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چکـیده
عالوه بر موضوعات جهانشمول تغییر اقلیم بهواسطه سیاستها و نظارتهای ضعیف دستگاههای قانونگذاری و نظارتی
که موجب ایجاد و تشدید هر چه بیشتر جزایر حرارتی در کالنشهرها و بهتبع آن گرم شدن بیشتر آنها میشود در
سالهای اخیر مباحث مربوط به مقاومسازی و تابآوری در کنار سایر نظریهها و نظریات مطرح در مبانی نظری و
آکادمیک از جایگاه مهمی برخوردار شده است لذا با توجه به اهمیت این دست از موضوعات نظریات مرتبط میبایست
بسط و گسترش یابند که در این بین گونه شناسیهای برنامهریزی میتوانند کمککننده باشند گونهشناسیها روشهای
اکتشافی برای دانشگاهیان و کارشناسان اجرایی فراهم میآورند تا بتوانند به کمک آنها چشمانداز عقایدی را بهدقت
ترسیم کنند که بر رشته تأثیر ویژهای میگذارند بر این مبنا در این پژوهش سعی بر آن گردیده که مبانی و معیارها و
شاخصهای دخیل در دو نظریه جزایر گرمایی و تابآوری اقلیمی بهعنوان دو نظریه مهم و مطرح در دنیا استخراج گردد و
سپس این دو نظریه توسط  8نوع گونه شناسی نظریههای برنامهریزی با یکدیگر مقایسه گردند.
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 -1مقدمه
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در سالهای اخیر بحرانهای ناشی از وقوع رویدادهای طبیعی در جهان افزایش چشمگیری داشته است .افزایش تعداد و شدت
بالیا ،عالوه بر اینکه نشاندهنده آسیبپذیری باالی شهرها هستند ،لزوم و ضرورت مطالعه در زمینه علل وقوع از یک طرف و
نحوه مقابله با آن ها از طرف دیگر را مطرح می نماید .بخش عمده ای از این رویدادها تحت تأثیر پدیده ای قرار دارد که به
تغییرات اقلیمی معروف است .این تغییرات عمدتاً ناشی از فعالیت های انسانی در ابعاد مختلف صنعتی ،توسعه شهری ،تخریب
محیط زیست طبیعی و غیره می باشند ) (masih,2010از طرفی دیگر ،تغییرات اقلیمی با افزایش مخاطرات طبیعی ارتباطی
دوگانه دارند .در واقع تغییرات اقلیمی تحت تأثیرفعالیت های بشر منجر به گسترش بروز بالیا به ویژه در نواحی شهری شده اند .در
پاسخ به این تغییرات و عواقب ناگوار آن در سطح شهر ،در سالهای اخیر ،دیدگاه ها و رویکردهای متنوعی مطرح شده است و در
سطوح مختلف بین المللی ،ملی ،منطقه ای و محلی (شهری) راهکارهای متعددی ارائه و اجرا شده است .براساس گزارش های
هیئت بی نالدولی تغییر اقلیم ،درجه حرارت کره زمین در صد سال گذشته به طور متوسط حدود یک درجه افزایش داشته است و
تمام تالش ها در سطح بین المللی این بوده است که این افزایش تا پایان قرن بیست و یکم حداکثر به دو درجه محدود شود .در
حالی که پژوهشها و پیش بینی ها بیانگر آن است که ادامه روند فعلی منجر به افزایش دو درجه حرارت تا سال  2050خواهد شد
) (sharma,2016اگرچه اقلیم همچنان درحال تغییر است ،برخی از این راهکارها در کاهش و انطباق با این آسیب ها مؤثر هستند
که تابآوری شهری از مهم ترین آن ها می باشد .تابآوری شهری ظرفیتی برای پاسخ به سیستم های شهری پیش از بروز بالیا
و پس از رخ دادن بحران می باشد که در ابعاد مختلف بوم شناسانه ،اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و نهادی مطرح است .شاخصهای
تابآوری در ترکیب با راهکارهای اقلیمی (به ویژه انطباق اقلیمی) قابلیت مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی را دارند؛ بنابراین مطالعه
ویژگی های این رویکرد جهت کاهش مخاطرات طبیعی ،نقش عمده ای در پاسخگویی به بحرانهای مذکور دارد .زمین در حال
گرم شدن است میانگین دما در نیمکره شمالی در نیمه دوم قرن بیستم «احتماالً باالترین میزان در حداقل  1055سال گذشته بوده
است»؛ و این ممکن است تازه شروع باشد در این بین معضالتی که امروزه بیشتر شهرهای بزرگ با آن روبه رو هستند ،پدیده
جزیره حرارتی شهری است .تفاوت درجه حرارت بین قسمت هایی از مناطق شهری و مناطق روستایی را جزیره حرارتی شهری
میگو یند افزایش درجه حرارت شهرها نسبت به اطراف یکی از اثراتی است که به دخالت مستقیم انسانها مرتبط است
) .(Dhalluin&Bozonnet,2015اثرات جزیره گرمایی به طور فزاینده ای بر محیط های شهری غالب می شود و مانع توسعه
پایدار می شود .(Andong Guo,2020) .ازجمله اثرات مخرب ناشی از جزایر حرارت شهری میتوان به موارد ذیل اشاره کرد-1 :
فزایش انتشار گازهای گلخانه ای و آلودگی هوا -4افزایش مصرف انرژی :اثر جزایر گرمایی  0الی  15درصد از اوج تقاضای برق
برای سرمایش ساختمانها در شهرها را بر عهده دارد-0 .تهدید سالمتی :جزایر گرمایی میتوانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر
سالمتی و رفاه اجتماعی شهروندان تأثیرگذارند .روزها و شبهای گرمتر به همراه آلودگی هوا ،میتوانند باعث ایجاد ناراحتی های
عمومی ،مشکالت تنفسی ،خستگی ،گرمازدگی و مرگ ومیرهای ناشی از گرما شود همچنین تغییرات سریع گرما میتواند زیست بوم
آبزیان را به خطر اندازد .اقلیم شهری به شدت تحت تأثیر فرایندهای ناشی از کار و زندگی شهری قرار دارد (Xiaoshan
).Yang,2020

 -2مبانی نظری
 -1-2تابآوری اقلیمی
تابآوری اقلیمی بیانگر توانایی و ظرفیت یک شهر در جهت پاسخ به چالش های حاصل از رویدادهای شدید آب وهوایی و
مخاطرات تحت تأثیر تغییرات اقلیمی می باشد ( .)DESA،4512تابآوری اقلیمی فرصت منحصر به فردی برای کاهش نابرابری
ها و چالش های مخاطرات طبیعی ایجاد می کند و افراد را قادر می سازد تا راهبردهایی جهت افزایش تابآوری سیستم های فعلی
اتخاذ کنند و از اختالالتی نظیر آتش سوزی ،سیل ،طوفان وغیره بکاهند ( .)Vasseur and Jones،4510از دیدگاه بانک جهانی،
تابآوری در قالب کاهش و انطباق با تغییر اقلیم باید از یک رویکرد یکپارچه در پهنه شهری پیروی کند و به موارد زیر توجه کند:
 -1تأمین کامل سالمتی و خدمات محیطی-4 ،تشویق و ارتقای تابآوری سازمانهای اجتماع محلی -0 ،ارتقای کیفیت ساختمان
ها -2 ،اجتناب از توسعه در نواحی مخاطره آمیز-0 ،حفاظت از ظرفیت های بافر اکوسیستم محلی و به حداقل رساندن تنزل-0 ،
اطمینان از امنیت سیل -2 ،اطمینان از امنیت و تابآوری عرضه و کیفیت آب و تأمین انرژی -8تقویت شبکه های امنیت،
برنامهریزی تابآوری و اطالعات عمومی مؤثر در سطح شهر -1 ،تأمین و به روز کردن طرح های عمومی توسعه و کاربری اراضی،
 -15یکپارچگی مؤثر گروه های حاشیه ای -11 ،افزایش کارایی انرژی ساختمان ها و حمل ونقل -14 ،تعریف و بهبود اثرات تغییر
اقلیم مثل جزایر گرمایی شهری  -10مشارکت در برنامه های ملی و منطقه ای  -12بهبود اقتصاد محلی  -10تغییر شیوه زندگی به
سوی مصرف کم تر و  -10مشارکت در گفتگوهای سیاست جهانی (.)World Bank،4515
بنه و دیگران ( )4514پنج بعد اجتماعی ،بوم شناسانه ،اقتصادی ،کالبدی و سازمانی را برای تابآوری اقلیمی مطرح می کنند:
بعد اجتماعی :ویژگی هایی از قبیل سالمتی ،بهداشت ،آموزش ،امنیت و غذایی
بعد بوم شناسانه :تنوع و ویژگی محیط طبیعی (تنوع زیستی ،جنگل زدایی و غیره)
2

تاب آوری از طریق

تاب آوری در جهت کاهش

حکمروایی شهری

خطرات و سوانح شهری

انواع تابآوری
تاب آوری اکولوژیک شهری

تاب آوری شهری
منطقه ای اقتصادی
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بعد اقتصادی :فعالیت های اقتصادی و سرمایه مثل سرمایه تعمیر
بعد کالبدی :تأکید بر زیرساخت کالبدی مثل مسکن ،حمل ونقل ،شبکه های ارتباطی و خدماتی
بعد سازمانی :نحوه مدیریت و مشارکت در تابآوری اقلیمی (.)Bene،4514
در دیدگاه دیگر ،چهار بعد اصلی در تابآوری شهری در برابر تغییرات اقلیمی عبارت اند از :مقاومت (نیرومند بودن)،
تغییرپذیری)نوآور بودن) ،انطباق پذیری (منعطف بودن) و آمادگی(ظرفیت یادگیری))Davoudi،4510( .
همچنین دنتون و دیگران ( )4512ارتباط بین تابآوری اقلیمی و پایداری را در سه دسته ظرفیت و آگاهی ،منابع و اقدامات
مطرح می کنند که سنجه های هر کدام عبارت اند از:
الف) ظرفیت و آگاهی-1 :سطح باالیی از آگاهی اجتماعی نسبت به خطرات تغییر اقلیم  4تعهد نسبت به کاهش انتشار گازهای
گلخانه ای -0تغییر سازمانی جهت مدیریت مؤثرتر منابع از طریق اقدامات جمعی -2توسعه سرمایه انسانی برای ارتقای مدیریت
خطر و ظرفیت های انطباقی -0هدایت پایداری جهت پاسخ مؤثرتر به چالش های پیچیده
ب) منابع -1 :دسترسی به کارشناس متخصص و گزینه هایی برای حل مشکل از قبیل مکانیسم های مؤثر برای ایجاد
اطالعات ،خدمات و استانداردهای اقلیمی -4دسترسی به سرمایه برای اقدامات و راهبردهای مناسب و  -0ارتباط اطالعات برای
یادگیری از تجارب دیگران در خصوص کاهش و انطباق.
ج) اقدامات-1 :توسعه مداوم و ارزیابی آسیبپذیری سازمانی و توسعه راهبرد مدیریت خطر بر اساس اطالعات -4نظارت بر
اثرات تغییر اقلیم و برنامهریزی برای پاسخ به آن ها -0،چارچوب های قانونی ،مقرراتی و سیاستی جهت تشویق و حمایت از
اقدامات داوطلبانه و  -2برنامه های مؤثر برای ارزیابی افراد آسیب پذیر و سیستم های مسئول مقابله با تغییرات اقلیم
(.)Denton،4512
با این حال تابآوری ،انطباق اقلیمی و سیاستهای کاهشی با توجه به شدت گازهای گلخانه ای ،هزینه های کاهش آن ها،
آسیبپذیری در برابر اثرات تغییر اقلیم و تحمل خطرات ،از کشوری به کشور دیگر متفاوت است .نکته مهم در زمینه ارتباط
تابآوری با راهکارهای تغییرات اقلیمی ،ماهیت آن می باشد .در واقع انطباق و کاهش اقلیمی هر دو منجر به تابآوری می شوند
(.)UCS،4510

تابآوری اقلیمی
شکل  .1رابطه تابآوری اقلیمی با انواع تابآوری )(Brown & Dayland,2012
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1

4

جدول شماره  :1تعاریف نظریه پردازان پیرامون تابآوری اقلیمی (مآخذ:نگارنده)
ویژگیها /شاخص ها /اصول و یا قابلیت های تابآوری اقلیمی
سال
اندیشمند /نهاد
 -1تنوع :اقتصاد ،زندگی ،طبیعت و خدمات -4فن آوری و زیرساخت پایدار:پاسخ های مهندسی،
اسمیت
زیرساخت طبیعی ،مدیریت پایدار و انطباق-0خود سازمان دهی :حکمروایی مشارکتی،
4511
توانمندسازی ،نهادهای انطباقی-2آموزش :دانش و مهارت ،اطالعات اقلیمی ،راهبردهای انطباقی
()Smith
جدید
تأمین سالمتی و خدمات محیطی /ارتقای تابآوری سازمان های اجتماع محلی /ارتقای کیفیت
ساختمان ها /اجتناب از توسعه در نواحی مخاطره آمیز /حفاظت از ظرفیت های بافراکوسیستم
محلی /اطمینان از امنیت سیل /اطمینان از امنیت و تابآوری عرضه) و کیفیت (آب و تأمین
انرژی /تقویت شبکه های امنیت ،برنامهریزی تابآوری و اطالعات عمومی مؤثر در شهر /تأمین
بانک جهانی
4511
و به روز کردن طرح های عمومی توسعه و کاربری اراضی /یکپارچگی مؤثر گروه های حاشیه
()World Bank
ای /افزایش کارایی انرژی ساختمان ها و حمل ونقل /تعریف و بهبود اثرات تغییر اقلیم مثل
جزایر گرمایی شهری /مشارکت در برنامه های ملی و منطقه ای /بهبود اقتصاد محلی /تغییر
شیوه زندگی به سوی مصرف کم تر /مشارکت در گفتگوهای سیاست جهانی
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0

2

0

بنه
()Bene

داوودی
()Davoudi

دنتون
()Denton

4514

4510

4512

اجتماعی :سالمتی ،بهداشت ،آموزش ،امنیت و غذایی /بوم شناسانه :تنوع و ویژگی محیط
ال
طبیعی (تنوع زیستی ،نرخ جنگل زدایی و غیره) /اقتصادی :فعالیت های اقتصادی و سرمایه مث ً
سرمایه تعمیر /کالبدی :تأکید بر زیرساخت کالبدی مثل مسکن ،حمل ونقل ،شبکه های ارتباطی
و خدماتی /سازمانی :نحوه مدیریت و مشارکت در تابآوری اقلیمی
دستیابی به تابآوری اقلیمی از طریق مقاومت) نیرومند بودن ( ،تغییرپذیری) نوآور بودن (،
انطباق پذیر)منعطف بودن) و آمادگی) ظرفیت یادگیری(
-1ظرفیت و آگاهی :سطح باالیی از آگاهی اجتماعی /تعهد به کاهش گازهای گلخانه ای /تغییر
سازمانی جهت مدیریت مؤثرتر منابع از طریق اقدامات جمعی /توسعه سرمایه
انسانی /هدایت پایداری جهت پاسخ مؤثرتر به چالش های پیچیده  -4منابع :دسترسی به
کارشناس متخصص /دسترسی به سرمایه /ارتباط اطالعات برای یادگیری ازتجارب دیگران-0
اقدامات :توسعه مداوم و ارزیابی آسیبپذیری سازمانی و توسعه راهبرد مدیریت خطر /نظارت بر
اثرات تغییر اقلیم و برنامهریزی احتمالی برای پاسخ به آن /چارچوب های قانونی ،مقرراتی و
سیاستی /برنامه های مؤثر برای ارزیابی افراد آسیب پذیر و سیستم های مسئول مقابله

 -2-2نظریه جزایر حرارتی
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الف -تعریف جزایر حرارتی
جزایرحرارتی را میتوان از جمله پیامدهای تغییرات اقلیمی زمین دانست که بصورت افزایش دمای سطح در مناطق شهری
نسبت به دیگر مناطق تعریف کرد ( )Wang Cheung, 2011در حقیقت میتوان گفت که یکی از ویژگی های اقلیمی که با توجه
به توسعه زمین ها تغییر می یابد میزان سرمایش وگرمایش زمین و دمای هوا است .تغییرات به وجودآمده در ویژگیهای سطحی
باعث ایجاد مناطقی میشود که نسبت به بخشهای طبیعب اطراف گرم تر می باشد .این مناطق گرم که هوا در آن محبوس میشود
به جزایر حرارتی تعبیر میشود ( )Black, 2013و میتواند تا حد زیادی بر طراحی ساختمان ها تأثیر بگذارد .شکل زیر به مقایسه
دمای شهر و مناطق آن نسبت به دیگر مناطق و اثرات جزایر حرارتی میپردازد .همانگونه که مشاهده میشود میزان دما در مرکز
شهر به دلیل تراکم بیشتر ،رفت و آمد و وجود کاربری های بیشتر وغیره باالتر است .هرچه به خارج از شهر نزدیک میشویم از
میزان دما نیز کاسته میشود.
ب -انواع جزایر گرمایی:
در حالی که اندازه گیری دمای جزیره گرمایی شهری نسبتاً ساده است ،انواع مختلفی از جزیره گرمایی شهری وجود دارد که
هر کدام از نظر زمانی و مکانی پویا هستند که مطالعه آن را از نظر روش شناختی پیچیده می کند .این انواع مختلف در مقیاس
های مختلف وجود دارند و دارای فرآیندهای حرارتی مختلف هستند (Oke et al. 2017).
 -1جزیره گرمایی شهری زیرسطحی ( )UHISubتفاوت بین دمای زمین و آب زیرزمینی زیر شهر ،از جمله خاکهای
شهری و بافت زیرزمینی ،و دمای زمین روستایی اطراف است.
 -4جزیره حرارتی شهری سطحی ( )UHISurfاین نوع جزیره گرمایی توسط افزایش دما در سطوح شهری نظیر
ساختمانها ،جادهها ،کف سازیها ،فضاهای باز ،حجمها آبی و پوششهای گیاهی ایجاد میشود .در واقع در این نوع
جزایرگرمایی ،با اندازهگیری اشعه فروسرخ منتشر شده توسط سطوح میتوان مناطق داغ شهری را شناسایی کرد.
 -0جزیره حرارتی شهری الیه ای تاج پوش ( )UHIUCLنوع جزیره گرمایی در الیه تاج پوش یا الیه هوای نزدیک به
خط آسمان شهر شکل میگیرد .الیه تاج پوش در حقیقت جایی است که ما در آن زندگی میکنیم .در واقع ،این محدوده
الیه هوایی است که از سطح زمین تا سطح باالیی درختان و ساختمانها وجود دارد .در مطالعات مربوط به جزایر
گرمایی ،دمای هوای الیه تاج پوش معموالً در ارتفاع مردم یا در حدود  1٫0تا  0متر باالتر از سطح زمین در نظر گرفته
میشود.
 -2جزیره گرمایی در الیه مرزی () :UHIUBLاین نوع جزیره گرمایی در الیه مرزی هوا تشکیل میشود .الیه مرزی در
باالی الیه تاج پوش قرارگرفته (در ارتفاع  4555متری) و معموالً ضخامت این الیه از  155–1555متر متغیر است.
در این مطالعه عوامل موثر بر جزیره حرارتی شهری در سه دسته عوامل غیر قابل کنترل اقلیمی ،عوامل قابل کنترل شهرسازی
و ساخت شهر و عوامل وابسته و تحت تأثیر شهرسازی تقسیم بندی شده است.
ج -بررسی عوامل غیر قابل کنترل؛ عوامل اقلیمی موثر بر جزیره حرارتی شهری:
تابش خورشیدی :تابش خورشیدی به عنوان یکی از منابع اصلی گرما در یک منطقه معرفی شده است .تنها بخش کوچکی از
گرمای تولیدشده از تابش خورشید ،مستقیما محیط را گرم میکند و مقدار باقیمانده آن توسط ساختارهای شهری جذب و به طور غیر
مستقیم باعث گرم شدن محیط میشود .این ساختارهای طبیعی و انسانی به طور مداوم انرژی گرمایی را از طلوع خورشید تا غروب
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آن ،جذب و ذخیره میکنند .پس از غروب خورشید محیط شروع به خنک شدن می کند و سپس گرمای ذخیره شده در ساختمان ها
به محیط منتقل می شود). (Rizwan AM,2008
سرعت ،شدت و جهت باد :مطالعات بسیاری تأثیر سرعت باد و پوشش ابری را بر جزیره حرارتی شهری گزارش کرده اند که
نتایج حاصل از آنها نشان میدهد که جزیره حرارتی شهری رابطه منفی با افزایش سرعت باد دارد (.)Wienert,2005
در بین تمام عناصر اقلیمی موثر بر جزیره حرارتی شهری ،شرایط باد بیش از همه بهوسیله شهرنشینی تغییر میکند .باد شهر ی
بیش ازهر عنصر دیگر آب و هوایی میتواند توسط طراحی شهر ی کنترل و اصالح شود .هنگامی که جریان باد به مرزهای منطقه
شهری نزدیک می شود با مقاومت بیشتری که توسط ساختمان ها ایجاد میشود ،روبه رو شده و درنتیجه مقابله با آن ،سرعت جریان
باد در سطح شهرکاهش می یابد ساختمانهای بلند با فضاهای باز بزرگ بین آنها شرایط تهویه مناسبتری را نسبت به ساختمان
های کم ارتفاع نزدیک به هم فراهم می کنند .همچنین تحقیقات نشان میدهد که بیش از ارتفاع ساختمان ،تفاوت بین ارتفاع
ساختمان ها شرایط جریان باد را تحت تأثیر قرار میدهد .شدت و کیفیت باد تحت تأثیر جزییات طراحی ساخت وسازهای شهری
قرار دارد و بنابراین میتواند با طراحی شهری مناسب کنترل شود .اصالح شرایط باد ،بیشترین فرصت برای تعدیل آب و هوای
شهری و ایجاد آسایش حرارتی انسان در شهرها را فراهم می آورد.)Givoni B,1999( .
رطوبت خاک و رطوبت هوا :انرژی خورشیدی در اوایل روز از یک سو عامل تبخیر شبنم و قطرات روی گیاهان است و از
طرف دیگر توسط مصالح ساختمانی جذب می شود .عالوه بر این کاهش پوشش گیاهی در شهرها باعث افزایش سرعت رواناب
روی سطح زمین میشود که این پدیده سبب کاهش ذخیره ساز ی آب در خاک و به دنبال آن کاهش میزان تبخیر در سطح شهر
خواهد شد ( .)Wienert,2005طبق بررسی های انجام شده برخالف رفتار رطوبت خاک که افزایش آن موجب کاهش جزیره
حرارتی شهر ی میشود ،افزایش رطوبت هوا میزان شدت جزیره حرارتی شهری را افزایش می دهد (.)Suomi,2014
توپوگرافی و ارتفاع :توپوگرافی از عوامل تاثیرگذار بر تشکیل جزیره حرارتی شهر است .تأثیر توپوگرافی در تشکیل جزیره
حرارتی شهری به ویژه زمانی که بادهای غالب نسبتا ضعیف هستند از اهمیت باالیی برخوردار است (.)Ferguson,2008
گلدریچ شهرها را براساس توپوگرافی به چهار نوع شامل شهرهای دره ای ،شهرهای روی دامنه ،شهرهای درون گودال،
شهرها در ارتفاع زیاد طبقه بندی میکند ()Goldreich,1984
عرض جغرافیایی :به طور کلی در حرکت از عرض جغرافیایی پایین یا کم (صفر د رجه) به باال یا زیاد (  15درجه) ،به علت
اینکه تابش اشعه خورشید عمودتر میشود ،دمای هوا افزایش می یابد .مطالعه وینرت و کوتلر روی 440شهر در نیمکره شمالی و
جنوبی نشان میدهد که همبستگی مثبتی بین عرض های جغرافیایی باال و شدت جزیره حرارتی شهری وجود دارد
( .)Wienert,2005در بیشتر شهرهای واقع در عرض های جغرافیایی متوسط و زیاد ،دمای هوای شهر به طور کلی باالتر از
مناطق روستایی آنها است (.)Taha,1997
نزدیکی به سطوح وسیع آب مانند رودخانه و دریا:بیشتر مطالعاتی که تاکنون روی بررسی رابطه میان شدت جزیره حرارتی
شهری و نرخ نزدیکی به دریا انجام شده است ،نشان میدهندکه رودخانه ها و آبهای وسیع نیز بر دمای هوا تأثیر میگذارند ودمای
هوا در مناطق نزدیکتر به آنها کاهش می یابد (.)Oswald,2012
د -تحلیل عوامل قابل کنترل؛ نقش طراحی شهری بر میزان و شدت جزیره حرارتی در سطح شهر
پوشش گیاهی و کاربری زمین :درختان و پوشش گیاهی از طریق سایه اندازی به کاهش دمای سطح و از طریق فرآیند تبخیر
به کاهش دمای هوا کمک میکنند .کاهش پوشش گیاهی در مناطق شهر ی نسبت به مناطق روستایی و در مقابل ،گسترش
شهرها با سطوح غیر قابل نفوذ همچون جاده ها ،پیاده روها و پارکینگ ها سبب کاهش رطوبت و تبخیر و در نهایت موجب افزایش
دمای هوا در شهرها می شود (.)Ferguson,2008
در سال  4550مطالعه ای روی نحوه تغییرات کاربر ی و پوشش زمین در  10منطقه از شهر آتالنتا با جزیره های حرارتی
متفاوت ،انجام شد که در آن محققان کاربر ی و پوشش زمین را به شش نوع شامل کاربری شهری با تراکم باال (عمدتاً تجار ی و
صنعتی) ،کاربری شهر ی با تراکم کم (عمدتاً مسکونی) ،زمین های کشاورزی ،گیاهان زراعی یا علفزارها ،جنگل و آب طبقه بندی
کردند .طی دوره  40ساله توسعه سریع شهر ،وسعت مناطق تراکم باال و کم تراکم به ترتیب  % 15و % 111افزایش می یابد ،در
حالی که مناطق جنگلی و مزرعه به ترتیب  % 41و % 00کاهش یافته بودند .با تغییرات در کاربری و پوشش زمینی در متروی
آتالنتا طی یک دوره  15ساله ،این منطقه دارای چهارجزیره حرارتی شهر ی بزرگ شده است .در اواخر دهه  ،1115مناطق حومه
ای نزدیک مرکز آتالنتا تبدیل به گرمترین مناطق کل شهر شدند (.)Quattrochi,2003
مصالح و سطوح نفوذناپذیر :سه ویژگی اصلی مواد و مصالح شهری ،یعنی بازتاب خورشیدی یا همان آلبدو مصالح (توانایی یک
سطح ساخته شده برای بازتاب گرمای تابش خورشیدی) ،تابش حرارتی (توانایی یک سطح برای رهایی از گرما و یا انتشار تابش
طول موج بلند) و ظرفیت گرمایی (مقدار انرژی الزم برای افزایش دمای یک سطح) بر میزان توسعه جزیره حرارتی شهر تأثیر
میگذارند ،زیرا آنها تعیین میکنند که تابش خورشید چگونه بازتاب ،منتشر و جذب شود .سطوح با مقادیر باالی انتشار ،خنک تر
میشوند ،زیرا آنها گرما را به آسانی آزاد میکنند .بسیاری از مصالح ساختمانی که در ساخت وسازهای شهری رواج دارند مانند فوالد
و بتن ،ظرفیت حرارتی باالتری نسبت به مصالح غالب استفاده شده در ساخت وسازهای روستایی مانند خاک و چوب دارند
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( ..)Ferguson,2008در دهه های اخیر ،اثر دیگر تشدید شهرنشینی ،استفاده از سطوح نفوذناپذیر نظیر آسفالت و بتن به جای
خاک طبیعی است .این امر سبب کاهش نفوذ آب به سطوح و بهتبع آن باعث کاهش عملکرد برودتی سطوح میشود .مناطق
شهری ،با سطوح غیر قابل نفوذ بسیار ،رواناب بیشتر از همتایان روستایی خود دارند .آب روان به سرعت تخلیه میشود و در
درازمدت آب سطحی کمتری برای تبخیر -تعرق در دسترس است .میزان تبخیر پایین تر در مناطق شهری عامل مهمی در افزایش
دمای هوا است (.)Taha,1997
حمل ونقل :تمرکز عمده حمل ونقل در مناطق شهر ی است و تأثیر چشمگیری برمحیط و شرایط آب و هوایی شهر دارد که
سبب تغییرات آب و هوایی میشود .خودروها و وسایل نقلیه در انتشار گرما در مناطق شهری نقش دارند و گرمای کل ساطع شده
توسط آنها در الیه تاج پوشش شهری به دام می افتد و از این طریق سبب افزایش دمای هوا میشوند و آسایش حرارتی ساکنان
شهر را کاهش میدهند .همچنین گازهای گلخانه ای تولیدشده توسط وسایل نقلیه در شکل گیری دود شهری و گرم شدن کره
زمین نقش دارند تحقیقات نشان میدهد که گرمای آزادشده از صنعت ،اتومبیل و واحدهای ساختمانی ،جزیره حرارتی شهری را به
میزان  1تا  0°Cافزایش میدهد (.)Britter,2003
اندازه ،تراکم و جمعیت شهر:در مقایسه با سایر عوامل ،اندازه شهر به طور گسترده مورد مطالعه قرار نگرفته است .اوک از اولین
محققینی بود که در سال 1120برای بررسی تأثیر اندازه شهر بر جزیره حرارتی شهر ی ،تفاوتهای بین شهرهای مختلف در کانادا را
با جمعیتی از  1555تا  4میلیون نفر مورد تحلیل و بررسی قرار داد .این مطالعات نشان داد که اندازه شهر بر شدت جزیره حرارتی
شهر ی تاثیرگذار است وی در سال 1184با استفاده از فرمولی نشان داد که بین شدت جزیره حرارتی شهری و جمعیت باالی
شهرها رابطه ای مستقیم وجود دارد در بیشتر نمونه های بررسی شده تراکم ساختمانی و فعالیت های تولیدکننده گرما در مرکز شهر
با افزایش اندازه یک شهر افزایش می یابد بنابراین رابطه معقولی بین اندازه شهر و شدت جزیره حرارتی در مرکز شهر وجود دارد
()Givoni,1991
فرم و هندسه :فرم پراکنده و فشرده ،ارتفاع ساختمان ها ،عرض و جهتگیری خیابانها (کانیونهای شهری) و دید به آسمان از
جمله عوامل قابل کنترل جزیره حرارتی مرتبط با فرم و هندسه شهری هستند که در زیر به شرح آنها پرداخته شده است:
 فرم پراکنده و فشرده :جزیره حرارتی شهری تحت تأثیر فرم ،بافت و شکل محله ها قرار دارد استون در سال  4515بابررسی رابطه بین شاخص پراکندگی پیکربندی فضایی (مرکزیت ،اتصال ،تراکم و ترکیب کاربری) و شدت تمرکز
کاربری زمین در  80شهر از بزرگترین مناطق شهری ایاالت متحده نشان داد که شهرهایی با فرم پراکنده (دارای
باالترین شاخص پراکندگی) در مقایسه با شهرهای فشرده (دارای کمترین شاخص پراکندگی) ،بیشترین افزایش در
جزیره حرارتی شهری را داشته اند ) (Stone,2001به نظر میرسد دلیل اصلی این مساله گسترش سطوح نفوذناپذیر و
زیرساخت های شهری در سطح بیشتری از شهر ،همچنین افزایش حمل ونقل و نرخ جمعیت باشد.
 ارتفاع ساختمانها :با الگوی مشابهی از پوشش زمین ،ساختمانهای بلندتر سبب کاهش سرعت باد روی سطح زمین:نسبت به ساختمان های کوتاهتر میشوند .با این حال اثر ارتفاع با این حال اثر ارتفاع ساختمان های بلند با ارتفاع نسبی
ساختمانهای مجاور اصالح میشود .شرایط باد بر روی سطح زمین در منطقه شهری با ساختمان هایی هم ارتفاع ،کامالً
متفاوت از منطقه شهری با ترکیبی از ساختمانهای بلند و کوتاه است .عوامل اصلی که اثر تراکم شهری را بر سرعت باد
شهری تعیین میکنند ،ارتفاع متوسط ساختمانها و فاصله بین آنها است .با این حال مهمترین عامل در رابطه با ارتفاع
ساختمان ،از جنبه تهویه شهری ،تفاوت در ارتفاع ساختمانهای مجاور است
 کانیونهای شهری :یکی دیگر از جنبه های هندسه شهری که توسط محققان در ارتباط با جزایر حرارتی مورد بررسیقرار گرفته است ،کانیونهای شهری است .کانیونهای شهری را میتوان یک خیابان نسبتاً باریک که توسط ساختمانهای
بلند احاطه شده است ،تعریف کرد کانیونهای شهری با نسبت ارتفاع ساختمان به عرض خیابان در نظر گرفته میشود در
شهرهایی که ) (H/Wنسبت ارتفاع ساختمانها به عرض خیابان زیاد است ،جزیره حرارتی شهری نیز غالبا شدیدتر است
اوک معتقد است نسبت ایده آل کانیونهای شهر ی بین  5/2تا 5/0است (.)Oke,1981
ه -سایر عوامل قابل کنترل وابسته به شهرسازی
آلودگی هوا ،انتشار گازهای گلخانه ای و گرمای انسانی آزادشده از جمله عواملی هستند که در اثر خصوصیات و متغیرهای
شهرسازی و کالبدی در شهرها ایجاد میشوند.
آلودگی هوا :آلودگی هوای شهری نیز به بسته به روز و فصل سال با جزیره حرارتی ارتباط دارد .در طول روزهای آفتابی،
آلودگی با ممانعت از ورود تابش خورشیدی باعث کاهش دما میشود ،با این حال در شب آلودگی هوا همچون پوششی از خروج گرما
جلوگیری میکند و درنتیجه سبب افزایش شدت جزیره حرارتی میشود .این گرما و آلودگی حاصل از وسایل نقلیه و دیگر سیستم
های مکانیکی در زمستان و یا در شهرهای سردسیر به کاهش مصرف انرژی کمک میکند ،اما در طول تابستان ،تابش خورشیدی
بسیار شدید و شدت جزیره حرارتی شهری به وضوح متاثر از تعامل ساختارهای شهری و تابش خورشیدی است (.)Akbari,1992
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گازهای گلخانه ای :به طور کلی اعتقاد بر این است که آلودگی هوا در باالی مناطق شهری میتواند طول موج بلند تابشی
را جذب و مجدداً بازتابش کند و مانع از خنک شدن سطح شود و با ایجاد اثر گلخانه ای جزیره حرارتی شهر را ایجاد کند این
آالینده ها برای سالمت انسان مضر هستند و سبب باران های اسیدی میشوند
گرمای انسانی منتشرشده عمدتاً شامل گرمای تولیدشده از مصرف انرژی (گرمای تولیدشده غیر مستقیم) و متابولیسم بدن
انسان (گرمای تولیدشده مستقیم) است.
پوشش گیاهی
عوامل مرتبط با فرم شهری

کاربری زمین
حمل و نقل

آلودگی هوا

مصالح و سطوح نفوذ
ناپذیر

عوامل قابل کنترل

گازهای گلخانه ای

وابسته
گرمای انسانی

فرم و هندسه

سرعت ،شدت و جهت
باد

پوشش ابری

تغییرات فصلی

رطوبت خاک و هوا

بارش

توپوگرافی و ارتفاع

عرض جغرافیایی

نزدیکی به رودخانه و
دریا

تابش
خورشیدی

عوامل غیر قابل کنترل

عوامل اقلیمی

نمودار  :1متغیر های پژوهش (مآخذ:نگارنده)

 -3روش تحقیق
در این پژوهش مبانی نظری و معیارها و شاخصهای دو نظریه جزایر گرمایی و تابآوری اقلیمی به صورت کامل شرح داده
شده است و در انتها دو نظریه تابآوری اقلیمی و جزایر حرارتی به لحاظ پارادایم های فکری و همچنین گونه شناسی نظریههای
برنامهریزی از دیدگاه های نظریه پردازان معروف از جمله فالودی ،تایلر ،کوک ،ایفتاشل ،آلمندیگر ،آرکی بوجی و دانشپور به صورت
تطبیقی با یکدیگر مقایسه گردیده و نتایج حاصله به صورت خالصه در یک جدول در انتها جمع آوری گردید.

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :تابستان  ،1041جلد یک

اندازه ،تراکم و جمعیت
شهر

جزیره حرارتی شهری

سایر عوامل

 -4یافتهها
 -1-4مقایسه تطبیقی دو نظریه جزایر گرمایی و تابآوری اقلیمی:
جزایر گرمایی :پارادایم تحقیقی که باعث پیدایش این ادبیات شد ،الگوی مشاهده و استقرا بود این نظریه براساس تجربه
گرایی و فرآورده گرا می باشد و بر اساس ابعاد ماهوی به شناخت ماهیت و اثبات اثرات پدیده هایی میپردازد که منجر به ایجاد
جزایر حرارتی شهری می شوند در پی این نظریه که متاثر از دیدگاه های پوزیتیویستی از جهان علمی است ،حقایق تجربی تعداد
فزاینده ای از شهرها ثبت ،تجزیه و تحلیل و طبقه بندی شدند.
فلسفی
هنجاری

اثباتی


تئوری
ماهوی


رویه ای

نقش استفاده کنندگان
کثرت
نخبه گرا
گرا


بعد محیطی مورد توجه
کالبد


فعالیت

اجتماع

نظریه پرداز

سال

لوک هاوارد

1818



تابآوری اقلیمی :این نظریه برگرفته از تفکر سیستمی و در پی ایجاد راهکارهایی جهت افزایش توان تابآوری شهر ها در
مقابله با تغییرات اقلیمی است از این رو جزو نظریات هنجاری طبقه بندی میگردد میتوان این نظریه را در پی نظریه آشوب دانست
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این مفهوم در نظریۀ آشوب به عنوان مجموعه راهبردهایی برای مدیریت شرایط بحرانی و تصمیم گیری در برابر آشوب های غیر
قابل پیش بینی مطرح شد.
فلسفی
هنجاری اثباتی


تئوری
ماهوی رویه ای


نقش استفاده کنندگان
کثرت گرا نخبه گرا


بعد محیطی مورد توجه
فعالیت اجتماع
کالبد




نظریه پرداز

سال

ادگر

4550

جدول شماره  :2مقایسه تطبیقی نظریه جزایر گرمایی و تابآوری اقلیمی از دیدگاه گونه شناسی فالودی (،)1791
جزایر گرمایی

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :تابستان  ،1041جلد یک

ماهوی،
جوهری،
محتوایی

توضیحات
نظریه جزایر گرمایی به دلیل
پرداختن به موضوعات مرتبط و
علل موثر بر پیدایش جزایرگرمایی
اعم از عوامل مرتبط با اقلیم و یا
عوامل مرتبط با فرم شهری
وپوشش گیاهی و  ...و تبیین آنچه
در مورد آن برنامهریزی میشود بر
اساس دیدگاه فالودی جزو دسته
نظریات ماهوی طبقه بندی
میگردد.

(مآخذ:نگارنده)
تابآوری اقلیمی

رویه ای ،فرآیندی

توضیحات
با توجه به معیارها و شاخصهای موثر در نظریه تابآوری
اقلیمی اعم ازتوجه به عوامل سازمانی و نهادی و برنامه های
مدیریتی و شیوه های برنامهریزی جهت ارتقاء رفتارهای
سازمانی و جلب مشارکت عمومی از طریق ایجاد زیرساخت
های اجتماعی و یا برنامهریزی در خصوص روند توسعه
کالبدی در شهرها در راستای ارتقاء تابآوری و  ....میتوان
چنین استنباط نمود که دغدغه اصلی نظریه فوق بر روی
عوامل و شیوه های مورد استفاده در برنامهریزی شهرهای
تاب آور درمقابل تغییرات اقلیمی ،طراحی سازمان های
برنامهریزی و فرآیند آن و درک از سازمان های موثر و
کارگزار و برنامهریزی در خصوص انجام این فرآیند ها می
باشد لذا بر اساس گونه بندی فالودی جزو نظریههای رویه
ای و فرآیندی طبقه بندی می گردد.

جدول شماره  :1مقایسه تطبیقی نظریه جزایر گرمایی و تابآوری اقلیمی از دیدگاه گونه شناسی تایلور (،)1791
جزایر گرمایی

ماهیت
تجربی ،از
جنس علم

توضیحات
نظریه جزایر گرمایی به دلیل تالش
در جهت شناخت پدیده های طبیعی و
عناصر موثر بر پیدایش پدیده جزایر
گرمایی عمدتا از طریق مطالعات و
روش های تجربی بر اساس دیدگاه
تایلور جزو مطالعات جامعه شناسی که
جنبه تجربی دارند و از جنس علم
هستند طبقه بندی میگردند.

(مآخذ:نگارنده)
تابآوری اقلیمی

رویه ای ،فرآیندی

توضیحات
نظریه تابآوری اقلیمی بیشتر بر روی روش های برنامهریزی
سازمانی ،اقتصادی ،کالبدی و اجتماعی در شهر جهت مقابله
با مخاطرات طبیعی و عوامل مرتبط با تغییرات اقلیمی
متمرکز است و در پی ایجاد دستور العمل های اجرایی در
جهت نیل به این اهداف می باشد و بیشتر ماهیت تجویزی
دارد و همچنین موقوله تابآوری به دلیل توجه به
رویکردهای عمدتا مشارکتی و بر گرفته از ماهیت
ایدئولوژیک و هنجاری میتوان بر اساس دیدگاه تایلور جزو
نظریات ارزشی و تجویزی طبقه بندی کرد.

جدول شماره  :4مقایسه تطبیقی نظریه جزایر گرمایی و تابآوری اقلیمی از دیدگاه گونه شناسی کوک (،)1791
جزایر گرمایی

نظریات
فرآیند توسعه
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توضیحات
نظریه جزایر گرمایی به دلیل پرداختن
به نحوه توسعه شهرهای کنونی در
جهت پی بردن به نقش عناصر
شهری در تغییرات اقلیمی و دیدن
نحوه توسعه های درون زا و برون زا
در جهت کاهش تاثیرات جزایر
حرارتی در شهر ها بر اساس دیدگاه
کوک جزو نظریات فرآیند توسعه
طبقه بندی می گردد.

(مآخذ:نگارنده)
تابآوری اقلیمی

نظریههای دولت

توضیحات
نظریه تابآوری اقلیمی به دلیل دیدن نقش قدرت سازمان
ها ،مدیران ،مردم و نهادهای مردمی ،نیروهای اقتصادی و
دیدن نقش سرمایه گذاری ها و دارایی های عمومی و
همچنین دیدن قدرت های اقتصادی در ایجاد رفاه مردمی در
روند برنامهریزی شهرهای تاب آور بر اساس دیدگاه کوک
جزو نظریههای دولت طبقه بندی می گردند.

جدول شماره  :5مقایسه تطبیقی نظریه جزایر گرمایی و تابآوری اقلیمی از دیدگاه گونه شناسی ایفتاشل (،)1797
جزایر گرمایی

تحلیلی_تبیینی

توضیحات
نظریه جزایر گرمایی در پی پاسخ به
چیستی پدیده جزیره گرمایی وعلل
پیدایش آن می باشد لذا میتوان آن را
بر اساس دیدگاه ایفتاشل جزو دسته
چالش های تحلیلی در نظر گرفت
نظریه جزایر گرمایی از حیث پرداختن
به ماهیت عناصر پدید آورنده جزایر
گرمایی جزو نظریههای تبیینی طبقه
بندی می گردد.

(مآخذ:نگارنده)
تابآوری اقلیمی

شکلی تجویزی

توضیحات
نظریه تابآوری اقلیمی به شکل مطلوب برنامه ها در
خصوص عملکرد های سازمانی مدیریت های شهری
سازمان های مردم نهاد و مدیریت کالبدی و ...در ایجاد
تابآوری اقلیمی توجه میکند اما نحوه و فرآیند رسیدن به
ایده آل ها و تهیه برنامه مطلوب را مورد بحث قرار نمیدهد
لذا میتوان این نظریه را جزو نظریات شکلی طبقه بندی
کرد زیرا در خصوص اینکه برنامه مطلوب کدام است
صحبت میکندو عمدتا به فرآیند رسیدن به آن نمیپردازد از
آنجایی که نظریه تابآوری اقلیمی در خصوص چگونگی
شکل برنامه ها به صورت مطلوب و آرمانی سخن میگوید
جزو نظریات تجویزی قرار میگیرد.

جزایر گرمایی

تبیینی

توضیحات
همانطور که پیشتر ذکر شد نظریه
جزایر گرمایی در پی پاسخ به علل
پیدایش پدیده جزایر گرمایی و نحوه
عملکرد عناصر دخیل در ایجاد این
فرآیند عمدتا با کمک گرفتن از روش
های تجربی و تفسیر این عوامل و
عناصر می باشد لذا براساس دیدگاه
فریدمن جزو نظریههای تبیینی طبقه
بندی میگردد.

(مآخذ:نگارنده)
تابآوری اقلیمی

نوآورانه

توضیحات
نظریه تابآوری اقلیمی به دلیل پرداختن به شکل برنامه
ها به صورت مطلوب و آرمانی و با توجه به تاکید بر تغییر
اساسی فرآیندهای مختلف مردمی ،سازمانی ،مدیریتی،
کالبدی ،زیست محیطی و یا حتی اقتصادی مطابق با
تحوالت در شهرهای معاصر و با توجه و بر اساس
پیچیدگی های موجود در این شهرها و پرداختن به اهمیت
درک روابط پیچیده و گسترده موجود در شهرها بر اساس
دیدگاه فریدمن جزو نظریات نوآورانه طبقه بندی میگردد.

جدول شماره  :9مقایسه تطبیقی نظریه جزایر گرمایی و تابآوری اقلیمی از دیدگاه گونه شناسی آرکی بوجی (،)2114
جزایر گرمایی

در حاشیه
برنامهریزی

توضیحات
نظریه جزایر گرمایی به دلیل پرداختن
به ابعاد مختلف از جمله عوامل اقلیمی,
عوامل شهرسازی از جمله عوامل
هندسی ،ارتباطی ،تناسبت شهری و ...و
عوامل ایجاد کننده آلودگی ها و در کل
عوامل مرتبط با پیدایش پدیده جزیره
گرمایی و با توجه به خاصیت میان
رشته ای این نظریه جزو نظریههای در
حاشیه برنامهریزی طبقه بندی میگردد.

(مآخذ:نگارنده)
تابآوری اقلیمی

در حاشیه
برنامهریزی

توضیحات
نظریه تابآوری اقلیمی به ابعاد مختلفی از جمله ابعاد
زیست محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی ،مدیریتی و  ...میپردازد
و به شهر همراه با ابعاد و ارتباطات پیچیده آن مینگرد لذا
براساس دیدگاه ارکی بوجی جزو نظریات در حاشیه
برنامهریزی طبقه بندی میگردد.

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :تابستان  ،1041جلد یک

جدول شماره  :6مقایسه تطبیقی نظریه جزایر گرمایی و تابآوری اقلیمی از دیدگاه گونه شناسی فریدمن (،)1779

جدول شماره  :9مقایسه تطبیقی نظریه جزایر گرمایی و تابآوری اقلیمی از دیدگاه گونه شناسی متاخر فالودی،
جزایر گرمایی

موضوع محور

توضیحات
در نظریه جزایر گرمایی منظور مطالعه
عمیق در باب موضوعات مرتبط با علل و
عناصر پیدایش پدیده جزیره گرمایی و به
دست آوردن معرفت و شناخت کافی در
خصوص این علل و تالش برای استخراج
اشکال متفاوت سیاستهای تجویزی
جهت کنترل این پدیده می باشد .لذا
براساس دیدگاه فالودی جزو نظریههای
موضوع محور طبقه بندی میگردد.

(مآخذ:نگارنده)
تابآوری اقلیمی

نظارت محور

توضیحات
نظریه تابآوری اقلیمی در پی ایجاد تعادل بین عناصر
مختلف دخیل در اداره و مدیریت شهری ,عوامل زیست
محیطی ،اجتماعی و در کل نیروهای مختلف در شهر در
جهت افزایش تابآوری شهری می باشد و در پی پرداختن
به روش ها و شیوه های برنامهریزی و طراحی مسیرهایی
نیل به اینگونه اهداف نیست و تنها خط مشی کلی از این
تناسبات و ارتباطات میان این نیروها را نشان میدهد و
بیشتر خاصیتی کنترلی دارد لذا براساس دیدگاه فالودی
جزو نظریات نظارت محور طبقه بندی میگردد.
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جزایر گرمایی

مشکل سو

(( ،)1199مآخذ:نگارنده)
توضیحات
تابآوری اقلیمی
توضیحات
نظریه تابآوری اقلیمی با هدف دستیابی به یک
نظریه جزایر گرمایی با توجه به ارائه
برنامهریزی مطلوب در خصوص عوامل موثر بر ایجاد
نحوه برنامهریزی در زمان حال در جهت
تابآوری اقلیمی در شهرها و با تالش در جهت تصمیم
کاهش تأثیر جزایر حرارتی در پی
گیری در خصوص اینکه یک آینده مطلوب چگونه میتواند
شناخت علل و عناصر دخیلی در
باشد و توزیع وتخصیص منابع در جهت افزایش تابآوری
پیدایش این پدیده و تحلیل مشکالت
موجود و دخالت ها در شهر های معاصر آینده سو -هدف چگونه باید باشد در پی تغییر گسترده در آینده شهرها
براساس درک پیچیدگی آنها و گاها با تغییر ارزش هاست
و همچنین تالش در جهت توزیع
جویانه
که بتواند با ایجاد خط مشی کلی و ارائه هنجار ها و ارزش
متناسب منابع در جهت کاهش آلودگی
های جدید به تطبیق نتایج حاصله آتی با آینده مطلوب
ها در پی تغییر در آینده همراه با کاهش
شهرهای تاب آور اقلیمی دست یابد لذا براساس دیدگاه
پیامدهای آتی این پدیده بر شهرهاست
دکتر دانشپور جزو نظریات آینده سو و به دلیل هدفمند
لذا از دیدگاه دکتر دانشپور جزو نظریات
بودن آن جزو دسته بندی هدف جویانه قرار میگیرد.
مشکل گشایانه طبقه بندی میگردد.

(مآخذ:نگارنده)
تابآوری اقلیمی

جزایر گرمایی

نظریه درون زا

فلسفه علوم
اجتماعی

پوزیتیویسم ،رئالیسم

فلسفه علوم
اجتماعی

اومانیسم ،رئالیسم

نظریه اجتماعی

ساختارگرایی

نظریه اجتماعی

ساختارگرایی

نظریه برون زا

نظریه مرکز –پیرامون
نظریه گرمایش زمین براکر

نظریه چهارچوب
ساز

برنامهریزی استراتژیک
پست مدرنیسم
نظریه مارکسیستی
توسعه پایدار

نظریه درون زا

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :تابستان  ،1041جلد یک

جدول شماره  :11مقایسه تطبیقی نظریه جزایر گرمایی و تابآوری اقلیمی از دیدگاه گونه شناسی آلمندیگر (،)2112

نظریه برون زا

نظریه چهارچوب
ساز

نظریه ارتباطی
دموکراسی
روانشناسی و رشد فردی
نظریه پانارشی نظریه آشوب
نظریه برنامهریزی مشارکتی و عدالت محور
تفکر سیستمی
برنامهریزی دموکراتیک
توسعه پایدار

در نظریه جزایر گرمایی اعتقاد بر این است که می توان با کشف قوانین طبیعی بر پدیده های طبیعی غلبه نموده و آنها را
تحت کنترل درآورد لذل به شناخت عناصر و علل پیدایش پدیده مذکور میپردازد ،در مورد روابط موجود درپیرامون شهر و پدیده
جزیره گرمایی نیز می توان با کشف قوانین آن به پیش بینی پرداخته و پدیده های انسانی را نیز تحت کنترل درآورد که نشاندهنده
رویکرد اثبات گرایی می باشد از طرفی نظریه جزایر گرمایی در پی مشاهده دقیق واقعیت های موجود ،تشخیص درست علل و
عوامل آنها و بیان و تشریح و تجسم آنهاست لذا میتوان گفت برگرفته از مکتب رئالیسم میباشد .در نظریه جزایر گرمایی با تمرکز
بر ساختار ها و زیرساخت های اصلی شهر این چنین بیان میکند که ساختارهای بزرگ ،نه تنها باید قادر به جذب تغییر و تحوالت
منطقی در درون خود باشند ،بلکه باید اجازه دهند ،چنین جـذبی در درون بافـت و سـاختارهای ترکوچک نیز صورت پذیرد این
نظریه تاکید برتاثیر برخی ساختارهای اساسی مانند زیرساخت ها و فرم و هندسه شهری و  ...دارد.
در نظریه تابآوری اقلیمی تاکید بر مشارکت مردمی آموزش همگانی رفاه اجتماعی است که میتواند منتج از دیدگاه اومانیسم
باشد .هدف اصلی نظریه تابآوری اقلیمی تشخیص تأثیر محیط و اجتماع ،عوامل زیست محیطی مدیریتی و  ...در واقعیت های
موجود در شهر در ارتباط با میزان تابآوری هرکدام از ارکان شهری در برابر مخاطرات طبیعی و همچنین بیان عوامل آنها و
باالخره تحلیل و شناساندن دقیق آنهاست به همین علت میتواند برگرفته از دیدگاه رئالیسم باشد در نظریه تابآوری اقلیمی هر
معیار جزیی از کـل سـاختار اسـت وتغییر در هرکدام از عوامل زیست محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و  ...بر روی سنجش
میزان تابآوری اقلیمی تاثیرگذار است در این نظریه جهت شناخت مسائل شهری میبایست کل عوامل مرتبط با موضوع که
موضوعات مرتبط با خود شهر ازجمله عوامل کالبدی جزئی از آن است بررسی گردد.
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گونه بندی
دیدگاه فالودی ()1120
دیدگاه تایلور ()1185
دیدگاه کوک ()1180
دیدگاه ایفتاشل ()1181
دیدگاه فریدمن ()1118
دیدگاه آلمندیگر ()4554
دیدگاه آرکی بوجی ()4552
دیدگاه متاخر فالودی
دیدگاه دانشپور ()1082

جزایرگرمایی
ماهوی
ماهیت تجربی
فرآیند توسعه
تحلیلی  -تبیینی
تبیینی
نظریه درون زا
در حاشیه برنامهریزی
موضوع محور
مشکل سو

تابآوری اقلیمی
رویه ای
ماهیت تجویزی
نظریه دولت
شکلی_ تجویزی
نوآورانه
نظریه درون زا
در حاشیه برنامهریزی
نظارت محور
آینده سو -هدف جویانه
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نظریه جزایر گر مایی به دلیل پرداختن به موضوعات مرتبط و علل موثر بر پیدایش جزایرگرمایی اعم از عوامل مرتبط با اقلیم و
یا عوامل مرتبط با فرم شهری وپوشش گیاهی و  ...و تبیین آنچه در مورد آن برنامهریزی میشود جزو دسته نظریات ماهوی و نظریه
تابآوری اقلیمی با توجه به معیارها و شاخصهای موثر در نظریه تابآوری اقلیمی اعم ازتوجه به عوامل سازمانی و نهادی و برنامه
های مدیریتی و شیوه های برنامهریزی جهت ارتقاء رفتارهای سازمانی و جلب مشارکت عمومی جزو نظریات رویه ای طبقه بندی
میگردد .نظریه جزایر گرمایی به دلیل تالش در جهت شناخت پدیده های طبیعی و عناصر موثر بر پیدایش پدیده جزایر گرمایی
عمدتا از مطالعات و روش های تجربی استفاده میکند و به دلیل پرداختن به نحوه توسعه شهرهای کنونی در جهت پی بردن به
نقش عناصر شهری در تغییرات اقلیمی و دیدن نحوه توسعه های درون زا و برون زا در جهت کاهش تاثیرات جزایر حرارتی در شهر
ها به فرآیند توسعه توجه ویژهای دارد در مقابل نظریه تابآوری اقلیمی بیشتر بر روی روش های برنامهریزی سازمانی ،اقتصادی،
کالبدی و اجتماعی در شهر جهت مقابله با مخاطرات طبیعی و عوامل مرتبط با تغییرات اقلیمی متمرکز است و در پی ایجاد دستور
العمل های اجرایی در جهت نیل به این اهداف می باشد و بیشتر ماهیت تجویزی دارد و در پی دیدن نقش قدرت سازمان ها،
مدیران ،مردم و نهادهای مردمی ،نیروهای اقتصادی و دیدن نقش سرمایه گذاری ها و دارایی های عمومی و همچنین دیدن قدرت
های اقتصادی در ایجاد رفاه مردمی در روند برنامهریزی شهرهای تاب آور است ،نظریه تابآوری اقلیمی به شکل مطلوب برنامه ها
در خصوص عملکرد های سازمانی مدیریت های شهری سازمان های مردم نهاد و مدیریت کالبدی و ...در ایجاد تابآوری اقلیمی
توجه میکند اما نحوه و فرآیند رسیدن به ایده آل ها و تهیه برنامه مطلوب را مورد بحث قرار نمیدهد در نظریه جزایر گرمایی اعتقاد
بر این است که می توان با کشف قوانین طبیعی بر پدیده های طبیعی غلبه نموده و آنها را تحت کنترل درآورد لذل به شناخت
عناصر و علل پیدایش پدیده مذکور میپردازد ،در مورد روابط موجود درپیرامون شهر و پدیده جزیره گرمایی نیز می توان با کشف
قوانین آن به پیش بینی پرداخته و پدیده های انسانی را نیز تحت کنترل درآورد که نشاندهنده رویکرد اثبات گرایی می باشد از
طرفی نظریه جزایر گرمایی در پی مشاهده دقیق واقعیت های موجود ،تشخیص درست علل و عوامل آنها و بیان و تشریح و
تجسم آنهاست لذا میتوان گفت برگرفته از مکتب رئالیسم میباشد .در نظریه تابآوری اقلیمی تاکید بر مشارکت مردمی آموزش
همگانی رفاه اجتماعی است که میتواند منتج از دیدگاه اومانیسم باشد .هدف اصلی نظریه تابآوری اقلیمی تشخیص تأثیر محیط و
اجتماع ،عوامل زیست محیطی مدیریتی و  ...در واقعیت های موجود در شهر در ارتباط با میزان تابآوری هرکدام از ارکان شهری
در برابر مخاطرات طبیعی و همچنین بیان عوامل آنها و باالخره تحلیل و شناساندن دقیق آنهاست به همین علت میتواند برگرفته
از دیدگاه رئالیسم باشد.
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