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Effective Factors of Forming Urban Heat Islands; With an 
Emphasis on Urban Design Challenges and Features
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Forming urban heat islands is a serious challenge of the present age and a concern of academic 
communities. Attention to this issue has increased tremendously in scientific articles and 
researches, particularly in the last decade. With regard to the importance of the issue, the aim of 
this study is to form a systematic review and thematic analysis of articles and other researches 
in this field. Moreover, the content of the key articles was analyzed and the most important 
factors affecting the formation of urban heat islands were represented in a diagram and each 
of them was analyzed separately. As examined, urban heat islands are affected by climatic and 
urban construction factors. The climatic factors include sunlight, wind speed and direction, 
cloud cover, soil moisture, air humidity, precipitation, latitude, seasonal topographic variations, 
and the proximity to the river and the sea. Although these factors are almost uncontrollable 
in the existing cities, they have enormous importance for deciding new towns location and 
making the decision for city development direction. The second group of factors mainly related 
to the design of cities is controllable. Among these factors, the most important one is the 
amount and quality of vegetation in the city. Other factors such as land use, urban density, type 
of materials used on the facade of the buildings and streets, form and geometry of the city, and 
also transportation mode could influence the intensity and extent of urban heat islands.
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  چکيده
 لیتبدهای جدی عصر حاضر ی جزایر حرارتی شهری به یکی از چالشر یگشکل
. توجه به این موضوع در کرده استو ذهن جامعه علمی را به خود مشغول  شده

 .داشته استاخیر رشد بسیار زیادی  مقاالت و تحقیقات علمی خصوصًا در دهه
باعث بروز مشکالت  یابد،ادامه  ی افزایش دمااگر روند فعلطبق نظر محققین 

خواهد شد. با های بسیار در سطح شهرها محیطی و تحمیل هزینه جدی زیست
مند و تحلیل موضوعی توجه به اهمیت موضوع، هدف از این مطالعه مرور نظام

های در این زمینه است. طبق بررسی شدهانجاممقاالت و تحقیقات علمی 
، جزیره حرارتی شهری تحت تاثیر دو گونه از عوامل اقلیمی و عوامل شدهانجام

لیم شامل تابش خورشید، سرعت مربوط به ساخت شهر است. عوامل مربوط به اق
و جهت شدت باد، پوشش ابری، رطوبت خاک و هوا، بارش، عرض جغرافیایی، 
تغییرات فصلی، توپوگرافی، نزدیکی به رودخانه و دریا هستند. این عوامل اگرچه 

ون گیری پیرامهستند، اما در تصمیم کنترل قابل ریغ باً یتقردر شهرهای موجود 
و یا تعیین جهت توسعه شهر اهمیت بسیاری دارند. دسته جایابی شهرهای جدید 

و عمدتًا مرتبط با طراحی و ساخت شهر هستند. شناخت  کنترل قابلدوم عوامل 
ی را در شهر  یطراحریزی و نقش و جایگاه برنامه تواندیماهمیت این عوامل 

 کاهش جزایر حرارتی شهری نشان دهد. در میان این عوامل بیش از همه میزان
و کیفیت پوشش گیاهی در سطح شهر اهمیت دارد. عوامل دیگری همچون 
کاربری زمین، میزان تراکم شهری، نوع مصالح مصرفی در سطح بیرونی 

 بر ثروماز عوامل  نقل و حملها، فرم و هندسه شهر و نوع ها و خیابانساختمان
  و میزان جزایر حرارتی شهری است. شدت
  شهری، جزیره حرارتی، عوامل شهرسازی موثر بر جزیره حرارتی جزیره حرارتیها: کلیدواژه
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  مقدمه

. دیآیم به وجود زیدر شهرها براساس دو عامل متما یمیاقل راتییتغ
 یشهر  اسیدر مق گریو عامل د نیکل کره زم اسیعامل اول در مق

 ایدهیپد ،عنوان عامل اولبه یاگلخانه یگازهااست. اثر  یاو منطقه
 ن،یدر جو زم یاگلخانه یحضور گازها قیاست که از طر ییب و هواآ

 نیشدن جو زمو سبب گرم اندازدمیبه دام  را یتابش یانرژ 
 یانسان یهاتیفعال ن،یدر ساختار جو زم رییبر تغ عالوه. [1]شودیم

ه ب زین ایو منطقه یشهر  اسیدر مق نیدر استفاده از زم راتییو تغ
 یمواد و مصالح ساختمان ینیگزیجا .دما کمک کرده است شیافزا

 گریدرختان و د یجا به یهمچون بتن و آسفالت در توسعه شهر 
را در شهرها  یحرارت یانرژ  رهیجذب و ذخ زانی، میعیطب اهانیگ

 راتییتغ نیا. [2]ددهیم شیافزا اطراف یینسبت به مناطق روستا
 یتواند دمایگذارد و میبزرگ جهان تاثیر م یاز شهرها یار یبس بر

اطراف  طینسبت به مح) C۵/۵°(حدود  تیدرجه فارنها۱۰ هوا را تا
شهر و  انیم یطیاختالف درجه حرارت مح دهیپد. [3]دهد شیافزا
این . [4]است شده فیتعر یشهر  یحرارت رهیاطراف آن، جز طیمح

ی جزیره حرارت :شودیمی بنددستهپدیده به سه نوع و مقیاس کلی 
 سطح زمین تا سطح از که است هوایی الیهالیه تاج پوشش که 

ی مرز  هیالجزیره حرارتی دارد؛  وجود هاساختمان و درختان باالیی
و  گرفته است قرار ی)متر ۲۰۰۰در ارتفاع پوش (تاج الیه باالی در که

جزیره حرارتی الیه سطح که به الیه سطح و زیر سطح زمین مربوط 
	.شودیم

 شی به افزایمرز  هیالو جزیره حرارتی  جزیره حرارتی الیه تاج پوشش
 مربوط تواندیمو جزیره حرارتی الیه سطح  شودیمهوا منجر  دمای
ی بندطبقه. [5]باشد هم سطح زیر نسبی سطح زمین و گرمای به

 ١ها و خصوصیات انواع جزیره حرارتی شهری در جدول ویژگی
  .شده است هایار 

ترین عامل تغییرات در وضعیت کنونی، جهان شهرنشینی مهم
اقلیمی و از علل اصلی ایجاد پدیده جزیره حرارتی در یک ناحیه 

 موردمصالح  جمله از. بافت مصنوعی شهری [7]است شده ساخته
 ازهای شهری ها و سطح خیابانش ساختماندر نما و پوش استفاده
ی کوتاه و بلند، انتقال گرما و هاموج طولجذب تابش  لحاظ
ی ماهیت متفاوتی از طبیعت توجه قابل طوربهانداختن باد، دامبه
، بتن، آجر و سنگ مقدار بیشتری از مانند آسفالت. مصالحی [8]دارد

کنند و با آزادکردن آن در اواخر روز گرما را در طول روز جذب می
یک نزد ییمناطق روستاترشدن مناطق شهری نسبت به سبب گرم

پوش مانند کف یشهر  یمصالح ساختمان شود. همچنینمی
 نیزام هستند ونفوذ  یر قابلغ یکل طوربه هابام پوشش و هایابانخ

کنندگی را ی ایجاد اثر خنکشده در شهرها براحفظو جذب  رطوبت
 ینزم یعیطب یهاپوشش یگردرختان و د. فقدان دندهیش مکاه

تر و مهمی انداز هیسا شکاه یقتر از طرگرم یطمح یجادبه انیز منجر 
  .[2]شودیمسازی از طریق تبخیر از همه کاهش خنک

مشکالت حاد مرتبط با یکی از نتایج مهم افزایش درجه حرارت 
 یایندهطور فزابهکه  است یونقل شهر حمل یهارساختیزنگهداری 
 یونقل براحمل هایزیرساخت .هستندهوا  یدما یشفشار افزاتحت

 قابل افزایش دمای هوا فشاراما با ادامه  ،اندشدهی چند دهه طراح
 ،یدشد یمثال گرما یبرایرد. گیقرار م یستمس ینا یرو یتوجه
 یشآهن را افزاراه یرهایها و مسجاده یو نگهدار  یرتعم ینههز
 یتفعالآسایش حرارتی و  حد از شیب. همچنین گرمای [9]دهدیم

سطح تواند اثرات منفی بر دهد و میرا کاهش میباز  یدر فضا
ته سالمندان داشخصوص در کودکان و انسان به یزیکیف یهاتیفعال
	.[11	,10]باشد

 یکه اگر روند فعل کنندیم ینیبشیر سراسر جهان پد دانشمندان
 ۲ یجهان یدما یانگینم یندهقرن آ یانتا پا یابدادامه  افزایش دما

سطح  یدما یشافزای کل طوربه. [12]کندپیدا می یشافزا C۵°تا 
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 همچون  ی جهانشهرهادر کالن یحرارت یرجزا یریگو شکل ینزم
ت . اهمیاست شده لیتبد یطیمحیستاز معضالت ز یکیتهران به 

، نیاز توجه رانیاخصوص در به شدهانجامموضوع و کمبود مطالعات 
ریزان شهری به عوامل شهرسازی و کالبدی طراحان و برنامه روزافزون
عواملی که از طریق طراحی  عنوانبهجزیره حرارتی شهری موثر بر 
. بنابراین پژوهش دهدیمقرار  تویاولرا در  هستند کنترل قابل

موجود  شدهانجامهای مند مطالعات و پژوهشحاضر، با مرور نظام
بندی از عوامل  ، دسته(Scopus) اسکوپوسبر پایگاه علمی  دیکاتبا 

گیری و شدت جزیره حرارتی شهری ارایه کرده و به موثر بر شکل
تناقضات موجود در مطالعات  ها و حتیها، تفاوتبررسی شباهت

  .پرداخته استپیشین 
  پیشینه تحقیق

ج یکی از نتای عنوانبهبار برای اولین ی جزیره حرارتی شهری،دهیپد

ر سال د نیهوار د لوح ی توسطشدن تمدن بشر یصنعتشهرنشینی و 
ح مطر  ی شهریهوا و آبدر نخستین نسخه کتاب مرتبط با  و ۱۸۱۸
اما اولین مطالعات روی شدت جزیره حرارتی در ساختار  .[13	,3]شد

) و عمودی (ارتفاع روزشبانهساعات  -زمانی (پوشش زمین -فضایی
های جزیره حرارتی کنندهها)، جمعیت، دینامیک و تعیینساختمان

  .[14]شهری در محدوده شهر و روستا توسط وی انجام شد
 ای یاییجغراف یهایژگیعلت و های جزیی که بهغیر از تفاوت هب
 در اکثر جزیره حرارتی شهری یکل یالگوآید، می به وجودیمی اقل

، شده است دادهنشان  ۱که در شکل  طور. همانشهرها مشابه است
شهر  در لبه یریطور چشمگبههوا  ، درجه حرارتحرکت از حومه با
رود این و هر چه به سمت مرکز شهر پیش می ابدییم یشافزا
 هاپارک دمای هوا در محدوده کند وی ادامه پیدا میآرامبهیش افزا
"اوج"  یادما  ین درجهباالتر یابد.کاهش می یمناطق جنگل و یا

  .[3]مرکز شهر استمحدوده در  معموالً 
  

  [6]ی آنهابندزمان یاس، اندازه ومق ،شهریجزیره حرارتی انواع  یبندطبقه )۱جدول 
  نوع جزیره حرارتی  مقیاس فضایی  ی/مقیاسبندزمان  اوج شدت

  بیشترین شدت در طول روز فصل تابستان
  روز: شدت بسیار باالی جزیره حرارتی -

  شب: شدت زیاد جزیره حرارتی -
متر)سانتی۱-۱۰۰کوچک (   سطح شهر 

  فصل زمستان بیشترین شدت قبل از طلوع آفتاب در

روز: شدت پایین جزیره حرارتی؛ در صورت  -
 تواندیمها وجود سایه درختان و ساختمان

  جزیره سرد)باشد (منفی 
غروب  شب: شدت زیاد جزیره حرارتی؛ از -

 د.یابیم یشافزا خورشید تا چند ساعت بعد

کیلومتر)۱>۱۰محلی ( 	الیه تاج پوشش شهر 

کیلومتر به باال)۱۰بزرگ ( -محلی  روز و شب: شدت پایین جزیره حرارتی -  یابد.افزایش میی مرز هیالبا افزایش ارتفاع در    ی شهرمرز  هیال 

  

  
	[5]آنهای تشکیل انواع جزیره حرارتی شهری و محدوده )۱شکل 
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تر پیشینه موضوع، مقاالت و در این مطالعه برای بررسی دقیق
یکی از  عنوانبه اسکوپوسمطالعات موجود در پایگاه علمی 

زیره ج دواژهیکلی قرار گرفت و بررس موردهای علمی ترین پایگاهجامع
دهد که وجو شد. نتایج این بررسی نشان میحرارتی شهری جست

جزیره حرارتی شهری  هنیزم درمقاله و کتاب  ۶۰۰۰تاکنون بیش از 
 ۱۹۶۰دهه است و مطالعات دانشگاهی در این زمینه از  شده منتشر

روند صعودی  جیتدربهمیالدی  ۲۰۰۰اهمیت بیشتری یافته، تا سال 
سوم میالدی شتاب بیشتری گرفته است. افزایش و در هزاره داشته 

تحت  تواندیم ۲۰۰۰شتاب توجه به موضوع در مقاالت علمی از سال 
لل سازمان م یمیاقل راتییتغ ونیساالنه کنوانس یهاتاثیر گزارش

 یمل ستیز طیمح یهایابیارز نیهمچن و (UNFCCC) متحد
باشد. نقطه اوج  یجهان شیتاثیر گرما یرو (NCA) متحده االتیا

	).۱نمودار دهه اخیر است ( شده، مربوط بهانجام یهاتعداد پژوهش
علوم  ،یطیعلوم مح یهانهیدر زم بیبه ترتمطالعات از  یار یبس
و علوم  یکشاورز  ،یانرژ  ،یعلوم اجتماع ،یمهندس ،یاارهیو س نیزم
و  اتیاضیر و نجوم، کیزیعلوم مواد، ف وتر،یعلوم کامپ ،یستیز

با بررسی اجمالی بر تعدادی از این  شده است. انجام یپزشک
جزیره  کنندهمطرحتوان دریافت که اولین محققین ها میپژوهش

جغرافیا، هواشناسی، انرژی،  حرارتی شهری دانشمندان حیطه
ا هی از پژوهشاعمدهکه تاکنون سهم  اندبودهی و غیره شناسنیزم
های اخیر اهمیت موضوع در سال). ۲نمودار اند (داشته بر عهدهرا 

جزیره حرارتی شهری، اثرات آن و لزوم توجه و اهمیت به عوامل 
تر موثر بر جزیره حرارتی شهری، سبب حضور پررنگ کنترل قابل
  .شده استریزان، طراحان و معماران شهری در این عرصه برنامه

 شدهامانجدر مطالعات  شدهاستفادهی هادواژهیکل نیپرتکرارتربررسی 
بر این موضوع را نشان  موثر عوامل نیترمهمدر این زمینه اهمیت 

در این  شدهمطرحی هادواژهیکل. مطالعه و بررسی تعداد دهدیم

مقاالت و همچنین مرور چکیده مقاالت پرارجاع در این حوزه بیش 
 رتاثیو فضای سبز و  پوشش گیاهی لهامساز هر موضوعی اهمیت 

. واژه پوشش دهدیمر حرارتی شهری را نشان آن بر کاهش جزای
مقاله از بین مقاالت موجود  ۱۰۰۰ی آن در حدود هامعادل گیاهی و یا

یی همچون شکل هادواژهیکل آن از پسدر این حوزه تکرار شده است. 
زمین، کاربری زمین، سقف سبز، رشد و توسعه شهری، خصوصیات 

به ترتیب بیش از  سطح، تابش، پوشش زمین، آلودگی هوا و باد
  .)۳(نمودار  اندشدهتکرار  هادواژهیکلسایر 
سته ی کرد: دبندمیتقستوان در سه دسته کلی را می هادواژهیکلاین 
. اقلیمی هستند کنترل قابل ریغی مرتبط با عوامل هادواژهیکلاول 

تابش و تغییرات درجه حرارت  دواژهیکلدر میان عوامل اقلیمی 
ترین تکرار است. پس از تابش خورشیدی، خورشید دارای بیش

. اندترین تکرار را داشتهباد و تغییرات فصلی بیش دواژهیکل
ه به و تهوی تعرق -های رطوبت هوا، باران، نسیم دریا، تبخیرکلیدواژه

 ). دسته دوم۴نمودار ( رندیگیمترتیب در مراحل بعدی قرار 
شهرسازی و طراحی شهر  کنترل قابل، مرتبط با عوامل هادواژهیکل

هستند. در میان این عوامل، کلیدواژه پوشش گیاهی و فضای سبز 
های به ترتیب کلیدواژه آن از پسو  داشته استترین تکرار را بیش

، رشد و توسعه شهری، و خنکسبز  سقفشکل زمین، کاربری زمین، 
یا بازتاب  (Albedo) آلبدوخصوصیات سطح، پوشش زمین، 

ن کانیو ی، هندسهشهر  تیجمع، روهاادهیپ پوششخورشیدی سطح، 
). ۵نمودار ( گیرندی و آسفالت قرار میشهر  یرفولوژ ومی، ابانیخ

، مرتبط با سایر عوامل وابسته و تحت تاثیر هادواژهیکلدسته سوم 
های آلودگی هوا، مصرف واژهدیکل دستهد. در این شهرسازی هستن

ن تکرار تریای به ترتیب بیشی انسانی و گازهای گلخانهو گرماانرژی 
  ).۶نمودار (دارند  را

  
  )Scopusبرگرفته از پایگاه علمی ( یشهر جزیره حرارتی  هنیزم در شدهانجامی هاپژوهشتعداد  )۱نمودار 
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  )Scopusبرگرفته از پایگاه علمی ( یشهر با موضوع جزیره حرارتی  شدهانجامی علمی مطالعات هانهیزم )۲ نمودار

  

  
  )Scopusبرگرفته از پایگاه علمی ( یشهر با موضوع جزیره حرارتی  شدهانجامدر مطالعات  شدهاستفادهی هادواژهیکلپرتکرارترین  )۳ نمودار
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  )Scopusبرگرفته از پایگاه علمی (اقلیمی  کنترل قابل ریغی دسته عوامل هادواژهیکلپرتکرارترین  )۴ نمودار

  

  
  )Scopus یعلمبرگرفته از پایگاه (شهرسازی و ساخت شهر  کنترل قابلی دسته عوامل هادواژهیکلپرتکرارترین  )۵ نمودار

  
 زای پرتکرار مرتبط با جزیره حرارتی شهری هادواژهیکلبا توجه به 

و مرور مقاالت کلیدی و پرارجاع و بررسی سایر منابع و  طرف کی
کتب معتبر، در این مطالعه عوامل موثر بر جزیره حرارتی شهری در 

 کنترل قابلاقلیمی، عوامل  کنترل قابل ریغسه دسته عوامل 
شهرسازی و ساخت شهر و عوامل وابسته و تحت تاثیر شهرسازی 

طور مفصل شرح داده شده بندی شده است که در ادامه بهتقسیم
  است.
  یهر ش یحرارت رهیجز برموثر  یمیاقل عوامل کنترل؛ قابل ریغ عواملبررسی 
ارتباط شدت جزیره حرارتی شهری را با عناصر  لندزبرگبار اولین

هواشناسی، کاربری و پوشش گیاهی، ارتفاع جغرافیایی و 
های دمایی سطوح مختلف بررسی کرد و عنوان نمود که با تفاوت

توان مکان راحتی برای زندگی انتخاب شرایط محیطی مناسب می
که دهد در کتاب اقلیم شهر نشان می لندزبرگ .[16]تعیین کرد

 های انسانیتغییرات دمایی جزیره حرارتی شهری ناشی از فعالیت
های هواشناسی شهری در مقایسه با سبب افزایش دمای ایستگاه

ها و علل این ویژگی حال نیا باشود. های روستایی میایستگاه

شرایط وضع هوا، سرعت و  جمله ازتغییرات به عوامل متعددی 
ع جغرافیایی، پوشش گیاهی، جهت باد، رطوبت، عرض و ارتفا

 ذشتگ باتوپوگرافی، آلودگی هوا، شرایط تخلیه هوای شهر و غیره که 
  .[13]کند، بستگی داردزمان تغییر می
	تابش خورشیدی

یکی از منابع اصلی گرما در یک منطقه  عنوانبهتابش خورشیدی 
ش از تاب دشدهیتولاست. تنها بخش کوچکی از گرمای  شدهی معرف

کند و مقدار باقیمانده آن توسط محیط را گرم می ماً یمستقخورشید، 
شدن باعث گرم میمستق ریغ طوربهو  جذبساختارهای شهری 

مداوم  طوربهشود. این ساختارهای طبیعی و انسانی محیط می
انرژی گرمایی را از طلوع خورشید تا غروب آن، جذب و ذخیره 

د کنشدن میرشید محیط شروع به خنککنند. پس از غروب خومی
ها به محیط منتقل در ساختمان شدهرهیذخو سپس گرمای 

  .[4]شودیم
تحقیقات بسیاری در جهت بیان میزان تاثیر تابش خورشیدی در 

. شده است انجامهای اخیر ایجاد جزیره حرارتی شهری در سال
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ی و همکاران در شانگها انگیفنگ در پژوهشی که مثال عنوانبه
 هر یجز شدت در رهایمتغ نیتراز مهم یکینشان داد که انجام دادند، 

خورشیدی ورودی به سایت تابش  مقدار روزانه،ی شهری حرارت
  .[17]است

  سرعت، شدت و جهت باد
مطالعات بسیاری تاثیر سرعت باد و پوشش ابری را بر جزیره حرارتی 

ه دهد که جزیر حاصل از آنها نشان میکه نتایج  اندکردهشهری گزارش 
	.18]‐[20حرارتی شهری رابطه منفی با افزایش سرعت باد دارد

در بین تمام عناصر اقلیمی موثر بر جزیره حرارتی شهری، شرایط باد 
از  شیب یکند. باد شهر شهرنشینی تغییر می لهیوسبهبیش از همه 
کنترل و  یشهر  یتوسط طراح تواندیم ییآب و هوا گریهر عنصر د

 کینزد یمنطقه شهر  یباد به مرزها انیجر که یاصالح شود. هنگام
 ،دشویم جادیها اکه توسط ساختمان یشتر یشود با مقاومت بیم

 باد در سطح شهر انیسرعت جر ،مقابله با آن جهیرو شده و درنتروبه
دهد که به علت . نتیجه تحقیقات نشان می[21]ابدییکاهش م
باد  نایدر برابر جر یهر شهر واکنش متفاوت ،یتوپوگراف یهاتفاوت
چگونگی توسعه جزیره حرارتی  از موارد یار یدهد. در بسینشان م

  .[13]شهری با توجه به جهت مختلف باد متفاوت است
 هیتهو طیشرا آنها نیباز بزرگ ب یبلند با فضاها یهاساختمان
راهم به هم ف کینزدارتفاع کم یهارا نسبت به ساختمان یتر مناسب

دهد که بیش از ارتفاع د. همچنین تحقیقات نشان میکننیم
شرایط جریان باد را تحت  هاساختمانساختمان، تفاوت بین ارتفاع 

 یاحطر  اتییتحت تاثیر جزدهد. شدت و کیفیت باد قرار می تاثیر
 یشهر  یبا طراح تواندیم نیقرار دارد و بنابرا یشهر  یوسازهاساخت

 لیتعد یفرصت برا نیترشیباد، ب طیمناسب کنترل شود. اصالح شرا
انسان در شهرها را فراهم  یحرارت شیآسا جادیو ا یشهر  یهوا و آب
	.[21]آوردیم

  رطوبت خاک و رطوبت هوا
شبنم و قطرات  ریعامل تبخ سو کی روز از لیاوادر  یدیخورش یانرژ 
جذب  یتوسط مصالح ساختمان گریست و از طرف دا اهانیگ یرو
 شیدر شهرها باعث افزا یاهیکاهش پوشش گ نیعالوه بر ا .شودیم

سبب کاهش  دهیپد نیکه ا شودیم نیسطح زم یسرعت رواناب رو
 در سطح ریتبخ زانیکاهش م آن آب در خاک و به دنبال یساز رهیذخ

 یرشد و توسعه شهر  شیزمان با افزاهم نیبنابرا .[13]شهر خواهد شد
از  آن یکنندگو اثر خنکشود می توسط خاک حفظ یرطوبت کمتر 

شده برخالف رفتار رطوبت انجام یهایبررس. طبق [2]رودیم نیب
 د،شویم یشهر  یحرارت رهیآن موجب کاهش جز شیخاک که افزا

 شیرا افزا یشهر  یحرارت رهیشدت جز زانیرطوبت هوا م شیافزا
	.[22	,20	,19]دهدیم

  ارتفاعتوپوگرافی و 
بر تشکیل جزیره حرارتی شهر است.  رگذاریتاثتوپوگرافی از عوامل 

ی که زمان ژهیوبهتاثیر توپوگرافی در تشکیل جزیره حرارتی شهری 
ضعیف هستند از اهمیت باالیی برخوردار  نسبتاً بادهای غالب 

 شامل به چهار نوع یشهرها را براساس توپوگراف چیگلدر .[23]است

شهرها  ،درون گودال یشهرها ،دامنه یرو یشهرها ای،دره یشهرها
  .[24]کندیم یبندطبقه ادیدر ارتفاع ز

اند، شده دره واقع نییکه پا یشهر  یمناطق :یادره یشهرهاالف) 
 یهوا یدما یجوار تحت تاثیر وارونگهم ییاندازه مناطق روستا به

 یکیزیف عنوان موانعها بهچراکه ساختمان رند،گییشبانه قرار نم
شوند. یباالتر م یهاسرد از دامنه یو مانع از ورود هواکنند میعمل 

 یتا حد تاج پوشش شهری در الیه سطوح یحرارت همچنین تابش
کند. یم یر یجلوگ یشبانه در مناطق شهر  یهوا یدما یاز وارونگ

 شب در لیخصوص در اوابه ،یدیشد یشهر  یحرارت رهیجز ،جهیدرنت
  .[20]شودیم لیدره تشک نییواقع در پا یمناطق شهر 

 هادامنهجزیره حرارتی شهرهایی که روی  ب) شهرهای روی دامنه:
ی محلی قرار گیرد. بادهاتواند تحت تاثیر نیز می اندشده ساخته
تواند وارونگی دمایی را شروع و یا شهر بوزد، می بر باد کهیهنگام

ی شهری را تضعیف یا جزیره حرارت بیترت نیا بهشدت ببخشد، 
  .[24]پراکنده سازد

 هاگودالجزیره حرارتی شهرهایی که در  ج) شهرهای درون گودال:
  اند، در شرایط آرام و و موانع احاطه نشده هاکوهو توسط  شده واقع

  .[20]یابدباد ضعیف، افزایش می
همچنین با افزایش ارتفاع از سطح دریا،  د) شهرها در ارتفاع زیاد:

طور متوسط به به. [15]ابدییمشدت جزیره حرارتی شهری کاهش 
  .کندپیدا میهوا کاهش  یدما C۶°متر  ۱۰۰۰هر  یازا

 با توجه به بستر مطالعاتی گلدریچتوسط  شدهارایهی هایبنددسته
 المث عنوانبههای مختلف قابلیت اصالح دارد. اقلیم و در شدهانجام

ای دیگر از شهرهای واقع در دشت و بیابان توان به دستهدر ایران می
  نیز اشاره کرد.

	عرض جغرافیایی
جه) در صفر کم (یا  نییپا ییایحرکت از عرض جغراف در یکل طوربه

ر عمودت دیخورش تابش اشعه نکهیدرجه)، به علت ا ۹۰( ادیزیا به باال 
 یرو کوتلرو  نرتیو ه. مطالعابدییم شیهوا افزا یشود، دمایم

 یدهد که همبستگینشان م یو جنوب یشمال کرهمیشهر در ن ۲۲۳
 یهر ش یحرارت رهیباال و شدت جز ییایافجغر  یهاعرض نیب یمثبت

 ییایجغراف یهاواقع در عرض یشهرها شتریدر ب. [18]وجود دارد
 ییباالتر از مناطق روستا یکل طورشهر به یهوا یدما اد،یمتوسط و ز

  .[25]ستا آنها
  نزدیکی به سطوح وسیع آب مانند رودخانه و دریا

بیشتر مطالعاتی که تاکنون روی بررسی رابطه میان شدت جزیره 
دهند ، نشان میاست حرارتی شهری و نرخ نزدیکی به دریا انجام شده

رند و گذامی تاثیرهای وسیع نیز بر دمای هوا و آب هارودخانهکه 
  .[26]یابدبه آنها کاهش می ترکینزد دمای هوا در مناطق

؛ نقش طراحی شهری بر میزان و کنترل قابلبررسی و تحلیل عوامل 
  شدت جزیره حرارتی در سطح شهر

اربری ک از جملهمختلفی  قابل کنترلتحقیقات بسیاری تاثیر عوامل 
 خصوصیات فرم و پوشش زمین، اندازه، تراکم، هندسه و بافت شهر،

و نوع مصالح را  هاابانیخی ر یگجهت و عرض ی ساختمان،بعدسه
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 مورد یشهر  یحرارت رهیجز لیدرجه حرارت هوا و تشک شیافزا بر
  .[34	21	,4]اندقرار داده یبررس

  پوشش گیاهی و کاربری زمین
 سطح یبه کاهش دما یانداز هیسا قیاز طر یاهیدرختان و پوشش گ

کنند. کاهش یهوا کمک م یبه کاهش دما ریتبخ ندیفرآ قیو از طر
و در  یینسبت به مناطق روستا یدر مناطق شهر  یاهیپوشش گ

ها، نفوذ همچون جاده قابل ریبا سطوح غ شهرهامقابل، گسترش 
 در نهایتو  ریها سبب کاهش رطوبت و تبخنگیکروها و پار ادهیپ

  .[23]شودیهوا در شهرها م یدما شیافزاموجب 
 نیو پوشش زم یکاربر  راتیینحوه تغ یرو یامطالعه ۲۰۰۳ در سال

متفاوت، انجام شد  یحرارت یهارهیمنطقه از شهر آتالنتا با جز ۱۳در 
شامل را به شش نوع  نیو پوشش زم یکه در آن محققان کاربر 

 یشهر  ی)، کاربر یو صنعت یبا تراکم باال (عمدتاً تجار  یشهر  یکاربر 
 یزراع اهانیگ ،یکشاورز  یهانی)، زمیکم (عمدتاً مسکون تراکمبا 
ساله توسعه ۲۵دوره  یدند. طکر  یبندزارها، جنگل و آب طبقهعلف ای
و  %۹۰ بیتراکم به ترتشهر، وسعت مناطق تراکم باال و کم عیسر
 بیو مزرعه به ترت یمناطق جنگل که یحال در ،یابدمی شیافزا ۱۱۹%
 و پوشش یدر کاربر  راتییتغ ابودند. ب افتهی کاهش %۳۳و  ۲۱%
چهار  یمنطقه دارا نیساله، ا۱۰دوره  کی یآتالنتا ط یدر مترو ینیزم
، مناطق ۱۹۹۰شده است. در اواخر دهه  بزرگ یشهر  یحرارت رهیجز

مناطق کل شهر  نیتربه گرم لیمرکز آتالنتا تبد کینزد یاحومه
  .[54]شدند
برای  متحدهایاالت شمال  یشهرها یکه رو یگر یپژوهش د جهینت
، انجام شد یاهیسطح و شاخص پوشش گ یدما نیرابطه ب نییتع

 ،یاهیسطح و شاخص پوشش گ یدما نیب ینشان داد که همبستگ
زمستان  یبرا نیوابسته به سال، فصل، زمان و روز است. همچن

و  استمثبت  یاهیسطح و پوشش گ یدما نیب یهمبستگ
شود. یم دهیل گرم دآنها تنها در طول فص نیب یقو یمنف یهمبستگ

باعث  یاهیدر هر دو فصل سرد و گرم پوشش گ گرید عبارت به
 پوشش یساز د. عالوه بر آن اثر خنکشویهوا م یترشدن دمامطلوب

  .[55]تر استیسطح، در طول روز نسبت به شب قو یبر دما یاهیگ
طور سطح متفاوت است. به یمختلف بر دما یاهیگ یهاپوشش اثر

 %۲۵که اگر مناطق حومه آتالنتا  افتندیدر نورمنو  استونمثال، 
 نیگزیو آنها را با درختان جا هدچمن خود را کاهش د یهانزمی

  .[56]دهد کاهش %۱۳ناخواسته را  یسهم گرما تواندیکند، م
مطالعه  درجه حرارت شهر تهران را مورد عیتوز یالگو یاکبر  رانیا در
 ،حداکثر احتمال یبندطبقه تمیالگورداد. او با استفاده از  قرار

ک پار  ،یحیپارک تفر یکاربر  انواعمیانگین حرارت برای هر یک از 
را  ریبا یاضدرخت و ار معابر، اراضی کم ،یصنعت -یمسکون ،یجنگل

 گرفت که جهینت یابیو ارزیبررس پس از یو. استخراج کرد
 رگیکدیمتفاوت با  یحرارت نیانگیم یدارا های مختلفیکاربر 
  .[57]دارندانطباق  یاژهیو ییدما بر طبقه هر کدام و هستند

  رینفوذناپذمصالح و سطوح 
 ای یدیبازتاب خورش یعنی ،یمواد و مصالح شهر  یاصل یژگیسه و

بازتاب  یشده براسطح ساخته کی ییهمان آلبدو مصالح (توانا
 یسطح برا کی یی(توانا ی)، تابش حرارتیدیتابش خورش یگرما
 ییگرما تیموج بلند) و ظرف انتشار تابش طول ایاز گرما و  ییرها

توسعه  زانیسطح) بر م کی یدما شیافزا برایالزم  ی(مقدار انرژ 
تابش  کنند کهیم نییآنها تع راید، زنگذار یشهر تاثیر م یحرارت رهیجز

 یاالب ریچگونه بازتاب، منتشر و جذب شود. سطوح با مقاد دیخورش
 کنند.یآزاد م یآسانآنها گرما را به رایشوند، زیر متانتشار، خنک

رواج  یشهر  یوسازهاکه در ساخت یاز مصالح ساختمان یار یبس
لح نسبت به مصا یباالتر  یحرارت تیدارند مانند فوالد و بتن، ظرف

 چوبمانند خاک و  ییروستا یوسازهاشده در ساختغالب استفاده
  .[32	,23]دارند

استفاده از سطوح ی، نیشهرنش دیتشد گرید اثر ،ریاخ یهادر دهه
امر  نیاست. ا یعیخاک طب یجا آسفالت و بتن به رینظ رینفوذناپذ

تبع آن باعث کاهش عملکرد  سبب کاهش نفوذ آب به سطوح و به
نفوذ  قابل ریبا سطوح غ ،ی. مناطق شهر دشویسطوح م یبرودت
آب روان  دارند. خود ییروستا انیااز همت شتریرواناب ب ار،یبس
 یبرا یکمتر  یشود و در درازمدت آب سطحیم هیسرعت تخلبه
تر در مناطق نییپا ریتبخ زانیم .تعرق در دسترس است -ریتبخ
  .[25]هوا است یدما شیدر افزا یعامل مهم یشهر 
  ونقلحمل

ر ب یر یتاثیر چشمگی است و ونقل در مناطق شهر حملتمرکز عمده 
آب و  راتییتغشرایط آب و هوایی شهر دارد که سبب و  طیمح
در انتشار گرما در مناطق  هینقل لی. خودروها و وساشودیم ییهوا
تاج  در الیه آنهاشده توسط کل ساطع یگرما و نقش دارند یشهر 

سبب افزایش دمای  قیطر نیو از ا افتدپوشش شهری به دام می
د. ندهمی را کاهش ساکنان شهر یحرارت شوند و آسایشهوا می

در  هینقل لیوساتوسط  دشدهیتول یاگلخانه یگازهاهمچنین 
	.[59	,58]نقش دارند نیشدن کره زمو گرم یدود شهر  یر یگشکل
و  لیآزادشده از صنعت، اتومب یکه گرما دهدمینشان  قاتیتحق

 C۵°تا  ۱ زانیرا به م یشهر  یحرارت رهیجز ،یساختمان یواحدها
	.60]‐[62دهدیم شیافزا

  شهر تیاندازه، تراکم و جمع
مطالعه  طور گسترده موردعوامل، اندازه شهر به ریبا سا سهیمقا در

، ۱۹۷۳بود که در سال  ینیمحقق نیاز اول اوکقرار نگرفته است. 
 یاهتفاوت ،یشهر  یحرارت رهیتاثیر اندازه شهر بر جز یبررس یبرا
 ونیلیم ۲تا  ۱۰۰۰از  یتیمختلف در کانادا را با جمع یشهرها نیب

مطالعات نشان داد که اندازه  نیداد. ا قرار یبررس و لینفر مورد تحل
در سال  . وی[34]است گذارتاثیر  یشهر  یحرارت رهیشدت جز شهر بر
 یحرارت رهیشدت جز نینشان داد که ب یبا استفاده از فرمول ۱۹۸۲
  .[14]وجود دارد میمستق یاشهرها رابطه یباال تیو جمع یشهر 
 یاهتیو فعال یتراکم ساختمان شدهیبررس یهانمونه شتریدر ب
 شیشهر افزا کیاندازه  شیگرما در مرکز شهر با افزا دکنندهیتول
 یحرارت رهیاندازه شهر و شدت جز نیب یرابطه معقول نیبنابرا .ابدییم

دوگانه  یاثرات تواندیم تیجمع زانیم .[21]در مرکز شهر وجود دارد
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 تیجمع از طریقآن  میاثر مستق که گرما داشته باشد دیتول یرو
از آن  میمستق ریاست و اثر غ شتریب میز متابول و درنتیجه شتریب

است که  غیره ها وکارخانه، هینقل لیها، وساتعداد ساختمانطریق 
 تواندیم تیراکم جمعت نی. بنابراابندییم شیافزا تیرشد جمع با
از پژوهشگران  یبرخ. [4]دده شیمنطقه را افزا کی یگرما زانیم

 ۲۰۱۲و همکاران در سال  پنگو  ۲۰۰۴در سال  کیباو  میکهمچون 
 ریجزا جادیبر ا تیاهمعوامل کماز بزرگ  یعامل را در شهرها نیا

شهر بزرگ  ۴۱۹ یو همکاران پس از بررس پنگکردند.  یابیارز یحرارت
 یحرارت هر یشهر بر جز اندازه نفر، تاثیر ونیلیم کیاز  شیب تیبا جمع

 و یو اجتماع یاقتصاد ،یمیعوامل اقل ریبا سا سهیرا در مقا یشهر 
  .[63	,44]ددانستن تیاهمکم غیره
  و هندسهفرم 

گیری ها، عرض و جهتفرم پراکنده و فشرده، ارتفاع ساختمان
قابل عوامل  از جملههای شهری) و دید به آسمان کانیونها (خیابان
و هندسه شهری هستند که در  فرم باجزیره حرارتی مرتبط  کنترل

  زیر به شرح آنها پرداخته شده است:
تحت تاثیر فرم،  یشهر  یحرارت رهیجز فرم پراکنده و فشرده:الف) 

 یبا بررس ۲۰۱۰در سال  استون. [64]ها قرار داردبافت و شکل محله
تصال، ا ت،ی(مرکز ییفضا یکربندیپ یشاخص پراکندگ نیرابطه ب
شهر از  ۸۳در  نیزم ی) و شدت تمرکز کاربر یکاربر  بیترک و تراکم
فرم  با یینشان داد که شهرها متحده االتیا یمناطق شهر  نیتربزرگ

 یبا شهرها سهی) در مقایشاخص پراکندگ نیباالتردارای پراکنده (
در  شیافزا نیشتری)، بیشاخص پراکندگ نیکمتردارای فشرده (

 نیا یاصل لیرسد دلیم به نظر. [65]اندداشتهرا  یشهر  یحرارت رهیجز
های شهری در سطح نفوذناپذیر و زیرساختله گسترش سطوح امس

  و نرخ جمعیت باشد.ونقل حملبیشتری از شهر، همچنین افزایش 
 ن،یاز پوشش زم یمشابه یالگو با ها:ساختمان ارتفاعب) 

 نیسطح زم یرو بلندتر سبب کاهش سرعت باد یهاساختمان
 اثر ارتفاع حال نیا شوند. بایتر مکوتاه یهانسبت به ساختمان

مجاور اصالح  یهاساختمان یبلند با ارتفاع نسب یهاساختمان
با  یدر منطقه شهر  نیسطح زم یرو باد بر طیشود. شرایم

 یبیبا ترک یارتفاع، کامالً متفاوت از منطقه شهر هم ییهاساختمان
 یکه اثر تراکم شهر  یبلند و کوتاه است. عوامل اصل یهااز ساختمان

 هاکنند، ارتفاع متوسط ساختمانیم نییتع یرا بر سرعت باد شهر 
 عامل در رابطه با ارتفاع نیترمهم حال نیا آنها است. با نیو فاصله ب

 یهاتفاوت در ارتفاع ساختمان ،یشهر  هیساختمان، از جنبه تهو
	.[21]مجاور است

که  یهندسه شهر  یهااز جنبه گرید یکی ی شهری:هاونیکانج) 
ه گرفت قرار یبررس مورد یحرارت ریتوسط محققان در ارتباط با جزا

 کیتوان یرا م یشهر  یهاونیکان .است یشهر  یهاونیکان، است
، است شده بلند احاطه یهاکه توسط ساختمان کینسبتاً بار ابانیخ
با نسبت ارتفاع ساختمان به  یشهر  یهاونیکان. [23]دکر  فیتعر

که  ییدر شهرها. [66]دشویدر نظر گرفته م (H/W) ابانیعرض خ
 یتحرار  رهیاست، جز ادیز ابانیها به عرض خنسبت ارتفاع ساختمان

 آلایدهمعتقد است نسبت  اوک .[67]است دتریشد نیز غالباً  یشهر 
  .[68]است ۶/۰تا  ۴/۰ نیب یشهر  یهاونیکان
توانند اثرات دوگانه داشته باشند. یم یشهر  یهاونیطول روز، کان در
 یکنند و دما جادیا هیتوانند سایبلند م یهاساختمان طرف کی از

 یدیتابش خورش کهی هنگام گر،ید یهوا را کاهش دهند و از سو
 آلبدوی سطوح، برسد، تابش حرارت یشهر  یهاونیبه سطوح کان
دهد.  شیهوا را افزا یدما تواندیآورد و میم نییسراسر شهر را پا

شدن هوا های شهری عمومًا مانع از خنکدر هنگام شب کانیون
  .[23]شوندمی
ساختمان را  یر یگمعموالً جهت یشهر  یهاونیکانی ر یگجهت
در  هینور و سا ،یباد در منطقه شهر  طیکند و بر شرایم نییتع
در  هیو تهو دیمعرض خورش، قرارگرفتن در روهاادهیها و پابانیخ

 -یشرق یهاابانیکه خ یبه صورت. [21]است رگذاریتاثها ساختمان
 -یالشم یهاابانیه کمتر در طول روز نسبت به خیسا لیبه دل یغرب
  .[69	,17]دندار  یباالتر  ی، دمایجنوب
از منطقه آسمان  یبه آسمان نسبت دید شاخص :به آسمان دیدد) 
 نینقطه مشاهده در زم کیکل گنبد آسمان از  مشاهده به قابل
 نیچه ا است. هر کیتا  صفر نیآن ب یمقدار عدد که شده فیتعر

 .[70]بهتر به آسمان است دید انگریب باشد ترکینزد کیعدد به 
فاع (نسبت ارت یشهر  یهاونیکانبه آسمان مانند نسبت  دیشاخص د

رم ف یبعدسه اتیاز خصوص گرید یکی) ابانیساختمان به عرض خ
 بازبودن آن را ایآسمان بدون مانع  یساختمان است که مقدار نسب

 ی،شهر  یهاونیبرخالف نسبت کان حال نیا . باکندیم یر یگاندازه
 اتطبق نظر  .[39]ردیگیدر نظر م زیرا ن یتاثیر درختان و توپوگراف

آسمان و کاهش  دید یدر نما راتییتغ جادیاز محققان با ا یبرخ
 یرتحرا رهیشدت جز زانیم ابان،ینسبت ارتفاع ساختمان به عرض خ

	.[15	,4]ابدییکاهش م یشهر 
  یعوامل قابل کنترل وابسته به شهرساز  رسای

از  گرمای انسانی آزادشدهو  یاگلخانه یانتشار گازها ،آلودگی هوا
 یشهرساز  یرهایو متغ اتیهستند که در اثر خصوص یجمله عوامل
  .شوندیم جادیدر شهرها ا یو کالبد

  آلودگی هوا
 یرارتح رهیروز و فصل سال با جز به بسته به زین یشهر  یهوا یآلودگ

با ممانعت از ورود تابش  ی، آلودگیآفتاب یدر طول روزها .ارتباط دارد
 یدر شب آلودگ حال نیا ، باشودیباعث کاهش دما م یدیخورش

 جهیو درنت کندمی یر یاز خروج گرما جلوگ یهوا همچون پوشش
 یگرما و آلودگ نی. اشودیم یحرارت رهیجز دتش شیسبب افزا

و  در زمستان یکیمکان یهاستمیس گریو د هینقل لیحاصل از وسا
اما  ،کندیکمک م ژیبه کاهش مصرف انر ریسردس یدر شهرها ای

 هر یو شدت جز دیشد اریبس یدیدر طول تابستان، تابش خورش
و تابش  یشهر  یساختارهاثر از تعامل اوضوح متبه یشهر  یحرارت
  .[2]است یدیخورش

  ایگازهای گلخانه
 یهر مناطق ش یهوا در باال یاست که آلودگ نیاعتقاد بر ا یکل طوربه
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را جذب و مجدداً بازتابش کند و مانع  یموج بلند تابش طول تواندیم
 یهر ش یحرارت رهیجز یاگلخانهاثر با ایجاد و شود شدن سطح از خنک

و  هستندسالمت انسان مضر  یها براندهیآال نیا .[4]را ایجاد کند
  .[23]شوندیم یدیاس یهاسبب باران
  گرمای انسانی

رف مصاز  دشدهیتول یمنتشرشده عمدتًا شامل گرما یانسان یگرما
ان بدن انس سمیمتابول ) ومیمستق ریغ دشدهیتولگرمای ( یانرژ 

که در سال  یپژوهشدر  .[96	,95]استمستقیم)  دشدهیتول(گرمای 
عنوان به تیو تراکم جمع یانجام شد، مصرف انرژ  ۱۹۸۴
طه راب یحرارت رهیانتخاب شدند. شدت جز یانسان یگرما یهاشاخص
سبب  یمصرف انرژ  شیافزادارد.  یبا مصرف انرژ  یتوجه قابل
ر د یمصرف انرژ  ندی. تمام فرآشودیم یحرارت رهیشدت جز شیافزا
 یگازها و غبار و از گرما، گرد یادیز زانیطور مرتب مروزانه به یزندگ

 شیهوا را افزا یدما جهیو درنت رساندیرا به اتمسفر م یاگلخانه
  .[97	,81	,40	,25	,4]کندیم دیرا تشد یشهر  یحرارت رهیو جز دهدمی

 یبرخیر تاث ،است گزارش شده ۴و  ۳، ۲های جدولطور که در همان
است.  یمتفاوت جینتا یگوناگون دارا یهااز عوامل در پژوهش

 نرخ، به آسمان دید یشهر  ونیمثال تاثیر هندسه و کان عنوانبه
درصد مساحت  )،H/W( ابانیارتفاع ساختمان به عرض خ

 طورآنچه به .را ارایه دهد یمتفاوت جیتواند نتایم (FAR)شده ساخته
تواند یم نرخ ارتفاع به عرض شیاست که افزا نیشود، ایم انیب یکل
 هایبررسی .دهد شیروزانه و شبانه را افزا یشهر  یحرارت رهیجز
گرم  میدر اقلنرخ ارتفاع به عرض  شیافزاکه د ندهینشان م شتریب

 رهیتواند سبب کاهش جزیخشک م یهاگرم با تابستانمهیو ن
د توانیم دید به آسمان زانیم شیافزا نیروزانه شود. همچن یحرارت

روزانه و شبانه را کاهش دهد، اما  یحرارت رهیدما و شدت جز زانیم
ورود اشعه  شیروزانه به علت افزا یحرارت رهیشدت جز یدر موارد

. یابدمی شیافزا یمصالح ساختمان شتریو جذب ب یدیتابش خورش
 یار یبس یهاشده (تراکم) در پژوهشمساحت ساخته یدرصد باال

شود، یمطرح م یشهر  یحرارت رهیدهنده شدت جزشیعنوان افزابه
 یحرارت هر یشده است که کاهش شدت جز مطرح زین یاما موارد

 نیاز محقق یبرخ حال نیا دهد. بایعامل را نشان م نیتحت تاثیر ا
تحت تاثیر هندسه  یشهر  یتر حرا رهیکاهش شدت جز ایو  شیافزا

 از نرخ ارتفاع به عرض یمطلوب زانیمرا منوط به وجود  یشهر 
(H/W) شده و نرخ مساحت ساخته(FAR) تناقضات  نیا .دانندیم

زم ال موثر عوامل یباشد که در بررس مساله نیا دهندهتواند نشانیم
ر مثال طود. بهننظر گرفته شودر  زین گذارعوامل تاثیر  ریساکه  است

درصد  شیدر اثر افزا یشهر  یحرارت رهیکاهش دما و شدت جز
 یو خال ریبا یهانیکاهش زم لیبه دل تواندیشده ممساحت ساخته

ده، شطبق مطالعات انجام باشد. یآنها به مناطق مسکون لیو تبد
و تعرق، رطوبت خود را از دست  ریو خشک در اثر تبخ ریبا یهانیزم
 یباالتر  یاز دما نیزم یهاپوشش رید و نسبت به ساندهیم

ل در مقاب رهیرنگ تبه دلیل داشتن خاک  نیهمچن .ندهست برخوردار
را جذب  یشتر یب یگرما تواندیم ی،رنگ روشن مصالح ساختمان

 زین یدر موارد ینید که توسعه شهرنشکر ادعا  توانیم نیبنابراکند. 
  شده است. یشهر  یحرارت رهیو جز طیمح یباعث کاهش دما

 یشده بر رواز عوامل مطرح کی هر یمنف ایمثبت و  یهمبستگ
عوامل، در  ریزمان ساهم یبررس ازمندین ،یشهر  یحرارت رهیجز
 ریسا و یشهرساز  اتها و تاثیر یژگیو ،ییایجغراف تیموقع یر ینظرگ
  .دآیبه دست  یدانیم یدهایبازد قیکه تنها از طراست  یعوامل

  

	موثر بر جزیره حرارتی شهری کنترل قابل ریغی نتایج تحقیقات برخی از محققین بر روی عوامل بندجمع )۲جدول 
  اقلیمی عوامل  نتايج

	.[27	,17	,4]شودخورشیدی و تابش ورودی کل به سایت سبب افزایش میزان شدت جزیره حرارتی شهری می تابشافزایش 
	تابش خورشید

	.[28	,17]جزیره حرارتی شهری روزانه است شدت برترین متغیر  تاثیرگذار مهم
	.[29	,25	,18]یابدمی)، میزان شدت جزیره حرارتی شهری افزایش درجه ۹۰باال (از عرض جغرافیایی پایین (صفر درجه) به  حرکت در

	عرض جغرافیایی
یی در انرژی و کاهش انتشار گرمای جوصرفهموجب باالتر (ی هاعرضی جغرافیایی پایین نسبت به هاعرضجزیره حرارتی شهری در 

	.[31	,30	,25]) اثرات منفی بیشتری داردشودیمخصوص در فصل زمستان انسانی به
	.[32	,31]ی باال در فصل تابستان استهاعرضی پایین در طول سال و در هاعرضاهمیت جزیره حرارتی شهری در 

	.[33	,19	,2]شودمیزان شدت جزیره حرارتی شهری میتعرق، سبب کاهش  -و فرآیند تبخیرخاک افزایش رطوبت 
	و هوا رطوبت خاک

	.[22	,20	,19]شودافزایش رطوبت هوا سبب افزایش میزان شدت جزیره حرارتی شهری می
	.[34	,29	,23	,21	,13]شودافزایش سرعت باد سبب کاهش میزان شدت جزیره حرارتی شهری روزانه و شبانه می

	باد
	.[35	,27	,20	,13]مهم شدت جزیره حرارتی شهری است کنندهکنترل

  .[37	,36]بر شکل، فرم و ابعاد فضایی جزیره حرارتی شهری  تاثیرگذار است
	.[38]باد و جزیره حرارتی شهری در شرایط بدون ابر ضعیف است رابطه

	.,31	,29	,13]	[40	,39شودافزایش پوشش ابری سبب کاهش میزان شدت جزیره حرارتی شهری می 	پوشش ابری
	.41]‐[43شودباعث افزایش دمای جزیره حرارتی می کونیلیسشرایط آنتی 	کونیلیسشرایط آنتی

	.[45	,44	,39	,24	,20]جزیره حرارتی شهری داشته باشد شدت برتاثیر مثبت و یا منفی   تواندیمتوپوگرافی شهری 
	توپوگرافی و ارتفاع

	.[46	,27	,15]یابددریا، شدت جزیره حرارتی شهری کاهش میبا افزایش ارتفاع از سطح 
	.[47	,45	,29	,26	,23	,20]شودسبب کاهش میزان شدت جزیره حرارتی شهری می و سطوح آبی بزرگ، هااچهیدر، هارودخانهنزدیکی به 

	نزدیکی به دریا
	.[48	,27]شوندحرارتی شبانه میجزیره حرارتی روزانه و افزایش شدت جزیره  سطوح آبی بزرگ سبب کاهش شدت

	.[50	,49]تقویت و یا تضعیف شدت جزیره حرارتی شهری توسط سطوح آبی بستگی به فصل دارد
	.51]‐[53شودبین سطوح آبی و شدت جزیره حرارتی شهری همبستگی ضعیف و یا عدم همبستگی دیده می
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  عوامل شهرسازی  نتايج

ی دمای باالتری رشهر یغهای مراکز شهری و صنعتی) به نسبت کاربری -شدهمناطق ساخت(های شهری کاربری
	.[72	,71	,66	,65	,23	,19]دارند 	کاربری زمین

	.[19]های بایر و خشک استکالس دمایی مربوط به زمین باالترین
سبب کاهش شدت جزیره حرارتی  (NDVI)ی اهیشده تفاوت پوشش گنرمال شاخصافزایش پوشش گیاهی و 

	.[74	,73	,65	,52	,29	,25	,23	,19	,15]شوندشهری می

	پوشش گیاهی

	.51]‐	,53[75	,65کننده فیزیکی جزیره حرارتی شهری استترین کنترلمهم
	.[76	,66	,35	,17]است ثرترومو شب  ظهر از بعددمای جزیره حرارتی  بر کاهشپوشش گیاهی 

تاثیر پوشش گیاهی بر جزیره حرارتی شهری وابسته به فصل است و بیشترین  تاثیر را بر جزیره حرارتی فصل  
	.[77	,75	,55	,53	,51]تابستان دارد
رابطه ضعیفی بین پوشش گیاهی چمن و جزیره حرارتی برقرار  دما متفاوت وهای گیاهی مختلف بر اثر پوشش

	.[72	,56	,53]است
	.[78	,73	,70	,56	,52	,32	,27	,25	,23]شودمصالح سبب کاهش میزان شدت جزیره گرمایی شهری می افزایش ضریب آلبدو 	و مصالح آلبدو

	.[65	,56	,52	,29	,25	,2]شودسبب افزایش میزان شدت جزیره حرارتی شهری می رینفوذناپذافزایش سطوح  	ریسطوح نفوذناپذ
افزایش گرمای آزادشده از صنعت، اتومبیل و واحدهای ساختمانی سبب افزایش میزان شدت جزیره گرمایی شهری 

	.60]‐[62شودمی
	ونقلحمل

	.[65	,40	,34	,29	,21	,4]شودمیافزایش جمعیت شهر سبب افزایش شدت جزیره حرارتی 
	.[80	,79	,63	,44]شودهمبستگی بین جمعیت و شدت جزیره حرارتی شهری دیده نمی	جمعیت شهر -اندازه

	.80]‐[83شودافزایش مساحت شهر سبب افزایش شدت جزیره حرارتی شهری می
	.84	,64	,39	,14]‐[87ای قوی داردرابطه) با شدت جزیره حرارتی شهری H/W نسبتدید به آسمان و (هندسه شهری 

	های شهریهندسه و کانیون
	.[66	,39	,38]شودی بین هندسه کانیون شهری با جزیره حرارتی شبانه دیده نمیتوجه قابلرابطه 

	.[82	,68	,56	,15]ی پراکنده هستندشهرهاشهرهای فشرده در کاهش دما و شدت جزیره حرارتی شهری سازگارتر از 
	.[78	,75	,69	,27]شودافزایش ارتفاع ساختمان سبب کاهش شدت جزیره حرارتی شهری می

.[90	,89	,69	,35	,17]جنوبی است -های شمالیغربی باالتر از کانیون -های شرقیشدت جزیره حرارتی شهری در کانیون
	,29	,20]شود(ارتفاع ساختمان به عرض خیابان) سبب افزایش دمای جزیره حرارتی شهری می H/Wافزایش میزان 

66,	67,	91,	92].	
	,48]شودی خشک سبب کاهش دمای جزیره حرارتی میهاتابستانگرم، با ی نیمههوا و آبدر  H/Wافزایش میزان 	H/Wنسبت 

69,	93].	
	.[68]های شهری مناسب استبرای کانیون ۰٫۲-۰٫۴بین  H/W زانیم

	.[70	,52	,4]شودافزایش شاخص دید به آسمان سبب کاهش میزان شدت جزیره گرمایی شهری می
	.[93	,27	,17	,15]شودافزایش شاخص دید به آسمان سبب افزایش میزان شدت جزیره حرارتی شهری روزانه می	دید به آسمان

	.[94	,87	,67	,29	,27]شوددید به آسمان سبب کاهش میزان شدت جزیره حرارتی شهری شبانه میافزایش شاخص 
	شود.سبب افزایش جزیره حرارتی شهری می (FAR)ی ساختمانافزایش تراکم  	تراکم ساختمان
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  عوامل وابسته شهرسازی  نتايج
	.[88	,23	,4]شودیمافزایش آلودگی هوا سبب افزایش میزان شدت جزیره گرمایی شهری  	آلودگی هوا

	.60	,29	,4]‐[96	,80	,62شودیمسبب افزایش میزان شدت جزیره حرارتی شهری  آزادشدهافزایش گرمای انسانی 
	انسانیگرمای 

	.[97	,61	,28	,25	,23	,20	,4]بر جزیره حرارتی شهری در شب و فصل زمستان بیشتر است آزادشدهنقش گرمای انسانی 
	.[80	,23]شودیمی سبب تشدید جزیره حرارتی شهری اگلخانهاثر  	ایگازهای گلخانه

  
  گیرینتیجه

   رهیجز یرو ی کهار یمطالعات بسمند در مجموع با مرور نظام
  و براساس تحلیل موضوعی  استانجام شده  یشهر  یحرارت

ه ک توان گفتتحلیل محتوایی مقاالت منتخب میمقاالت و نیز 
  گیرد. شهری تحت تاثیر دو دسته عوامل قرار میجزیره حرارتی 

تابش  آنهایان توان از ماقلیمی هستند که میدسته اول عوامل 
عوامل دانست. اگرچه این دسته از  نیموثرتر راخورشید و شدت باد 

  هستند، اما  قابل کنترل ریغ باً یتقرعوامل در شهرهای موجود 

  گیری پیرامون جایابی شهرهای جدید و یا تعیین در تصمیم
 

  جهت توسعه شهر اهمیت بسیاری دارند. دسته دوم، عوامل 
 

و عمدتًا مرتبط با طراحی و ساخت شهر هستند که  قابل کنترل
و خصوصیات  ونقلحملتوان پوشش گیاهی، کاربری زمین، می

). شناخت ۲محسوب کرد (شکل  آنهاترین مهم مصالح سطح را
ی، شهر  یطراحتواند نقش و جایگاه اهمیت این عوامل می

 انریزی شهری و معماری را در کاهش جزایر حرارتی شهری نشبرنامه
  دهد.
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