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Extended Abstract 
Introduction 

Urban population, urbanization growth, Reduce green spaces, High fossil fuel consumption, 

greenhouse gas emissions, and Use of inappropriate materials They have created a heat island 

over the cities That cause the city's air several degrees Celsius warmer surroundings. Nowadays, 

science has proven that there has been a lot of climate change throughout the life of the planet 

Earth, and many indicators show that human intervention in nature is accelerating natural 

processes. Humans have been known to be involved in the occurrence of many natural disasters 

including global warming, sea-level rise, forest destruction, ozone depletion, acid rain, and 

biodiversity decline. Population growth, urbanization, green space decrease, fossil fuels 

overuse, greenhouse gas emission, and the use of inappropriate building materials have caused 

the emergence of thermal island microclimates over cities which make cities warmer than their 

vicinities (villages) by several centigrade degrees. 

 
Methodology 

This phenomenon is influenced by several factors such as city location, city size and population, 

urban density, urban geometry, thermal properties of urban surfaces, waterproof surfaces, 

human-caused heat and air pollution. Some of these factors require long-term urban planning, 

but others such as using appropriate building materials can be considered as an early yielding 

decrease strategy to mitigate the destructive effects of heat islands. Therefore, this paper, after 

identifying the factors affecting the creation of heat islands and introducing the decrease 

strategies, tries to examine parameters such as mean radiant temperature and air temperature in 

three high albedo (0.8), medium albedo (0.5) and low albedo (0.3). In this regard, by choosing 

Poonak street in Qazvin, which has a variety of building materials, and by studying through 

Envi_met simulation software. 

 
Results and Discussion 

Materials used in urban environments absorb and accumulate solar and infrared rays and 

transmit them to the atmosphere, so materials play an important role in reducing the reception, 

storage of heat, and its transfer to the urban environment. 

 The findings show that, it was concluded that changes in the amount of ambient radiant and 

temperature power can have a significant effect on the mean radiant temperature and 
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consequently on outdoor thermal comfort. The results show that although cool materials with 

high albedo are suitable for roadbeds and roofs, but high albedo materials in the façade, due to 

their high reflectivity, bring lower thermal comfort and warmer environments in cities. In cities 

with heat islands, cool materials can warm the environment, but in cities with no heat islands, 

use of high albedo materials reduces indoor energy consumption in summer. 

 
Conclusion 

The results indicate that in order to reduce the mean radiant temperature (the most important 

factor of thermal comfort), direct and indirect radiant flux values must be controlled. Therefore, 

with the decrease in the amount of albedo in the facade materials, the radiant flux of the 

environment decreases leading to a simultaneous decrease in air temperature and the mean 

radiant temperature (Tmrt). Materials with albedo have the highest reflectivity, as a result of 

which the materials remain cold and heat is not transferred to the interior; however high albedo 

is not suitable for facade materials in cities that have a heat island, because it causes an increase 

in ambient temperature. The solution is to use materials with low albedo; thus, the ambient 

temperature does not increase and because the heat from the materials to the interior is not 

transferred. Use suitable thermal insulation in the wall so that the heat absorbed by the materials 

is not transferred to the interior. 

 

Keywords: Urban Heat Islands, air temperature, The mean radiant temperature, albedo, building 

facade  
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 چکیده
های فسیلی، انتشار نشینی، کاهش فضاهای سبز، مصرف زیاد سوختافزایش جمعیت وگسترش شهر
آورندة میكروکلیمای جزیرة حرارتی بر فراز شهرها  مصالح نامناسب پدیدگازهای گلخانه ای و استفاده از 

تر نموده. لذا این مقاله بعد از گراد هوای شهر را از پیرامون خود )روستاها( گرمشده؛ که چندین درجۀ سانتی
 محی  جمعیت؛ تراکم و شهر شهر؛ اندازه شناخت عوامل مؤثر بر ایجاد جزایر حرارتی )همچون موقعیت

 ساخت و آلودگی انسان آب؛ گرمای ضد شهری؛ سطوح سطوح حرارتی شهری؛ ویژگی شده؛ هندسۀ ساخته

های کاهشی)همچون استراتژی های سبز شهری،  سطوح سرد شهری، طراحی هوا ( و معرفی استراتژی
در شهری، کاهش گرمای انسان ساز (، به بررسی پارامترهایی همچون میانگین دمای تابشی و دمای هوا 

پردازد. در این راستا، با انتخاب خیابان ( می0.3( و آلبدوی پایین)0.5(، آلبدوی متوس )0.8سه آلبدوی باال)
 Enviپونک در شهر قزوین که دارای تنوع در مصالح می باشد، با بررسی از طریق شبیه سازی با نرم افزار 

met  تواند تأثیر بسزایی در دمایی محی  میبه این نتیجه رسیدیم که تغییرات در میزان توان تابشی و
میزان میانگین دمای تابشی محی  و به تبع آن بر آسایش حرارتی فضای باز محی  بگذارد، نتایج حاکی از 

ها، اما مصالح دارای ها و بامآن است که با وجود مناسب بودن مصالح سرد با آلبدوی باال برای کف خیایان
آورند و محی  را كاس زیادی که به محی  دارند، آسایش حرارتی را پایینتر میآلبدوی باال در نما بخاطر انع

کند و در شهرهایی که دارای جزیرة حرارتی هستند مصالح روشن باع  گرم شدن محی  میگرمتر می
شوند اما در شهرهایی که هنوز مشكل تشكیل جزایر حرارتی وجود ندارد، استفاده از مصالح روشن با آلبدوی 

گردد، سرمایش ساختمانها در  سبب کاهش مصرف انرژی در داخل ساختمان می گردد و سبب میباال
 تابستان کمتر شده و بالتبع مصرف انرژی کاهش یابد.
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 مقدمه
حظات یت مالکشورهای پیشرفته، بدون توجه و رعا های مختلف اقتصادی درگسترش صنایع و رشد صعودی بخش

دیده شورها گرکر این دهای طبیعی و بروز آثار شدید بهداشتی مربوط به حفاظت محی  زیست، موجب تخریب اکوسیستم
ی اقتصادی عالیت هافقل و است. اما متأسفانه توسعه شهری ضرورتاً با تسل  ساختمان ها، صنایع، سیستم های حمل و ن

افزایش  منجر به ری کهاهای طبیعی همراه است و این تسل ، به مرور زمان و با افزایش مهاجرت های روستاشهبر فض
ی های از آلودگینه سجمعیت در کشورهای در حال توسعه است، به شكل چیرگی شهر بر طبیعت تغییر یافته است و زم

ل اکوسیستم ردن تعادهم خو یان انسان و طبیعت و بهشود. نتیجۀ این روند، ناسازگاری و عدم تعادل مگستردة شهری می
 ور گرفته ر قرامی باشد. با گسترش شهرها، مظاهر و ارزش های محی  طبیعی در معرض نابودی و فرسایش بیشت

ز جمعیت در ست. تمرکفته اشهرنشینان از جاذبه های طبیعی محروم شده اند و مشكالت متعدد روانی و اجتماعی نمود یا
ال حرهای در ر کشودمناطق حاشیه ای آنها و عدم تناسب بین رشد خدمات و زیربناهای شهری، به ویژه  شهر ها و

(. امروزه، 1383دست،توسعه، مناطق شهری را به مكان های آلوده و دارای مشكالت بهداشتی تبدیل کرده است )زبر
، از ان هستندای انسهقدامات و فعالیتهای منتهی به تضعیف و تخریب محی  زیست، که بیشتر پیامد امسئله آسیب

وع، نه تنها از ضواهمیت این م اند.ترین مسائل جهانی است که جوامع بشری اعم از جوامع توسعه یافته با آنها مواجهمهم
رشد  میت است.رای اههای منابع طبیعی، بلكه از نظر اقتصادی نیز داجنبۀ زیست محیطی آثار آن بر روی سامانه

(.  در این 13:1390،افزایش جمعیت، به ویژه جمعیت شهر نشین، مستلزم مصرف بیشتر انرژی است )فطرس اقتصادی و
ه سمت بمنابع،  ز اینامیان مصرف منابع فسیلی در جهت پاسخ به نیازهای شهری، به حدی افزایش یافته که بسیاری 

یعی جذب و ه های طبه پروسما چنان زیاد است کروند. حجم، اندازه و سرعت تولید این گازها و این گرنابودی پیش می
ن اموا  ام افتادو به د باشد. درضمن گازهای تولیدی حاال عاملی برای جذبها به فضا دیگر پاسخگو نمیانعكاس آن
کند. یمدن حرکت رم تر شای است که زمین چون یک گلخانه بزرگ روز به روز به سمت گاند. کار به گونهگرمایی شده
اع  ایجاد بر شهرها تون دبوز افزون فضاهای سبز  و جایگرینی انها با سطوح کم بازتاب مانند اسفالت، آجر و کاهش ر

ر شهرهای دمون شهر پیرا پدیده ای به نام جزایر گرمایی می شود و اختالف دمای زیادی میان هوای درون شهر و هوای
چالش  نماید.یها ایجاد م ی، اجتماعی و اقتصادی برای شهرنماید. این پدیده چالشهایی به لحاظ محیطبزرگ ایجاد می

ن آلودگی ردد؛ همیگوا میباشد که افزایش دما باع  افزایش واکنشهای فتو شیمیایی در همحیطی شامل آلودگی هوا می
فزایش اما باع  فزایش داگیرد. از طرفی نماید که در زمره چالشهای اجتماعی قرار میسالمت انسانها را تهدید می
ه اهمیت ا توجه ب. حال بدهدگردد و اقتصاد شهر را تحت الشعاع قرار میهای خنک کننده میمصرف انرژی برای سیستم

د( و دهار میاع قرچالشهای ایجاد شده و آسیب های فیزیكی )از سطح جهانی آغاز شده و تا سطح محلی تحت الشع
نماید، د میرها ایجارای شهبدهد( سطوح باال را تحت الشعاع قرار میآسیب های اجتماعی ) از سطح محلی آغاز شده و تا 

رات مخرب کاهش اث ی برایسازد. امید است با شناسایی معضل و ارائه راهكارهایاهمیت توجه به موضوع را نمایان می
د تا اثرات اندیشیی هرسازآن گامی در جهت داشتن زمینی پاك برداشته شود. لذا باید تمهیداتی در زمینه معماری و ش
ن سرمایه، هدر رفت گیری ازمخرب این تغییرات در شهرها کاهش یابند. کم کردن دما در جزیرة گرمائی، به معنای پیش

می، روحی و سالمت جس بار آن و در نهایت تندرستی وذخیره سازی انرژی و پول و جلوگیری از آلودگی هوا و آثار زیان
قاله ید.لذا می نمال ذکر شده اهمیت توجه به این معضل زیست محیطی را روشن مروانی جامعه است. مجموعه عوام

ب جزایر ثرات مخراهش احاضر درصدد است با یافتن عوامل ایجاد کننده جزایرحرارتی و شناخت استراتژیهایی برای ک
ا بتواند دمای هو بر شیگرمایی و بررسی نقش آلبدو در کاهش یا افزایش دمای محی  و بررسی نقش میانگین دمای تاب

 به راهكارهایی برای کاهش اثرات مخرب جزیرة حرارتی دست یابد.
( زمانیكه Gartland,2008,1آغار شد) 1818اولین مستند ساری در خصوص پدیده جزایر گرمایی نخستین بار از سال

سال بعد توس  هاوارد  15و  لوك هاوارد متوجه گرمای بیش از حد مرکز شهر لندن در مقایسه با اطراف شهر، مطرح شد؛
( سپس تحقیقات وسیعی توس  گروه جزایر گرمایی در آزمایشگاه لورنس (Howard, 1833این پدیده معرفی گشت. 
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های سرد، توس  این گروه ارائه گشت. واقع در برکلی انجام شده است و راهكارهایی مانند ایجاد سطوح سرد شهری و بام
ن پدیده در زمینه جغرافیا واندکی شهرسازی توجه شده اما در راستای مصالح کمتر مورد توجه به ای 80در ایران نیز ازدهه 

 به بعضی از آنها اشاره گشته.  1قرار گرفته. در جدول شماره 
 

 . پیشینه پژوهش1شماره  جدول

 مدل، روش یا نرم افزار نویسنده و سازمان حمایت کننده عنوان 

انی در عنوان: طبقه بندی مصالح ساختم
بلوك های شهری با توجه به ظرفیت آنها 

 برای کاهش جزیرة گرمایی 

ورد استفاده مبه دسته بندی مصالح  2014نوئلیا ال الچپر و دیگران در سال 
ایی و رفتارهای دم .در سطوح شهری و تاثیر آن در کاهش جزایر حرارتی

 را بررسی کرده.  ( SRI )شاخص بازتابش خورشیدی مصالح 

و ترموکوپل  IR فاده دوربینبا است
 و پیرانومتر

ر بذخیره سازی حرارتی پیاده رو و اثر آن 
 جو پایین تر

صالح به جو م تاثیر جنس و ذخیره حرارتی و انتشارهای متعاقب  2014آسائدا،
لت آسفا و دررا بررسی کردند. نتایج نشان داد که دمای سطحی و انتشاربه ج

 خیلی بیشتر از بتن و خاك است.

و ترموکوپل  IR با استفاده دوربین
 و پیرانومتر

ه های رنگ گزارش دادند که در نیمه تابستان، جاد 2015برِگ و همكارانش  آب و هوای شهری
حی  اطراف ،  دمای مشابهی با م55/0شده سفید با توان بازتاب نزدیک به 

. /15ه یک بخود دارد، در حالیكه جاده های رنگ نشده با توان بازتاب نزد
 درجه سانتیگراد از هوا گرمتر بودند. 11تقریبا 

و ترموکوپل  IR با استفاده دوربین
 و پیرانومتر

نقش مواد خنک کننده منفرد فضای 
  .شهری در فضای باز

ثیر سایز طی آزمایشاتی بر مصالح متوجه عدم تا 2015متیوس سانتاموریس 
 .دندشطحی دماهای ستایلها و فاکتور رنگ مصالح در شب و بافت در روز در 

 ور کهمانطهاز مطالعه تعدادی از مصالح پیاده رو براساس رنگ سطح مصالح 
 انتظار میرود تایلهای سفید رنگ سردتر بوده 

و ترموکوپل  IR با استفاده دوربین
 و پیرانومتر

تاثیر جزیرة گرمای شهری در مصرف 
 انرژی

و  كده مهندسیتز دکتری  و پست دکتری  پریسا شاه محمدی، در دانش
 تا کنون 2016از  Kebangsaanمحی  زیست 

 , LSTاستفاده از نفشه های 

NDVI  و شبیه سازی با
ENVI-met 

شبیه سازی برای برآورد تاثیر جزیرة 
 حرارتی نسبت به تغییرات مواد نما 

ایگزینی ج، 2019کانچین گونا واردنا، تریستان کرشاو و کوئن استیمرز، 
 یگزینهای سبک را پیشنهاد می نماید.نماهای سنگین با جا

 شبیه ساری کانیونهای شهری

و تاثیر جزایر  آسایش حرارتی بیرونی 
  حرارتی شهری

هی اثرات پوشش گیا2019فرهادی و دکتر محسن فیضی، رساله دکتری، 
یری گشهری )بر سطح خیابان و روی سقف(، سطوح باالی آلبدو  و جهت 

 ند.ده اهای عددی مورد بررسی قرار دا ساختمان ها از طریق شبیه سازی

 ENVI-metشبیه سازی با 

 

 مبانی نظری 

در مطالعه ای بر  1شكل گرفته است. زمانی که لوك هووارد 1818اولین مستند سازی از ایجاد جزایر حرارتی در سال 
 ,Gartland). روی شرای  آب و هوایی لندن، متوجه گرمای بیش از حد شهر نسبت به محی  پیرامون آن شد

هم مشاهدات مشابهی را در مورد شهر 2دراین رابطه و به صورت مستقل از مطالعات هووارد، امیلی رینو  2008 :16(
نیز شرای  مشابهی را در 3پاریس در نیمه دوم قرن نوزدهم به دست آورد. عالوه بر این دو، شخصی به نام ویلهلم اسمیت 

این روند گرم شدن همچنان ادامه داشته و  (Gartland, 2008: 17)کرد.اتریش در قرن بیستم مشاهده  4شهر وین
درجه سانتی گراد بیشتر از مناطق بكر اطراف  12مطالعات اخیر نشان داده اند که دمای هوای مراکز شهرها می تواند تا 

طبیعی و دست جزایر حرارتی به طور کلی دارای درجۀ حرارت بیشتری نسبت به محی  های  (EPA, 2013)آن باشد.
نخورده اطراف خود هستند. تفاوت درجه حرارت هوای شهر و محی  های بكر و روستایی اطراف به عنوان شدت جزیرة 

                                                           
1-Luke Howard 
2 -Emilin Renou 
3- Wilhelm Schmidt 
4 -Vienna 
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شود. این شدت در شود. معموال ازاین شاخصه برای اندازه گیری و تشخیص جزایر حرارتی استفاده میحرارتی مطرح می
رد. در صبحگاهان، تفاوت دمایی بین شهر و محی  های طبیعی بكر اطراف طول یک دوره شبانه روزی مقادیر متفاوتی دا

آن در کمترین وضعیت خود است. این تفاوت دمایی در طول روز با افزایش دمای سطوح شهری به تدریج افزایش یافته و 
رت ذخیره شده در طول شب به حداکثر مقدار خود می رسد. این همان زمانی است که سطوح شهری در حال بازتابش حرا

در طول روز می باشند. این بازتابش شبانگاهی به صورت اموا  گرمایی با طول مو  های بلند صورت می گیرد. در 
روزهای مختلف سال دما در مراکز شهری همیشه باالتر از مناطق بكر اطراف شهر است. همچنین، شدت جزایر حرارتی 

 .در شب هنگام بیشتر از ساعات روشن روزانه است

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 تفاوت دمای میان شهر و روستا  . 1 شکل شماره

 ((https://bayareamonitor.orgمنبع : 

 

تر یكیدیگر از ی گرمسطوح شهر .برای اولین بار محققان جزایر حرارتی را  با کمک عكس های هوایی مشاهده کردند
یا دیده مه دمای هوبدر جزایر حرارتی است. در طول روز تغییرات بیشتری در دمای سطوح نسبت های معمول ویژگی

تر از جه سانتی گراد گرمدر 50تا  27ها در طول روز در حدود ها و کف سازیشود. بسیاری از سطوح شهری، نظیر بام
ای فزایش دماباع   وکنند بازتابش میهوای اطراف خود هستند و شب هنگام، سطوح شهری این گرمای ذخیره شده را 

 در فصول وکرده  شوند. برعكس، درختان، چمن و دیگر پوشش های گیاهی معموال گرمای کمتری جذبهوای شهر می
 .(Gartland, 2008: 17)گرم سال خنک تر از دیگر سطوح هستند

 

 انواع جزایر حرارتی شهری: 
 (Voogt, 2004: 5) سته طبقه بندی کرد:به طور کلی جزایر حرارتی را می توان در سه د

 1جزیرة حرارتی ایجاد شده در سطوح شهری 

 2جزیرة حرارتی ایجاد شده در الیه تا  پوش شهر 

 3جزیرة حرارتی ایجاد شده در الیه مرزی 
 ها، جادهجزیرة حرارتی در سطوح شهری: این نوع جزیرة حرارتی توس  افزایش دما در سطوح شهری نظیر ساختمان)الف

                                                           
1. Phoenix 

2. Canopy layer Urban Heat Island (CLUHI) 

3. Boundary Layer Urban Heat Island (BLUHI) 
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شود. در واقع در این نوع جزایر حرارتی، با و پوشش های گیاهی ایجاد می 1ها، کف سازی ها، فضاهای باز، احجام آبی
توان مناطق داغ شهری را شناسایی کرد.)تحقیق حاضر نیز به اندازه گیری اشعه مادون قرمز منتشر شده توس  سطوح می

 بررسی جزیرة حرارتی در همین سطح می پردازد(.
گیرد. الیه تا  پوش ( یا الیه هوای نزدیک به خ  آسمان شهر شكل میUCL2جزیرة حرارتی در الیه تا  پوش ))ب

کنیم. در واقع، این محدوده الیه هوایی است که از سطح زمین تا سطح در حقیقت جایی است که ما در آن زندگی می
ه جزایر حرارتی، دمای هوای الیه تا  پوش معموال در باالیی درختان و ساختمان ها وجود دارد. در مطالعات مربوط ب

 متر باالتر از سطح زمین در نظر گرفته می شود. 3تا  5,1ارتفاع مردم یا در حدود 

الی الیه زی در بایه مرالجزیرة حرارتی در الیه مرزی: این نوع جزیرة حرارتی در الیه مرزی هوا تشكیل می شود. ) 
ر است. به طور کلی به جزایر متر متغی 100-1000متری( و ضخامت این الیه از  2000فاع تا  پوش قرار گرفته )در ارت

هر دوی آن  ود؛ زیرامی ش حرارتی تشكیل شده در هر دو الیه تا  پوش و الیه مرزی،جزایر حرارتی اتمسفریک نیز گفته
  ها مربوط به دمای هوا می باشند.

 

 
 . معرفی تصویری الیه مرزی و تا  پوش2 شکل شماره

 (Gartland, 2008)منبع:    

 عوامل ایجاد جزایر گرمایی 
پارامتر، کاهش برودت تبخیری، افزایش ظرفیت حرارتی، افزایش تابش خالص، کاهش تهویه طبیعی و افزایش  5گارتلند 

عات اخیر پارامترهای دیگری نیز ذکر شده که عبارتند گرمای انسان ساز را در ایجاد جزایر حرارتی موثر دانسته؛ اما در مطال
 شهری، سطوح سطوح حرارتی شهری، ویژگی شده، هندسه ساخته محی  جمعیت، تراکم شهر، شهر، اندازه ازموقعیت

 ,Shahmohamadi et alهوا، کاربری و کاهش پوشش گیاهی) ساخت، آلودگی انسان آب، گرمای ضد

2013:19.) 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
4. Water Bodies 

1. Uraban Boundary Layer 
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 . عوامل ایجاد جزیرۀ حرارتی 2ه شمار جدول

تر نسبت ارتفاع به عرض بیشتر باشد جریان هوا کم
 می شود

شهر و  هندسه دره های شهری ارتفاع ساختمانها
طراحی 
 شهری
)نیازمند 

راهبردهای 
 بلند مدت(

ی
ارت
حر
رة 
جزی
اد 
یج
ل ا
عام

 

 جریان باد

هر چه سطح اشغال کمتر و توزیع افقی و عمودی 
 باشد بهتر است  تصادفی تر

 تراکم ساختمان سطح اشغال و توزیع افقی و عمودی ساختمانها

 چیدمان ساختمان موازی با جهت باد بهره گیری از باد

 عمود بر جهت باد

جهت گیری و هندسه  یغرب -جهت گیری شرقی بهره گیری از باد و آفتاب
 نوبیج -جهت گیری شمالی ساختمان

 ساز بزرگتر، جمعیت بیشتر و گرمای انسانهرچه شهر 
 بیشتر

 اندازه شهر جمعیت

 گرمای انسان ساز

 اندازه معابر نسبت عرض معابر به ارتفاع ساختمانها درمعابر عریض تهویه هوا بهتر صورت می گیرد

کاربری صنعتی باع  افزایش آلودگی و کاربری 
 فضای سبز باع  تصفیه هوا می شود.

 کاربری نامناسب کاربری هاتوزیع 

 مصالح هدایت حرارتی تمایل به هدایت حرارت درون  حرارت را از خود عبور دهند

 ظرفیت حرارتی تمایل به ذخیره حرارت در توده خود حرارت را در خود ذخیره می کنند.

ز اون های خورشیدی به بیرتوانایی در انتشار تابش هرجه بیشتر باشد بهتر
 مصالح

 ضریب انتشار

 ضریب انعكاس خورشید توانایی مصالح در بازتاب تابش برای کف و بام هر چه بیشتر بهتر

 برای نما هر چه ضریب انعكاس کمتر، بهتر

 انرژی نهفته مصالح انتشار کربن کمتر آلودگی کمتر

ده ر شبا افزایش دما ، آب موجود در بافت مصالح بخا
 دو دما کاهش می یاب

 نفوذ پذیری مصالح عملكرد برودتی بهتر

 منبع: )نگارندگان( 

 

 راه های کاهش تأثیرات منفی جزایر حرارتی 
؛ و ی می شودش زیستها برای رسیدن به محدوده های مطلوب آسایافزایش جمعیت، سبب افزایش مصرف انرژی در شهر

های خورشیدی ظیر تابشاملی نمیان عوگردد. در اینما میمصرف این انرژی که عمدتاً منبع فسیلی دارد، باع  انتشار گر
ای مداین افزایش  دهند.شهری سبب به دام افتان و تشدید اثر این امر شده و دمای کلی شهر را افزایش میو هندسه

رات اث رای کاهشبراهی  گذارد و یافتنشهر تحت عنوان اثر جزایر حرارتی شهری تأثیرات مخربی در ابعاد مختلف می
یف طاهشی به ژیهای کباشد. پیاده سازی استراتترین اقدامات میمنفی این پدیده بر محی  زیست شهری از ضروری

ن استراتژی است. ای یگیریوسیعی از پارامتر ها در حوزه هایی نظیر برنامه ریزی شهری، طراحی شهری، معماری قابل پ
گی و اهش آلودکآبی،  مصرف انرژی، کاهش استفاده از منابع توانند سبب کاهشها که توس  گارتلند ارایه شده می

 افزایش کیفیت هوا شوند. این راهكار ها عبارتند از:
ساز)خداکرمی، اهش گرمای انسانک -4راحی شهری، ط -3طوح سرد شهری، س -2های سبز شهری، استراتژی -1

1395) 

 استراتژی های سبز شهری 
های شدت جزایر حرارتی سبب باال رفتن میزان مصرف انرژی برای تأمین نیاز افزایش دمای تابستانه بر اثر افزایش 

شود. این امر در شهر ها اغلب به علت کاهش سبزینگی و به تبع آن، افزایش جذب انرژی خورشیدی توس  سرمایشی می
ت که باع  خنکگیرد. در این میان، استفاده از فضای سبز در مناطق شهری از جمله اقداماتی اسسطوح صورت می
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. در واقع، Akbari et al, 2001: 98) )کندسازی سطوح شهری شده و به کاهش مصرف انرژی کمک شایانی می
توانند در جهت کاهش دمای شهر مؤثر پوشش های گیاهی در مناطق شهری از طریق برودت تبخیری و سایه اندازی می

 (.Eumorfopoulou, 2010)شودها میوای اطراف آنواقع گردند. این پدیده سبب ایجاد اثرات سرمایش در ه

 

 . نقش پوشش گیاهی وسرمایش در مقیاس شهر و ساختمان       3 شماره جدول

ش
مای
سر
 و 
ی
اه
گی
ش 
وش
پ

 

 کنار جاده ها، خیابانها، بلوار ها در طول خطوط حمل و نقل در مقیاس شهر

ها،  پارك ها، زمین های بازی، حیاط مدرسه در مكان های عمومی
 زمین های دولتی

 زون های مسكونی، زون های صنعتی در مكان های خصوصی

 دیوارهای سبز در مقیاس ساختمان

 

 

 

 

 نماهای سبز
 

 های مدوالرداربست

 ایسازه شبكه

 های کابلیسیستم

 سیستم نمد پلیمری

 سیستم هیدروپونیک

دیوارهای 
 زنده

 دیوار زنده غیرفعال

 دیوار زنده فعال

 سبزبام های 

 

 متراکم

 گسترده

 هیبرید

 

 سطوح سرد شهری 
ها، استفاده اند که یكی از این روشهای مختلفی به وجود آمده و توسعه یافتهدر جهت کاهش دمای سطوح شهری، روش

فتـه مصالح سرد، به مواد سفید با بازتـاب پـذیری وتابنـدگی بـاالی خورشـیدی گ در سطوح شهری است. 1از مصالح سرد
مواد سرد در موضوع جزیرة گرمایی با توجه به اثرآلبدوی آن مـواد مـورد توجـه     . (Levinson et al, 2007)مـی شـود
ها  مورد ارزیـابی قـرار   در تحقیقات، استفاده از مواد با  آلبدو باال در سقف( Aleksandrowicz, 2017)گیرند. قرار می
نگ فرش نیز در بسیاری از موارد مورد بررسی قرار گرفته. استفاده از آسفالت هـای  این، مواد سرد در ساند. عالوه برگرفته

درجـه پـایین آورده    2.3خنک کننده مانند آسفالت نـازك سـفید بـه جـای آسـفالت معمـولی دمـای متوسـ  هـوا را تـا           
(Karlessi, Gaitani, Synnefa, & Santamouris, 2013 .) 

 MRTدرجه حرارت هوا را کاهش دهند، اما احتمال کاهش آسایش حرارتی با افـزایش  توانند با این حال پیاده رو ها می
(. مصالح  سرد در واقع، با افـزایش نـرخ   Taleghani & Berardi, 2018:11)با توجه به افزایش انعكاس وجود دارد 

-تر شـدن سـطوح مـی   نکگرما و افزایش میزان نفوذ و نگه داشت رطوبت در خود سبب خ 3، افزایش نرخ انتشار 2انعكاس

 (.Synnefa etal, 2007& Kolokotsa et al, 2012شوند )

 
 
 
 

                                                           
1 -Cool materials 

2 -Albedo 
3- Emissivity 
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 کاهش اثرات مخرب جزایر گرمایی  . نقش سطوح شهری در 4 شماره جدول

ی
هر
 ش
رد
 س
وح
سط

 

 افزایش نرخ انعكاس سطوح کف سرد

 

 

 های بتن نظیر سرباره و خاکستراستفاده از افزودنی

 ویه سفید )بتنی(*استفاده از آسفالت با ر

 *استفاده از بتن غلتكی

 های با رنگ روشن در سطوح آسفالت و بتندانه* استفاده از سنگ

 *استفاده از اندود قیر بارویه شن و ماسه

 آمیزی سطوح با رنگ روشن*رنگ

 پذیر شامل بتن متخلخلهای نفوذسازیاستفاده از کف افزایش نفوذپذیری سطوح

 های گردش آب در درون توده مصالحمانند لوله های الحاقیاستفاده از سیستم

 اندازی ایجاد سایه بر روی سطوح کف سازی با استفاده از سایه اندازیسایه

 بام ورقه ای با نرخ انعكاس باال PVCهای سرد بام بام سرد

 بام ورقه ای با نرخ انعكاس باال TPOهای سرد بام

 بام  ورقه ای با خاصیت ترموپالستیک CSPEهای سرد مبا

 بام ورقه ای با رنگ روشن EPDMبام های سرد 

جداره 
های 
 سرد

 های سفید با نرخ انعكاس باالاستفاده از رنگ افزایش نرخ انعكاس سطوح

 های بازتابنده مادون قرمزاستفاده از رنگ

 های بازتابنده گرمااستفاده از رنگ

 استفاده از مواد تغییر رنگ دهنده

 پذیراستفاده از مصالح نفوذ افزایش نفوذپذیری سطوح

 منبع: )نگارندگان(

 

 طراحی شهری 
-ها در شهر بر ایجاد و تشدید جزایر حرارتی شهری بسیار اثرگذار است. در واقع، این توزیع میچگونگی توزیع ساختمان

-انرژی خورشیدی و همچنین، میزان و چگونگی گردش هوا در شهر باشد. در نتیجه میتواند تعیین کننده میزان جذب 

های خورشیدی به وسیله تغییر در طراحی شهری قابل توان اذعان داشت که واکنش شهر در برابر جریان هوا و تابش
های ناسب به تابشهای شهری سبب دستیابی میابی بهینه بلوك(. طراحی و مكانRatti et al, 2003کنترل است )

کاهد. این کاهش در بار سرمایشی، کاهش در میزان ها میخورشیدی شده و به تبع آن، این امر از بار سرمایشی ساختمان
 Futcherکند. )های شهری جلوگیری میدر محی  Co2مصرف انرژی را به دنبال داشته و از انتشار گرمای اضافی و 

et al, 2013.)  
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 نقش طراحی شهری در ایجاد یا کاهش  جزایر حرارتی   . 5 شماره لجدو

ی
هر
 ش
ی
راح
 ط

 تاثیرگذار بر مصرف انرژی و آسایش حرارتی هندسه خیابانها های خورشیدیتابش

 جهت گیری بنا

  مساحت سایت

 هرچه تراکم بیشتر جذب تابش خورشیدی کمتر تراکم بافت

   شكل بنا

کاهش نسبت ارتفاع به عرض سبب کاهش مصرف  های شهریدره جریان هوا
 انرژی در زمستان می شود. 

 عمود بر جریان باد هاچیدمان ساختمان

 موازی با جریان باد

یش فزارابطه مستقیم افزایش  نسبت ارتفاع به عرض با ا هاتنوع در ارتفاع ساختمان
 مصرف انرژی 

 منبع: )نگارندگان(

 

 انسان سازکاهش گرمای 
است که در شهره زائد استراتژی نهایی برای کاهش اثرات جزایر حرارتی شهری، جلوگیری از انتشار نامطلوب گرمای

اقع، حرارات وساز در  ی انسانشود. گرماساز یاد میهای انسانی تولید شده و از آن به عنوان گرمای انسانتوس  فعالیت
 ت. اثراتوتوری اسهای فسیلی توس  وسایل نقلیه مصنعتی و مصرف سوختها، فرآیندهای تولید شده در ساختمان
 (.6ول)جد (.Hamilton et al, 2009 & Lehmann, 2015)ساز کامالً چشم گیر است محیطی گرمای انسان

 

 . نقش گرمای انسان ساز در ایجاد یا کاهش  جزایر حرارتی    6ل شماره جدو

 گرمای حاصل از استفاده سوختهای فسیلی حمل و نقل گرمای انسان ساز در شهر

 گرمای حاصل از تأمین انرژی برای  روشنایی   ساختمان

 گرمای حاصل از تأمین انرژی برای  برق لوازم خانگی

 گرمای حاصل از تأمین انرژی برای سرمایش و گرمایش

ك در های پاژینرمقدار مصرف انرژی ثابت است اما جانمایی مناسب و استفاده از ا صنعت
 کاهش آلودگی می تواند موثر باشد.

 درصد از گرمای انسان ساز را شامل می شود و رابطه مستقیمی با جمعیت دارد. 1حدود  گرمای حاصل از  متابولیسم

 

 روش پژوهش
لح هدف از این پژوهش شناخت عوامل موثر بر جزایر حرارتی، راه های کاهش آن و نقش آلبدو )ضریب انعكاس( مصا

موجود در نمای ساختمان ها بر تشدید جزایر حرارتی است. لذا محله پونک در شمال شهر قزوین به عنوان محدوده مورد 
در نما، ترمومتر لیزری، دوربین حرارتی مادون  مصالح حرارتی خصوصیات بررسی مطالعه انتخاب گشت و برای

به این صورت که دمای محی  توس  دماسنج سیار ثبت گشت رفت. قرمز،دماسنج سیار و ترموکوبل تماسی مورد استفاده قرار گ
نیر  و دمای مصالح نیز توس  ترمومتر لیزری برداشت شد. برای اطمینان از دمای خوانده شده دمای چند مصالح با دماسنج تماسی

می توان در ضریب درجه در بعضی مصالح وجود دارد که علت آن را  1برداشت شد و مشاهده شد اختالف دمایی در حدود 
شبیه سازی گشت، موقعیت  Envi met 5.3های میدانی اطالعات خام با نرم افزار بعد از برداشت انتشارمصالح یافت.

گشته و در نهایت از بین عوامل تاثیر گذاررابطه میان دمای هوا و میانگین دما تابشی و آلبدو مورد انتخاب )گیرنده ها( رسیپتورها
( و آلبدوی 0.5(، آلبدوی متوس )0.8بدین صورت که میانگین دمای تابشی  و دمای هوا را در سه حالت آلبدوی باال) ارزیابی قرار گرفت

( مورد بررسی قراردادیم. دلیل انجام مدل سازی در سه حالت آلبدوی باال، متوس  و پایین این بود که مشخص شود چه 0.3پایین )
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تی در شهرها موثرتر است، لذا با انتخاب این سه حالت و مقایسه نتایج حاصله بتوانیم اعالم آلبدویی در کاهش اثرات مخرب جزیرة حرار
ه کنیم، در شهرهایی که جزیرة حرارتی داریم مصالح با آلبدوی باال)با مصالح روشن و انعكاس باال ( بهترند یا با آلبدوی پایین)مصالح تیر

 با انعكاس پایین(؟
 

 محدوده مورد مطالعه
نوع بسـیار  تو سازی که ررسی نقش مصالح در کاهش اثرات مخرب جزیرة حرارتی شهر قزوین و محله پونک به عنوان محله نبرای ب

ی رودخانـه و  زدیكـ قزوین و در ن-باالیی از مصالح در آن یافت می شود، انتخاب گشت. منطقه پونک در قسمت جنوب اتوبان زنجان
 می قرار گرفته است. پارك تفریحی باراجین و دانشگاه آزاد اسال

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 . نقشه قزوین و بزرگنمایی محدوده مورد مطالعه )مقیاس خطی در گوشه سمت راست تصویر (3شکل شماره 

 (www.maps.google.com : )منبع

 

 اثبات وجود جزیرۀ حرارتی
ی اثبـات وجـود   اییم. بـرا د مطالعه الزم است که وجود جزیرة حرراتی در شهر را اثبات نمـ قبل از پرداختن به محدوده مور

 نماییم: جزیرة حرارتی در این شهربه دو طریق عمل می
  .مقایسه تطبیقی بین دمای مرکز شهر و محی  پیرامونی 
  نقشه LST.یا نقشه دمای سطوح شهری 
رای بررسی بحرارتی،  ناطق بكر و باز اطراف شهر برای بررسی جزایرانتخاب دو ایستگاه در مناطق شهری و م اول؛ روش

 ت شهر قرار گرفتهتار و بافتفاوت دمایی بین این دو ایستگاه بسیار مهم است. در این راستا، ایستگاه قزوین که درون ساخ
و باز اطراف  ناطق بكرمر باشد تا تأثیرات فعالیت های شهری و خود شهر به خوبی در نظر گرفته شودو ایستگاه دوم که د

هـا دارای ارتفـاع   یتشهر)ایستگاه اسماعیل آباد( به عنوان ایستگاه مرجع یا شاهد، بیرون شهر انتخـاب گشـت. ایـن سـا    
 یكسان قرار گرفته اند تا اطالعات دقیق تری ارائه نماید.
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 تفاوت دمای بین شهر و اطراف شهر    . 4شکل شماره 

 (اره هواشناسی استان قزوینمنبع: ) اد

 
 ود،  اختالف دمایی کـه بـین سـتون   مشاهده می ش -ماه 1نمودار میانگین دمای روزانه در طی ( 4)شكل همانگونه که از 

ارد کـه  راف شـهر د های آبی و قرمز وجود دارد حاکی از اختالف درجه حرارت  فاحشی بین دمای مرکز شهر و دمای اطـ 
 شدت جزیرة گرمایی مطرح می گردد. این اختالف دما تحت عنوان

 می باشد:LST استفاده از نقشه  ؛روش دوم

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 (NDVI. نقشه حرارتی از سطح  و پوشش گیاهی )5شكل شماره

 (Climatology.ir) :منبع

 

سمتهای ( تهیه گشته مشخص است قteraکه از سایت ارث دیتا در یک برداشت روزانه توس  ماهواره ترا ) (4)شكلدر 
نقاط گرمتری هستند نسبت به  (5)شكلگیاهی ها و کاهش پوششمرکزی قزوین به علت تراکم جمعیت و ساختمان

نقاطی که تراکم کمتر و پوشش گیاهی بیشتر است؛ همچنین شهرهای آبیک و تاکستان به علت وجود کاربریهای صنعتی 
باشند. این نقشه عالوه بر وجود جزیرة حرارتی در می زا و کاهش پوشش گیاهی نیز نقاط گرمتری در نقشهو آلودگی

دهد. از بعضی از نقاط شهر قزوین اهمیت کاربری، تراکم، پوشش گیاهی و هندسه شهری را نیز به خوبی نشان می
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توان دریافت همانطور که در استراتژی های سبز شهری بدان اشاره شد؛ پوشش گیاهی در ( می5( با )4) شكلمقایسه 
 جزیرة حرارتی نقش بسزایی دارد.  کاهش 

 

 تحلیل دیدگاه شبیه سازی
شت. در دیدگاه ستفاده گازی ابعد از برداشت اولیه همانطور که اشاره شد برای دستیابی به اطالعات دقیق تر از شبیه س

 استفاده گشت. که مراحل کار به شرح زیر می باشد. Envi metشبیه سازی از نرم افزار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بان نمایش موقعیت نقاط در مقطعی از خیا 6رسیپتور)گیرنده( انتخاب شد که در تصویر  7برای بررسی نقش آلبدو. 6کل شماره ش

 داده شده. بعد از انتخاب رسیپتورشبیه سازی انجام گرفت.

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 محل قرارگیری ریسپتورها در یک مقطع از خیابان   . 7شکل شماره 

 (1400ن،منبع: )نگارندگا   

 

 

 هابحث و یافته
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 حياط خانه های شمالی

جلوی ساختمانهای 

 شمالی

 خيابان

 رفيوژ ميانی

 خيابان

جلوی ساختمانهای 

 جنوبی

 

حياط ساختمانهای 

 جنوبی
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به عنوان مهمترین عامل در استرس و  1تحلیل تطبیقی میانگین دمای تابشی در هر سه حالت : میانگین دمای تابشی
گیرد. مقادیر میانگین مورد ارزیابی قرار می 0.3و  0.5و  0.8آسایش حرارتی به صورت یكپارچه در سه حالتِ مدل آلبدو 

درجه تفاوت بین بیشترین مقدار ) نقاط مربوط به خیابان( و کمترین مقدار) حیاط  6.1در حدود در بیشترین مقدار خود، 
تواند تاثیر بسزایی در میزان دهد. تغییرات در میزان توان تابشی و دمایی محی  میبلوك های جنوبی( را نشان می

توان دریافت که این تر مید. در نگاه کلیمیانگین تابشی محی  و به تبع آن بر آسایش حرارتی فضای باز محی  بگذار
تغییر خاصی را در این متغییر بوجود  0.3به  0.5بیشترین مقادیر را دارد. کاهش آلبدو از میزان  0.8متغییر در مدل آلبدو 

 آورد. الگوی تغییرات میانگین دمای تابشی به طور کامل منطبق بر الگوی تغییرات عوامل اقلیمی نیست. لذا بهنمی
شود؛ تغییرات در میزان ضریب بررسی ضریب همبستگی پیرسون میان میانگین دمای تابشی و دمای هوا پرداخته می

همبستگی میان میانگین دمای تابشی و دمای هوای ذکرشده، تاثیر تغییر در میزان آلبدو را بر میانگین دمای تابشی را 
ضرایب  0.8در حالت مدل آلبدو  کند.مدل آلبدو را بیان می کند. جدول ذیل ضرایب پیرسون را در سه حالتتشریح می

دهد. با کاهش میزان آلبدو به درصدی میان میانگین دمای تابشی و دمای هوا را نشان می 68پیرسون بیانگر همبستگی 
درصد  65میزان ضرایب همبستگی نیز تغییر کرده و میزان همبستگی دمای هوا با متغییر میانگین دمای تابشی به  0.5

درصد تغییر پیدا 61کند و ضرایب همبستگی به کاهش پیدا می 0.3کاهش پیدا کرده. در گام بعدی میزان آلبدو به 
دهد و میزان همبستگی از دمای هوا به سوی کند. تغییرات در میزان بازتابش مصالح الگوی همبستگی ها را تغییر میمی

بیانگر آن است که برای کاهش میزان میانگین دمای تابشی) به عنوان مهمترین کند. این نتایج  شار تابشی تغییر پیدا می
عامل آسایش حرارتی( بایستی مقادیر شار تابشی )مستقیم و غیر مستقیم( کنترل شود. لذا با کاهش میزان آلبدو در مصالح 

 شود.تابشی می وا و دمای میانگیننما، شار تابشی محی  کاهش یافته که منجر به کاهش همزمان دمای ه

 

     0.3و  0.5، 0.8جدول همبستگی بین میانگین دمای تابشی با دمای هوا در آلبدوی .6شمارهجدول 

2عامل اقلیمی ضریب پیرسون 1عامل اقلیمی   آلبدو 

R=0.689665 0.8آلبدو  میانگین دمای تابشی دمای هوا  

R=0.653562 0.5آلبدو  میانگین دمای تابشی دمای هوا  

R=0.613362 0.3آلبدو  میانگین دمای تابشی دمای هوا  

 منبع: )نگارندگان(           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
س حرارتی را ین میران، باالنیر مستقیم بر جسم در معرض تابش گفته می شود. ابه مجموع شار تابشی مستقیم و غ (Tmrt)میانگین دمای تابشی). 1

 توان در تغییرات میانگین دمای تابشی جستجو کرد. کند. تاثیر تغییر در عوامل کالبدی و فیزیكی محی  معماری را میکنترل می
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 نمودارتحلیل تطبیقی میانگین دمای تابشی در هر سه حالت      .8شکل شماره 

 تحلیل تطبیقی دمای هوا در هر سه حالت

رجه د 289.3821نگین بی کمرنگ( با دمای میاحیاط بلوك های شمالی )نمودار آ 1نقطه شماره ( 8و  5)شكل مطابق 
درجه  287.25ی پر رنگ( با حیاط بلوك های جنوبی)نمودار آب 7کلوین بیشترین مقدار دمای هوا را دارد و نقطه شماره 

 مابقی نقاط 1ه قطه شمارنر از شود که به غیکلوین کمترین میزان دمای هوا را دارد. در نگاه کلی به این نمودار درك می
 دیر بیشتری از دمای هوا راعلی رقم  الگوی رفتار مشابه مقا 1در محدوده دمایی مشابهی قرار دارند اما نقطه شماره 

الی و کم ط های شمن حیاتجربه میكند. با توجه به جهت شمال و تابش نسبتاً عمود در اوایل صبح به جداره های روش
انرژی  ال مقداره انتقشود و منجر بفیزیكی نسبی جریان هوا میبودن سرعت جریان هوا در این نقطه منجر به سكون 
شود. لذا این موضوع با بررسی مقدار ضریب همبستگی می 1جنبشی نمای اطراف این نقطه به گیرنده اقلیمی نقطه 

تگی مبسگردد که هم میپیرسون بین دمای ساعات مختلف این نقطه با مقادیر متناظر جریان هوا در این نقطه، معلو
الزم برای  وا، زمانهن سیال در صدی بین این دو دسته از مقادیر وجود دارد. در سایر نقاط با توجه به جریا 75معكوس 

با سایر  1ه مایی نقطدفاوت ) ت تبادل حرارت بین انرژی جنبشی منعكس شده از نما و جریان هوا وجود ندارد. این موضوع
 1کند. تفاوت کمتر در سب میبه افول گذاشته و مقادیری نزدیک به سایر نقاط کرو  13.00نقاط( با گذر زمانی از ساعت 
باشد. این این بلوك ها می ناشی از سرعت کم باد و میزان تابش باال از نمای های 7تا  2درجه سانتی گراد بین نقاط 

کند یدا میپر تشدید رسد بیشتیموضوع زمانی ساعات شبیه سازی به ساعات پایانی روز یعنی زمان بعد از غروب آفتاب م
 کند. و با افت جریان تابشی مقادیر دمای هوا نیز کاهش پیدا می
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 0.8نمودار تحلیل دمای هوا با آلبدوی . 9شکل شماره 

 (نگارندگان منبع: )

 

 0.3و 0.5، 0.8لح شامل و مصاحال به تحلیل میزان تغییرات دمای هوا به تحلیل همزمان دماهای هوا در سه حالت از آلبد
ستقیم و عمودی را در تابش م 1پردازیم. با توجه به زاویه محی  کالبدی با شمال جغرافیایی محی  گیرنده اقلیمی می

است. در  قاط بیشترکند لذا در کلیه حاالت شبیه سازی مقادیر دمای هوای این نقطه از سایر ناوایل صبح تجربه می
درصد متاثر الگوی  75زان وی تغییرات مقادیر دمای هوا در این شبیه سازی به میتحلیل این پدیده اشاره گشت که الگ

رمایی داشته تبادل گ ی برایدهد تا مجال بیشترتغییرات جریان هواست. مقدار کم سرعت هوا، این امكان را به محی  می
ا تبدیل کرده و ا به گرمده رتابش شباشد. لذا با میزان بازتابش باالی مصالح نما، سایر عناصر فیزیكی محی  انرژی باز

 50ه بر معماری کند. با کاهش میزان بازتابش مصالح نمای عناصمیزان سرعت کم هوای محی  این امر را تشدید می
درجه 2 وجب کاهشمده و شدرصد میزان بازتابش محی  کم شده و عمال توانایی بالقوه محی  برای تبادل حرارتی کمتر 

درصد دیگر دمای هوای محی   30شود. با کاهش آلبدو مصالح به می 0.5ی  در حالت آلبدو کلوینی دمای هوای مح
درصدی توان بازتابشی  20شود. با کاهش متاثر از میزان باز تابش محی  نبوده و وابسته به سایر عوامل کالن اقلیمی می

مای تابشی یانگین دده تاثیر مون نشان دهنمقدار ضریب پیرس دهد.مصالح محی  عمال تغییر در مقدار دمای هوا رخ نمی
میزان توان  ییرات درین تغناشی از تغییرات دمای هوا است. این عامل از عوامل موثر بر دمای کروی محی  است بنابرا

رارتی فضای ر آسایش حبتواند تاثیر بسزایی در میزان میانگین دمای تابشی محی  و به تبع آن تابشی و دمایی محی  می
 محی  بگذارد. باز 
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 نمودار تحلیل تطبیقی دمای هوا در هر سه حالت . 10شکل شماره 

 (نگازندگان)منبع:   

 

 گیری نتیجه
های زیست ها و افزایش شهرنشینی باع  افزایش آلودگیمطالعات صورت گزفته حاکی از آن است که توسعه شهر

است.  دایش جزایر حرارتی در مناطق شهری گردیدهمحیطی شده و بالتبع افزایش مصرف انرژی و آلودگی سبب پی
ها، اندازه شهر، اندازه معابر و گیری و هندسه ساختمانهای شهری، تراکم، چیدمان، جهتعواملی از قبیل هندسه دره

های صنعتی در مقیاس شهر و در مقیاس ساختمان، مصالح و خصوصیات حرارتی زا مانند کاربریهای آلودگیکاربری
) ظرفیت و هدایت حرارتی مصالح، ظریب انتشار و انعكاس مصالح، نفوذ پذیری مصالح و انرژی نهفته مصالح( از  مصالح

 اند،گرفته قرار استفاده مورد شهری هایمحی  در که باشند. مصالحیجمله عوامل تاثیر گذار بر شدت جریزه حرارتی می

 عمدتاً نیز محی  در حرارتی دهند. تعادلمی انتقال به جو و کنندمی انباشته و را جذب قرمزمادون و خورشیدی پرتوهای

که  معناست بدین است. این پیرامون محی  به مصالح قرمزمادون پرتو انتشار و خورشیدی بازتاب پرتوهای از ناشی
 از حاصل جنتای شهری دارند. محی  به آن انتقال و حرارت ذخیره و دریافت کاهش در مهمی نقش شهر یپوسته مصالح

در این  .دهدمی نشان را شهری، پایدار توسعه در جهت مصالح نما حرارتی عملكرد بندیطبقه اهمیت نیز پژوهش این
آسمان و همچنین میانگین دمای تابشی نیر تاثیر  ابر باد، میزان سرعت رطوبت، دما، همچون آب و هوایی راستا شرای 

 نزدیكترین از وا و میانگین دمای تابشی پرداخته شد. اطالعات هواشناسیگذارند که در این تحقیق به بررسی دمای ه

 متعددی ابزارهای از استفاده با نیز مصالح و حرارتی تابشی خصوصیات (97-92)سال های شد؛  گرفته سایت به ایستگاه

طول  در مصالح سطح یدما گیریگردیده است. اندازه دما سنج سیار بررسی و ترمومتر لیزری مادون قرمز، دوربین چون
نوسانات  رفتاری های زمستان و تابستان که جزیرة حرارتی تاثیرگذار است مورد بررسی قرار گرفت. الگویسال در فصل1

در بازه زمانی که بیشترین و  –در دو نوبت صبح و غروب  روز، طول در مجاور هوای دمای با ارتباط آن و مصالح دمای
 24در طی  شبانه روزی صورت به اما چندین برداشت نیز برداشت و بررسی گردید.  -اردکمترین جزیرة حرارتی وجود د

شد تا همه تغییرات مورد  گرفته قرار بررسی مورد نیز شب طول در رفتاری مصالح الگوی بنابراین ساعت صورت گرفت،
 کاهش و اندازه گیری دقت شافزای منظور به ساعت، هر مصالح یكبار در سطح دمای اندازه گیری توجه قرار گیرند.

خارجی  نمای در استفاده مورد رایج مصالح از تعدادی حرارتی عملكرد راستا این ثبت گردید. در احتمالی، خطاهای
 دمای هوا و مصالح گیریاندازه ابتدا راستا، این در .گرفت قرار مطالعه ساختمان های محله پونک شهر قزوین مورد

گرفت بعد از ارزیابی از طریق دیدگاه شبیه سازی  قرمز و دماسنج سیار، صورت ین مادوندورب توس  ترمومتر لیزری و
 از متفاوتی عملكردهای فیزیكی، مشخصات و حرارتی رفتارهای براساس نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مصالح
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 با سطوح نسبت به بیشتری خورشیدی پرتوهای جذب به تمایل ، زمخت سطح و تیره رنگ با سطوح نشان دادند: خود

 هستند. همچنین روشن رنگ سطوح با از گرمتر تیره رنگ با سطوح بنابراین دارند، صیقلی و صاف سطح و روشن رنگ

دارند.  پایینتری سطح دمای هاتایل بقیه از هم روشن رنگ مصالح با که دهدمی نشان مصالح از زیادی تعداد بررسی
هستند.  سردتر تیره خاکستری و قرمز هایتایل از روشن خاکستری-سفید و های نخودیتایل رودمی انتظار که همانطور

دمای فضاهایی  اما بازتابش زیاد به هوا در مصالح روشن با آلبدوی باال برای نما باع  کاهش آسایش حرارتی می گردد.
-دیگر مصالح می باشد لذا پیشنهاد میکه در همنشینی با فضای سبز قرار گرفته اند به طور قابل مالحظه ای خنک تر از 

گردد برای کاهش اثرات مخرب جزایر گرمایی و افزایش دما، میزان پوشش گیاهی در شهرها افزایش یابد. این افزایش در 
هایی برای کاهش پدیده جزایر گرمایی به این نتیجه در پی یافتن راه حلتواند باشد. ها میها و نماها، بامسطح خیابان

ها اینكه مصالح سرد باشد. از مهمترین یافتهشهری و معماری متناسب با اقلیم میحل طراحیترین راهیم که مناسبرسید
و مصالح سبز مصالح مناسبی هستند اما برای فضای داخل سودمند ترند تا فضای بیرون زیرا که مصالح با آلبدوی باال 

شود، ود مصالح سرد مانده در نتیجه گرما نیز به فضای داخلی منتقل نمیکنند، خبیشترین شار تابشی را به هوا بازتاب می
اما برای دمای خار  آلبدوی باال در مصالح، یعنی کاهش آسایش حرارتی و این در شهرهایی که دارای جزیرة حرارتی اند 

لبدوی باال برای فضای مطلوب نیست؛ حال سوال این است که چه باید کرد؟ در شهرهایی که دارای جزیرة حرارتی اند آ
داخل ساختمان مناسب است اما برای فضای خارجی نه، لذا پیشنهاد می گردد از مصالح با آلبدوی پایین استفاده گردد، تا 
دمای خار  باال نرود برای فضای داخل هم از عایقهای مناسب استفاده گردد تا گرمای جذب شده توس  مصالح به 

در شهرهایی که جزیرة حرارتی ندارند استفاده از مصالح با آلبدوی باال مصرف انرژی داخل فضای داخل منتقل نگردد؛ اما 
 این گردد. نتایجفضا را کم کرده، مصرف انرژی کمتر برای سرمایش در تابستان خود باع  کاهش آلودگی در شهر می

 شهر پوسته اینكه به توجه با نینهمچ .نماید کمک آینده در هاساختمان حرارتی عملكرد بهبود به تواندمی پژوهش

گردد. در شهرهایی که می افزایش آسایش حرارتی به صحیح منجر طراحی لذا دارند، حرارتیجزایر ایجاد در بسزایی نقش
 در کف و بام  باال خورشیدی بازتاب شاخص با سرد مصالح از استفاده جزیرة حرارتی وجود دارد افزایش پوشش گیاهی و

تواند راهبردی برای می صالح با آلبدوی پایین برای مصالح نما و استفاده از عایق مناسب برای جداره داخلی،و استفاده از م
 به بهبود منجر هوا دمای کاهش آن بدنبال و سطح دمای افزایش آسایش حرارتی و کاهش دمای هوا باشد. کاهش

 .شودمی هاساختمان رد سرمایشی بار برای تقاضا کاهش و شهری هایمحی  در آسایش شرای 

 

 تشکر تقدیر و 
 .است شتهندا مالی حامی باشد، می دکتری رساله زا برگرفته که مقاله این مسئول، نویسنده اظهار به بنا
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