میشود .علت اصلی جزایر گرمایی شهری تغییر پوشش سطح زمین در اثر
توسعة شهری است .گذشته از تأثیر بر دما ،جزایر گرمایی میتوانند تأثیرات فرعی بر هواشناسی محلی نیز داشته باشند،
شامل تغییر الگوی بادهای محلی ،گسترش ایجاد ابرها و مه ،رطوبت و میزان بارش (مفیدی.)۷۹29 ،
آسفالت ،پشتبامهایی با رنگ تیره ،و سطوح مشابهی که نور خورشید را بیشتر جذب میکنند گرما را بهدام میاندازند
و دمای محلی را افزایش میدهند .مناطق شهری گرایش دارند به داشتن خیابانها ،ساختمانها ،و پارکینگها ،و از
بینبردن فضای سبز .غلظت باالی حرارت جذبشدة سطوح محدودة ایزولهای را که عمدتاً حرارت بیشتری ایجاد میکند
بهوجود میآورد (هیلتی ایر الیونیگ )۷ :95۷۷ ،۷که درنهایت به ایجاد جزایر گرمایی منجر میشود.

شکل.1رابطةمیزانحرارتوپوششزمین 



تعریفسازگاری 
سازگاری عبارت است از ملزومات محلی که شامل مدیریت بحران برای کاهش آسیبپذیری از مخاطرات حال و آینده
میشود ،از قبیل سیل ،کمبود آب ،و امواج گرمایی (ساتروایت و همکاران .)9552 ،سازگاری شامل عملیات برای رسیدن
به عوامل فیزیکی مؤثر در آسیبپذیری است از قبیل استانداردهای زیرساختها و اقدامات برای نیروهای مؤثر
سیستماتیكتر مانند قوانین ،برنامهریزی شهری یا سیستمهای هشدار نزدیكتر از قبیل تالش در راستای ظرفیتسازی
برای سازگاری از طریق آموزش بهتر یا ارائة اطالعات (آدگر و همکاران .)955۱ ،به زبانی سادهتر ،میتوان سازگاری با
تغییرات اقلیم و بهطور اخص جزایر گرمایی را ابتکارات و اقدامات برای کاهش آسیبپذیری سیستمهای طبیعی و انسانی
در برابر اثرهای واقعی و موردانتظار تغییر اقلیم (امواج گرمایی حاصل از جزایر گرمایی) درنظر گرفت (سازمان اسکان
بشر .)0 :95۷۷ ،9استراتژیهای سازگاری فرصت مناسبی برای تلفیق تغییرات اقلیمی با مراکز برنامهریزی و مدیریت
شهری (از قبیل حملونقل و برنامهریزی کاربری زمین ،مسکن عمومی برای فقیران ،یا پیشگیری از مخاطرات) است که
این امر موجب افزایش پتانسیل برای سیاستهای سازگاری است که تأثیرگذار شوند (کارمین و همکاران.)95۷ :9552 ،

1. Healthy air living
2. UN-HABITAT
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چون پیشبینی تغییرات اقلیمی طرحی از آینده است و به تبع آن نامعلوم ،بهرهگیری از رویکردی ریسكمحور ۷بهمنظور
شناسایی و اجرای هرگونه راهحل دارای اهمیت است .سازگاری همچنین یك فرایند -اقدام پویا 9است که از ما در حال
حاضر حفاظت میکند و ممکن است در آینده مؤثر باشد .به همین جهت ،به بازبینی مستمر نیاز دارد (ادارة امور لندن
بزرگ.)۹ :9550 ،۹
استراتژیهایسازگاری 

اوکی ( )۷2۱۹به ضرورت توجه برنامهریزان و طراحان به تعامل بین اتمسفر و محیطهای انسانساخت در چند دهة پیش
اذعان میکند .گام نخست و مهم در این فرایندها شامل تعریف دقیق اثرهای گوناگون شهری (از جمله تغییر در دما،
بارش ،رطوبت ،و باد) و تعیین علل آنهاست .درک طبیعت فیزیکی جزایر گرمایی شهری مبنایی است برای ایجاد
استراتژیهای مؤثر سازگاری برای کاهش اثرهای منفی و بهرهگیری از موارد مثبت آن (آلکوفرادو و آندراده.)9550 ،
برای یاری به مدیران شهری بهمنظور مدیریت حرارت شهری با بهرهگیری از یافتههای علمی ،چندین تکنیك
بهمنظور تعیین تعداد جزایرگرمایی شهری وجود دارد (مكکندرای )05۹ :955۹ ،که مبتنی بر آن میتوان علل آن را
دریافت و حرارت شهری را مدیریت کرد .بعضی معیارها در توسعة جزایر گرمایی شهری ،از قبیل جهت خیابان و ارتفاع
ساختمان ،در مناطقی که ساخته شده ،بهراحتی تغییرپذیر نیست؛ اگرچه باید به این عناصر در توسعههای جدید و
پروژههای گسترش شهر توجه کرد .دیگر استراتژیها ،از قبیل اضافهکردن پوششگیاهی در مناطق قبالً ساختهشده و
کاهش مصرف انرژی ،میتواند بهراحتی انجام پذیرد .پارکهای شهری میتواند محلهای سرد ایجاد کند (یو و هین،
 )9550و سایة چند درخت ،که در موقعیت مناسب قرار گرفته ،میتواند اثرهای خنكکننده ایجاد کند .نصب و راهاندازی
بام سبز و باغهای پشتبام 9راه دیگری برای افزایش مقدار پوششگیاهی در شهرهاست (نارجو .)9550 ،اضافهکردن
پوشش گیاهی و فضای سبز در مناطق شهری نهتنها موجب کاهش شدت جزایر گرمایی شهری ،ایجاد ارزش زیباشناسی،
فراهمشدن زیستگاه حیات وحش و بهبود کیفیت هوا میشود ،بلکه میتواند به کنترل سیالبهای شهری یاری برساند
(ویبلی و پری .)9550 ،کاهش مصرف انرژی مزیتهای اقتصادی و زیستمحیطی ایجاد میکند ،به این دلیل که موجب
صرفهجویی در هزینه ،کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی ،و محدودیت در انتشار گازهای گلخانهای میشود (استون
و همکاران .)۱۱0۷ :95۷۹ ،یك روش برای دستیابی به این هدف بهبود طراحی سیستم خنكکنندة ساختمان است.
یك مدل چندمقیاسی شبیهسازی بهوسیلة کیکهگاوا و همکاران ( )9550نشان میدهد که کاهش حرارت منتج از
سیستمهای تهویة مطبوع ساختمانهای اداری و افزایش مقدار پوشش گیاهی بر دیوارهای بیرونی ساختمانهای
مسکونی توانسته موجب کاهش حرارت هوا در الیة

canopy layer

به مقدار

0.2–1.2 °C

شود که درنتیجة آن  9تا

95درصد در مصرف انرژی صرفهجویی شود .کلوکوترونی و همکاران ( )9550بحث میکنند که چگونه تجهیز
ساختمانهای اداری در جنوب شرق انگلستان با تهویة دودکش بر میزان تقاضا برای خنكشدن تأثیر میگذارند .آنها
دریافتند که در طی شرایط آبوهوایی گرم ،ادارات در لندن میتوانند میزان تقاضا برای خنكشدن را ۷5درصد کاهش
دهند و ادارات روستایی به خنكکنندههای مصنوعی نیازی نخواهند داشت .پوشش بامها با مواد انعکاسدهنده بهصورت
پایدار مصرف انرژی دستگاههای تهویة مطبوع هوا را در انواع ساختمانها کاهش میدهد (اکبری و همکاران.)9550 ،
بعضی استراتژیهای کاهش جزایر گرمایی دارای استفاده از مزیت انرژیهای اضافه است (لیسنیکوفسکی .)95۷9 ،گولدن
1. Risk-based
2. Dynamic process – measures
3. Greater London Authority
4. rooftop garden
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( )9550دربارة استفاده از صفحههای خورشیدی ۷بهمنظور تهیة پوشش بام پارکینگها بحث میکند .مزایای استفاده از
این روش دوبرابر است؛ اوالً انرژی خورشیدی کمتر با آسفالت شهری برخورد میکند و اضافة تابشهای دریافتی میتواند
در تولید الکتریسیته استفاده شود؛ ثانیاً ،قبل از حرکت به سمت این ایده ،بههرحال ،باید به حرارت صفحههای خورشیدی
نسبت به آسفالت و پیامدهای آن برای جزایر گرمایی در الیههای مرزی و تاج پوشش توجه شود (یوو.)۷99۷ :955۱ ،
برخی محققان ابزارهایی را که برنامهریزان شهری میتوانند برای تعیین اثر سناریوهای مختلف استفاده کنند گسترش
دادهاند .راندال و همکاران ( )955۹یك سیستم اطالعات جغرافیایی مبتنی بر سیستم پشتیبانی تصمیمگیری ،9که مزایای
استراتژیهای سبز از قبیل کاشت درختان در خیابانها را تعیین میکند ،وضع کردهاند .شاشوا بار )9550( ۹ابزاری که
اثرهای گرمایی اشکال خیابانهای مسکونی و پوشش گیاهی را ارزیابی میکند طراحی کرده است .روف و همکاران
(روف و همکاران )9550 ،پیشنهادهایی برای ساخت ساختمانهای مناسب برای اقلیم آینده و ایجاد محیط زیستی که
مانعِ تغییرات آبوهوایی ناخواسته میشود ارائه دادهاند .طراحی شهری هوشمند امکان ایجاد شهرهای پایدار را فراهم
میکند .در آینده ،بههمپیوستن طرحهای شهری درون مدلهای متوسطمقیاس 9ممکن است شرایط را برای ارزیابی
استراتژیهای سازگاری متعدد قبل از تصمیمگیری برای عمل مناسب فراهم کند (ماسون.)9550 ،
معرفیاستراتژیهایسازگاری


 .۷بهرهگیری از سیستمهای خنكکنندة ساختمان با تولید کم کربن و مصرف بهینه؛
 .9آموزش شهروندان در زمینة سازگاری با دماهای باالتر؛
 .۹طراحی و اجرای طرحها و برنامهها از سوی مدیریت شهری بهمنظور مقابلة امواج گرمایی؛
 .9درنظرگرفتن پدیدة تغییر اقلیم و جزایر گرمایی بهعنوان یك عامل مهم در طرحهای جامع و تفصیلی شهر؛
 .0تعیین موقعیت دقیق جزایر گرمایی شهر و تعیین و تحلیل عوامل مؤثر بر ایجاد آنها در آن موقعیت؛
 .0طراحی و موقعیتیابی ساختمانها در طرحهای توسعة شهری به نحوی که مانع وزش باد در شهر نشود؛
 .۱طراحی و اجرای طرحهای اجتناب از انتشار گاز کربن؛
 .0ترویج و آموزش شهروندان در زمینة صرفهجویی در مصرف برق و گاز در راستای کمشدن انتشار گاز کربن؛
 .2تدوین و اجرای طرح تهران سرد.
کاهشاثر 

باتوجهبه محدودیتهای تهویة مطبوع هوا (سردکردن هوا با وسیلههای خنكکننده) بهعنوان یك استراتژی سازگاری با
جزایر گرمایی شهری ،ذینفعان و تصمیمگیران شروع به تحقیق در زمینة استراتژیهای کاهش اثر جزایر گرمایی شهری
کردند .دو استراتژی عمدهـ  .۷افزایش سطوح فضای سبز؛  .9استفاده از مصالحی برای سطوح با آلبدوی باالترـ حاصل
این تحقیقات بهصورت کلی است .این استراتژیها با عنوان مداخلههایی برای کاهش مقدار یا سطح فضایی که تحت
تأثیر جزایر گرمایی شهریاند طراحی شدهاند .اجرای این استراتژیهای کاهش اثر میتواند امکان ایجاد مسائل زیستی در
ارتباط با جزایر گرمایی شهری را کاهش دهد و همچنین موجب کاهش تقاضای انرژی برای وسایل تهویة هوا شود.
عالوهبراین ،استراتژیهاـ در زمانی که اثرهای محلی تغییرات اقلیمی جهانی ممکن است توسط اثرهای جزایر گرمایی

1. photovoltaic panels
2. decision support system
3. Shashua-Bar
4. Meso scale

522

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،25شمارۀ،1بهار1911



شهری تشدید شودـ میتواند نقش مهمی برای کمك به شهرها بهمنظور سازگاری با تغییرات اقلیم بازی کند (سولکی و
همکاران.)9۷ :9550 ،
یك استراتژی بلندمدت برای کاهش جزایر گرمایی شهری استفاده از سطوح با انعکاس بیشتر درون محیطهای
شهری است .این استراتژی میتواند شامل استفاده از مصالحی باشد برای بامها با رنگ روشنتر در توسعههای جدید و
پروژههای بازسازی بامها یا رنگآمیزی پشتبامها و پوشاندن ۷بامها با رنگهای روشنتر .در سطح زمین ،روسازی
خیابانها میتواند روشنتر شود؛ بدین منظور ،میتوان از رنگهای روشنتر در آسفالت ،مصالحی با رنگ روشن برای
بازسازی سطوح ،و از بتن به جای آسفالت استفاده کرد (سولکی و همکاران .)9۷ :9550 ،البته ،باید درنظر داشت که
استفاده از سطوح با آلبدوی باالتر همچنین مقدار انعکاس اشعة فرابنفش را در حدی که بر سالمت بشر مضر است
افزایش میدهد (هیسلر و گرانت .)959۷ :9555 ،محققان و سیاستگذاران مدت طوالنی است که علل اولیة جزایر
گرمایی شهری را دریافتهاند .اما اخیراً شروع کردهاند به تحقیق در زمینة استراتژیهای گوناگون برای کاهش اثر آنها
(گورسوسکی.)902 :۷220 ،
هایکاهشاثرجزایرگرماییشهری 


استراتژی
اسناد چهار استراتژی اصلی را برای کاهش اثرهای جزایر حرارتی شهری مطرح کردهاند:
درختان و گیاهان
بامهای سرد
9
سنگ فرش
بامهای سبز
ال پروژة جزایر
تحقیقات نشان میدهد که نتایج مثبت مهمی از کاهش اثر جزایر گرمایی بهدست آمده است .مث ً
گرمایی  (LBNL) Lawrence Berkeley National Laboratory’sچنین نتیجهگیری کرد که ساختمانهای ساکرامنتو ۹با
بامهای سرد تا 95درصد انرژی کمتری نسبت به بامهای تیرهتر مصرف میکنند (ال بی ان ال .)95۷5 ،تحقیقات نشان
میدهد که درختان در محلههای شهری میتوانند موجب کاهش دمای هوا حدود  ۹.0فارنهایت تا  ۱.9فارنهایت نسبت به
محلههای شهری با پوشش گیاهی کمتر شوند (هیتلی ایر الیوینگ.)۷ :95۷۷ ،
9

مطالعات نشان میدهد ترکیبی از معیارهای کاهش اثر میتواند بیشتر مؤثر باشد .کوک و همکاران ( )95۷5چنین
اذعان میکنند که با اجرای معیارهای کاهش اثر جزایر گرمایی شهری در حد متوسط در شهر فرسنو ،0کاهش حرارتی
حدود  ۷.۹فارنهایت مشاهده خواهیم کرد و با اجرای شدیدتر معیارهای کاهش اثر این شهر توانست کاهش حرارتی حدود
 9.0درجة فارنهایت را تجربه کند (کوک و همکاران.)95۷5 ،

1. shingles
2. Light Pavement
3. Sacramento
4. Cook et al.
5. Fresno
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سیاستهای موفقِ کاهش شکلگیری جزایر گرمایی به پذیرش و مشارکت از طرف افراد جامعه نیاز دارند .بهتدریج که
ارتباط بین دمای باالتر در نواحی شهری و شرایط کیفی پایینتر هوا شناسایی میشود ،سیاستهایی مانند استفادة بیشتر از
مصالح ساختمانیِ منعکسکننده و طرحهای کاشت درخت برای پایینآوردن دمای سطوح متداولتر میشود .مطالعات نشان
میدهد که چنین سیاستهایی میتوانند کیفیت هوا را بهبود بخشند ،صرفهجویی در مصرف انرژی را تسهیل کنند ،و منافع
متعددی را که حاصل از افزایش سرزندگی محیطهای شهری است به دنبال داشته باشند .اقلیم محلی ارتباط زیادی با منافع
کلی حاصل از سیاستهای پیشگیرانه از جزایر حرارتی دارد (نواک .)۹0 :9555 ،

روشپژوهش 
این تحقیق بر مبنای روش توصیفی -تحلیلی انجام گرفته و نوع آن از لحاظ ماهیت کاربردی است .در بخش توصیفی
نخست بنیان های نظری و ادبیات علمی موضوع کاوش شده است .در بخش تحلیلی ،با استفاده از تکنیك فازی-
کالمی ( ،)FMCDMامکانسنجی بهرهگیری از استراتژیهای سازگاری و کاهش اثر در برابر جزایر گرمایی شهری
انجام پذیرفته است .در راستای اجرای این تکنیك ،پرسشنامهای طراحی شده که متخصصان به آنها پاسخ دادهاند.
بسیاری از خبرگان اغلب نمیتوانند مقادیر عددی دقیقی برای بیان عقاید خود بهکار ببرند .ازاینرو ،استفاده از
ارزیابیهای کالمی واقعگرایانهتر بهنظر رسید ه است (آذر و احسانی .)0 :۷۹02 ،معیارها میتوانند از طریق دادههای
کالمی (مانند خیلی زیاد و زیاد) اندازهگیری شوند و بدین جهت استفاده از تئوری مجموعههای فازی مناسبتر بهنظر
رسیده است .بنابراین .مسئلة موردبررسی یك مسئلة تصمیمگیری چندمعیارة فازی ( )FMCDMاست .جامعة آماری
تحقیق حاضر کارشناسان برنامهریزی ،طراحی ،و مدیریت شهریاند .به همین علت ،از روش نمونهگیری گلولة برفی
استفاده شده است .باتوجه به این روش نمونه گیری ،تعیین حجم نمونه مبتنی بر اقناع پژوهشگر است .روش نمونهگیری
گلولة برفی روش نمونه گیری هدفمند مبتنی بر معرفی پاسخ گویان جدید توسط پاسخ گویان اولیه است (رنجبر و
همکاران.)9۹0 :۷۹2۷ ،
جزایرگرماییدرشهرتهران 
بین تاریخ  ۷200تا  95۷5مقدار وسعت نواحی بسیار گرم شهر تهران از  90کیلومتر مربع به  00کیلومتر مربع رسیده
است .باتوجه به روند افزایشی مساحت نواحی بسیار گرم تهران و کاهش مساحت نواحی بسیار خنك و دارای دمای
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متوسط ،میتوان نتیجه گرفت که شدت جزایر گرمایی شهری در تهران رو به افزایش است .نقشة  ۹بهمنظور درک
تغییرات فضایی دمای سطح تهران بین سالهای  ۷200تا  95۷5ارائه شده است .مقایسة پراکندگی دمای سطحی دو
تصویر نشان میدهد که جزیرة گرمایی تهران از کانون اصلی خود (فرودگاه مهرآباد) به سمت غرب و جنوب غربی
گسترش یافته است (صادقینیا و همکاران.)۷۱ :۷۹2۷ ،



صادقینیاوهمکاران )1911،

پراکندگیدمایسطحزمین(سانتیگراد)(5212-1186،مأخذ:

شکل.9
وزندهیمعیارها) 
مدلفازیکالمی( 
برای تعیین میزان تأثیرگذاری هر یك از معیارها مراحل زیر انجام گرفته است:
برای تعیین تأثیرگذای هر یك از معیارها ،پرسشنامهای طراحی میشود و در اختیار خبرگان ذیربط قرار میگیرد .در
طراحی این پرسشنامه ،همانطورکه ذکر شد ،از متغیرهای کالمی برای قضاوت استفاده میشود که همراه با اعداد فازی
ذوزنقهای معادل در جدول  ۷درج شده است.
جدول.1متغیرهایکالمیواعدادفازی 
تعریف
خیلی مؤثر
مؤثر
متوسط
کماثر
بیتأثیر
مأخذ:آذرواحسانی 1981،

اعدادذوزنقهایمعادل

()5/0 ،5/2 ،۷،۷
()0/5 ،0/6 ،0/7 ،0/8
()0/4 ،0/5 ،0/5 ،0/6
()0/2 ،0/3 ،0/4 ،0/5
()،0 ،0 ،0/1 ،0/2
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امکان

پس از جمعآوری پرسشنامهها ،یك ماتریس تصمیم ( )Ỹبرای وزندهی به عوامل مؤثر  cj,j= 1,2,…,137به شرح
ذیل شکل میگیرد:
()۷

Ỹ
]

Ỹ

Ỹ

Ỹ

[Ỹ

Ỹ

از آنجا که ارزیابی خبرگان باتوجهبه تجارب ،دانش ،و بینش آنها متفاوت است ،در این مطالعه روش نمرة وسط برای
تلفیق آرای خبرگان پیشنهاد میشود که محاسبة آن بهصورت رابطة  9است:
] [∑ Ỹ

()9
بهطوریکه

)

(

یك عدد فازی ذوزنقهای است که اهمیت عامل jام را بیان میکند.

سپس ،به کمك رابطة  ۹غیرفازیسازی ( )Defuzzifyاجرا میشود.
])

()۹

(

)

(

([

)

پس از غیرفازیسازی اعداد ذوزنقهای ،اعداد قطعی بهدستآمده با ضرایب هر دسته حاصل تکنیك تحلیل
سلسلهمراتبی ضرب و سپس با فرمول زیر نرمالسازی میشوند .بنابراین ،اهمیت وزنی نرمال فاکتور jام به صورت رابطة
 9است (آذر و احسانی.)۷۹02 ،
∑

()9

∑

بحثویافتهها 

در این پژوهش با استناد به نگرش جامعة علمی و کاربست شاخص های عینی ،امکان اجرای استراتژیهای کاهش اثر
و سازگاری با جزایر گرمایی شهری سنجیده شده است .استراتژی های کاهش اثر و سازگاری باتوجهبه شرایط شهر
تهران در پرسشنامه ای به کارشناسان و متخصصان ارائه شد و از متخصصا ن خواسته شد براساس وضعیت کنونی
شهر تهران و شرایط شهروندان و مدیریت شهری امکان اجرای هر یك از استراتژی ها را مشخص کنند .به این
منظور ،از دیدگاههای جامعة علمی نسبت به امکان اجرای این استراتژیها و برای تحلیل آرای این گروهها و
کمّی ساختن نتایج پرسشنامهها از روش فازی  -کالمی با طیفی پنجگزینه ای استفاده شد که بهصورت یك طیف از
عدم امکان اجرا تا قابلیت بسیار زیاد برای اجرای دستهبندی میشود .در این بخش به بررسی نتایج پرسشنامهها
پرداخته میشود.
جامعة آماری تحقیق شامل کارشناسان مدیریت شهری ،استادان رشتههای جغرافیا ،شهرسازی ،معماری ،عمران ،و
محیط زیست است .باتوجهبه اینکه روش نمونهگیری گلولة برفی است ،مالک تعیین حجم نمونه اقناع پژوهشگر از نتایج
تحقیق بوده است .هر یك از پاسخگویان چند پاسخگوی متخصص دیگر در این زمینه را معرفی کردهاند .بر این اساس،
پس از تکمیل  ۷۹0پرسشنامه ،پژوهشگران نتایج را قابل اعتماد تشخیص دادند (جدول .)9
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جدول.5تعدادوترکیبحجمنمونه 

رشته 

تعداد 

رتبةعلمی 

جغرافیا

۷2

دانشجویان دکتری ،استادیار ،دانشیار ،و استاد

شهرسازی

۷9

دانشجویان دکتری ،استادیار ،دانشیار ،و استاد

مدیریت شهری

۱

استادیار ،دانشیار

عمران

۷۹

دانشجویان دکتری ،استادیار

معماری

۷0

دانشجویان دکتری ،استادیار

محیط زیست

۷۷

دانشجویان دکتری ،استادیار

کارشناس شهرداری

00

کارشناس و کارشناسارشد

مجموع

۷۹۱

-

در این پژوهش ،باتوجهبه نظر نخبگان امکان اجرای هر یك از استراتژیهای مقابله با جزایر گرمایی بررسی شده
است .نتایج تجزیه و تحلیل پرسشنامهها حاکی از آن است که استراتژیهای مطرح در زمینة مقابله با جزایر گرمایی
شهری از لحاظ امکان اجرا شرایط متفاوتی دارند .در این مقاله ،نخست امکان اجرای استراتژیهای کاهش اثر و بعد
استراتژیهای سازگاری بررسی و در انتها به اولویتبندی استراتژیها بهصورت کلی پرداخته میشود.
بندیاستراتژیهایکاهشاثرجزایرگرماییشهری 


رتبه
بهمنظور رتبهبندی استراتژیهای کاهش اثر از لحاظ امکان اجرا ،نتایج پرسشنامهها تحلیل شده و براساس روش فازی-
کالمی و دیفازیسازی اعداد نتایج بهدست آمده است .طبق نتایج تحلیل پرسشنامه با روش فازی ،استراتژیهای تغییر
رنگ پشتبامها و تغییر رنگ جدارههای شهری به رنگهایی با انعکاس بیشتر ،نسبت به دیگر استراتژیها ،امکان اجرای
بیشتری را داراست .استراتژی استفاده از تکنولوژیهای نوین در معماری ساختمانها با قابلیت حداقل استفاده از
سیستمهای سرمایشی و استفاده از تکنولوژی بامهای سبز برای ساکنان نیز کمترین امکان اجرا را داراست .جدول ۹
امکان اجرای هر یك از استراتژیها را نشان میدهد.
استراتژیهایکاهشاثرجزایرگرماییشهری 

جدول.9امکاناجرای

رتبه 

استراتژی 

۷

تغییر رنگ پشتبامها

۱/9۷

9

تغییر رنگ جدارههای شهری به رنگهایی با انعکاس بیشتر

۱/۹0

۹

بهرهگیری از وسایل تهویة هوا

۱/9۷

9

تغییر رنگ سطوح خیابانها و پیادهروها

0/۱0

0

بهرهگیری از سیستمهای خنكکننده با مصرف بهینه در ساختمانها

0/90

0

افزایش فضا و سطح سبز در پیادهروها و حاشیة خیابانها

0/90

۱

ایجاد فضای سبز در منطقه (بهویسلة تغییر کاربریها و بهرهگیری از فضاهای باز موجود)

9/99

0

بهرهگیری از بامهای شیبدار برای کاهش دریافت نور خورشید در طول روز

9/99

2

استفاده از تکنولوژیهای نوین در معماری ساختمانها با قابلیت حداقل استفاده از سیستمهای سرمایشی

۷/۱۱

۷5

استفاده از تکنولوژی بامهای سبز برای ساکنان در منطقه

۷/9۱
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سنجیبهرهگیریازاستراتژیهایسازگاری


امکان

بندیاستراتژیهایسازگاریباجزایرگرماییشهری 


رتبه
استراتژیهای سازگاری باتوجهبه بلندمدتبودن آنها و نیاز به برنامهریزی و بودجة بیشتر نسبت به بعضی از
استراتژیهای کاهش اثر از امکان اجرای کمتری برخوردار بودهاند .استراتژیهای آموزش شهروندان با هدف وفق با
دماهای بیشتر ،ترویج و آموزش شهروندان در زمینة صرفهجویی در مصرف برق و گاز ،و بهرهگیری از روشهای جلب
مشارکت شهروندان در حل این معضل از امکان اجرای بیشتری نسبت به دیگر استراتژیهای سازگاری برخوردارند.

رتبه 

استراتژی 

امکاناجرا 

رتبه 

9

ترویج و آموزش شهروندان در زمینة
صرفهجویی در مصرف برق و گاز

0/۹۷

۷5

۹

9

بهــرهگیــری از روشهــای جلــب
مشــارکت شــهروندان در حــل ایــن
معضل
تعیین دقیـق موقعیـتهـای جزایـر
گرمایی در شـهر و بررسـی عوامـل
تأثیرگذار

0/۹۹

۷۷

9/0۷

۷9

بهرهگیری از الگوهای پیـادهمـدار و
دوچرخهسواری در طراحی محـالت
شهری

۹/09

۷۹

0

ایجــاد طــرح تهــران ســرد توســط
مدیریت شهری

۹/0۷

۷9

۱

بهرهگیری از الگوهای توسعة حمـل
و نقل عمومیمحور

۹/۷۷

۷0

0

ارائة طرحهـا و برنامـههـا از سـوی
مدیریت شهری بهمنظور مقابلـه بـا
امواج گرمایی

9/0۹

0

۷0

استراتژی 

۷

آموزش شهروندان با هدف وفـق بـا
دماهای بیشتر

۱/5۷

2

اعطــای تســهیالت بــه شــهروندان توســط
مــدیریت شــهری بــرای بهــرهگیــری از
روشهای کاهش اثر جزایـر حرارتـی بـرای
ساختمان محل زندگی
ارتبــاط و تعامــل شــهرداری و نهــادهــای
زیرمجموع شهرداری بـا دولـت بـرای حـل
مســئله و مطــرحشــدن آن در طــرحهــای
باالدست
بهرهگیری و الگوبرداری از طرحهای اجتناب
از انتشار گاز کربن در کشورهای توسعهیافته
بهــرهگیــری از صــفحههــای خورشــیدی در
پشــتبــامهــای ســاختمانهــای اداری و
مسکونی (تولید انرژی پاک)
طراحــی و موقعیــتیــابی ســاختمانهــا در
طرحهای توسعة شهری بهنحـویکـه مـانعِ
وزش بـــاد در شـــهر نشـــود (طراحـــی و
برنامهریزی شهری مبتنی بر اقلیم)
بهرهگیری از الگوی شهر فشـرده در توسـعة
شهری
درنظرگــرفتن پدیــدة تغییــر اقلــیم و جزایــر
گرمایی بهعنوان یك عامل مهـم و اثرگـذار
در طرحهای جامع و تفصیلی
طراحی سیستمهـا و سـامانههـای هوشـمند
برای تعیین تأثیرگـذاری طـرح خیابـانهـا و
ساختمانها بر افزاش اثر جزایر حرارتی

امکاناجرا 

استراتژیهایسازگاریباجزایرگرماییشهری 

جدول.2امکاناجرای

9/9۹

9/۹9

9/50

۷/99

۷/50

5/09
5/09

5/09

بهصورت کلی ،اگر بخواهیم هر دو نوع استراتژیها را درنظر بگیریم ،استراتژیهای کاهش اثر از لحاظ اجرا رتبههای
باالتری را دریافت میکنند.
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استراتژیهایکاهشاثروسازگاریدرمقابلهباجزایرگرماییشهری 

جدول.2رتبة
نوع

رتبه 

استراتژی 

۷

تغییر رنگ پشتبامها
تغییر رنگ جدارههای شهری به رنگهایی
با انعکاس بیشتر

۹

بهرهگیری از وسایل تهویة هوا

کاهش اثر

9

آموزش شهروندان با هدف وفق با دماهای
بیشتر

سازگاری

۷۱

0

تغییر رنگ سطوح خیابانها و پیادهروها

کاهش اثر

۷0

کاهش اثر

۷2

سازگاری

95

سازگاری

9۷

کاهش اثر

99

سازگاری

9۹

9

0

۱

0

2

بهرهگیری از سیستمهای خنكکننده با
مصرف بهینه در ساختمانها
ترویج و آموزش شهروندان در زمینة
صرفهجویی در مصرف برق و گاز
بهرهگیری از روشهای جلب مشارکت
شهروندان در حل این معضل
افزایش فضا و سطح سبز در پیادهروها و
حاشیة خیابانها

استراتژی 
کاهش اثر

رتبه 

استراتژی 

۷9

کاهش اثر

۷0
۷0

ایجاد طرح تهران سرد توسط مدیریت شهری
بهرهگیری از الگوهای توسعة حمل و نقل
عمومیمحور
ارائة طرحها و برنامهها از سوی مدیریت شهری
بهمنظور مقابله با امواج گرمایی
اعطای تسهیالت به شهروندان توسط مدیریت
شهری برای بهرهگیری از روشهای کاهش اثر
جزایر حرارتی برای ساختمان محل زندگی
ارتباط و تعامل شهرداری و نهادهای زیرمجموع
شهرداری با دولت برای حل مسئله و مطرحشدن
آن در طرحهای باالدست
بهرهگیری و الگوبرداری از طرحهای اجتناب از
انتشار گاز کربن در کشورهای توسعهیافته

نوع
استراتژی 
سازگاری
سازگاری
سازگاری
سازگاری

سازگاری

سازگاری

استفاده از تکنولوژیهای نوین در معماری
ساختمانها با قابلیت حداقل استفاده از

کاهش اثر

سیستمهای سرمایشی
استفاده از تکنولوژی بامهای سبز برای ساکنان
در منطقه

کاهش اثر

بهرهگیری از صفحههای خورشیدی در
پشتبامهای ساختمانهای اداری و مسکونی

سازگاری

(تولید انرژی پاک)
طراحی و موقعیتیابی ساختمانها در طرحهای
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تعیین دقیق موقعیتهای جزایر گرمایی در
شهر و بررسی عوامل تأثیرگذار

توسعة شهری بهنحویکه مانعِ وزش باد در شهر
نشود (طراحی و برنامهریزی شهری مبتنی بر

سازگاری

اقلیم)
ایجاد فضای سبز در منطقه (بهوسیلة تغییر
۷۷

کاربریها و بهرهگیری از فضاهای باز

کاهش اثر

99

موجود)
۷9

۷۹

بهرهگیری از بامهای شیبدار برای کاهش
دریافت نور خورشید در طول روز
بهرهگیری از الگوهای پیادهمدار و
دوچرخهسواری در طراحی محالت شهری

بهرهگیری از الگوی شهر فشرده در توسعة
شهری
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درنظرگرفتن پدیدة تغییر اقلیم و جزایر گرمایی
کاهش اثر
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سازگاری
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بهعنوان یك عامل مهم و اثرگذار در طرحهای

سازگاری

جامع و تفصیلی
طراحی سیستمها و سامانههای هوشمند برای
تعیین تأثیرگذاری طرح خیابانها و ساختمانها بر

سازگاری

افزاش اثر جزایر حرارتی



نتیجهگیری 

مقابله با آسیبهای حاصل از جزایر گرمایی شهری نیازمند بهرهگیری از استراتژیهای کاهش اثر و سازگاری است .شهر
تهران نیز باتوجهبه مسائلی که حاصل جزایر گرمایی بوده نیازمند بهرهگیری از این استراتژیهاست .اجرای این
استراتژیها نیازمند مطالعات امکانسنجی است که نشان دهد باتوجهبه ظرفیت و پتانسیلهای موجود در شهر تهران
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امکان اجرای هر یك از استراتژیها تا چه میزان است .بدین منظور ،استراتژیهای مطرح در مقابله با جزایر گرمایی
شهری در این مقاله معرفی و با بهرهگیری از جامعة نخبگان امکان اجرای هر یك از استراتژیها تحلیل شده است.
باتوجهبه نظر کارشناسان ،میتوان چنین اذعان کرد که هر چه استراتژی مدنظر شرایط سهلتری برای اجرا داشته ،امتیاز
بیشتری در رتبهبندی اجرا بهدست آورده است؛ این در حالی است که استراتژیهایی که برای اجرا شرایط سختتری
قابلتوجه نیاز بوده است ،رتبههای پایینتری از لحاظ امکان اجرا بهدست
داشتهاند و به برنامهریزی و همچنین بودجة 
آوردهاند بهطور کلی ،میتوان چنین نتیجه گرفت که استراتژیهای کاهش اثر امکان بیشتری برای اجرا در شهر تهران
دارند .البته ،از میان استراتژیهای کاهش اثر ،مواردی هستند که بهعلت هزینة زیاد و نیاز به کار تخصصی و زمینة علمی
مناسب از بعضی استراتژیهای سازگاری از لحاظ امکان اجرا در رتبههای پایینی قرار میگیرند؛ از جملة این استراتژیها
میتوان به «استفاده از تکنولوژیهای نوین در معماری ساختمانها با قابلیت حداقل استفاده از سیستمهای سرمایشی» و
«استفاده از تکنولوژی بامهای سبز برای ساکنان در منطقه» اشاره کرد .در پژوهشهایی که در این زمینه انجام پذیرفته
بهطور عام فقط به بررسی موقعیتهای جزایر گرمایی شهری و عوامل مؤثر بر آن پرداخته شده و فقط در برخی تحقیقات
به ذکر استراتژیهای مقابله با جزایر گرمایی پرداخته شده است .در اندکی از مطالعات به امکانسنجی اجرای این
استراتژیها پرداخته شده است .در مقایسه با پژوهشهای مشابه ،نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش گجیر ()9552
متفاوت است ،چون آن پژوهش بهصورت کیفی همة استراتژیها را برای اجرا مناسب دانسته است و به رتبهبندی
استراتژیها نپرداخته است .همچنین ،نتایج این پژوهش با تسونماتسو و همکاران ( )95۷0نیز از این جهت که فقط به
استراتژیهای کاهش اثر پرداخته و سازگاری را ،که از اصلیترین روشهای مقابله با آثار جزایر گرمایی است ،نادیده
گرفته است متفاوت است .بهصورت کلی ،از پژوهش حاضر میتوان چنین نتیجه گرفت که مدیریت شهری میتواند،
باتوجهبه میزان بودجه و اولولیتبندی نیازهای شهروندان ،استراتژیهای کاهش اثر و سازگاری با جزایر گرمایی شهری را
درنظر بگیرد .این نکته باید درنظر گرفته شود که اولویتبندی امکانپذیری هممعنای رتبهبندی اهمیت در این پژوهش
درنظر گرفته نشده است و موردی از استراتژیها میتواند از اهمیت فراوانی برخوردار باشد ،اما شرایط سهلتری از لحاظ
اجرا نسبت به بعضی استراتژیها نداشته باشد .از جملة این استراتژیها میتوان به استراتژیهای سازگاری ،که مربوط به
جلب مشارکت و آموزش شهروندان است ،اشاره کرد که از اهمیت فراوانی برخوردار است ،ولی شرایط مناسبی از لحاظ
امکانِ اجرا ندارد .مدیریت شهری میتواند با تغییر دیدگاه خود نسبت به مسئلة جزایر گرمایی شهری به استراتژیهای
مقابله با جزایر گرمایی توجه کند و براساس توانهای خود به اجرای این استراتژیها توجه کند .این پژوهش نشان
میدهد که از استراتژیهای معرفیشده میتوان ،باتوجهبه توان و موقعیت مدیریت شهری ،برای مقابله با این مخاطره
بهره گرفت .بهطور کلی ،در شهرهای کشورهای توسعهیافته یك تغییر کلی از استراتژیهای کاهش اثر به سمت
استراتژی های سازگاری در حال انجام است که حاصل تمرکز بر روی شهروندان به جای تمرکز صرف به مدیریت شهری
در مقابله با جزایر گرمایی شهری است و همچنین توجه بیشتر به اقدامات بلندمدت و با برنامه نسبت به اقدامات
کوتاهمدت و با اثرهای کمتر است؛ که این امر میتواند برای مدیریت شهری تهران نیز موردتوجه قرار گیرد.
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