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تحوالت کالبد شهر و بازتاب حرارتی آن

بررسی موردی :اصفهان

4

گسترش شهرها و افزایش شهرنشینی تبعات بسیاری به همراه دارد .از آن جمله افزایش دمای بسیاری شهرها
نسبت به حوزههای پیرامونی آنها است .این افزایش دما تبعاتی از تهدید سالمت شهروندان بهدلیل افزایش تنش
حرارتی و آلودگی گرفته تا بازتاب اقتصادی بهدلیل افزایش نیاز به انرژی را دربر میگیرد و ضرورت تحقیق
را پررنگ مینماید .طراحی شهری میتواند با ابزارهای متعدد از جمله کالبد شهری در تعدیل حرارتی غیرفعال
تأثیرگذار باشد .این پژوهش با تأکید بر شاخصهای طبیعی و کالبدی به ریشهیابی ارتباط آنها و حرارت پرداخته
و به مقایسه سالهای  2000و  2014اصفهان میپردازد .هدف اصلی پژوهش نشان دادن ارتباط تحوالت شهری و
افزایش دمای سطح و دمای هوا است .مقایسهها بر تنش حرارتی بازتاب شده از دمای سطح مبتنی است و شناسایی
حوزههایی با بیشترین تغییر دمای سطح و ریشهیابی علل آن در این پژوهش صورت گرفته است .بهعالوه در
مقایسه گرمترین و خنکترین حوزهها از دادههای برداشت شده میدانی نیز استفاده گردید .این تحقیقات تأثیر
خشکسالی و کاهش سبزینگی را هم بر دمای سطح و هم بر دمای هوا نشان میدهد و یکی از مهمترین عوامل
مؤثر بر دمای هوا را سایهاندازیها و ضریب آسمان قابل رؤیت برپایه محصوریت کالبدی و فضای سبز معرفی
مینماید.
کلیدواژهها :گرمایش شهری ،جزیره حرارتی ،تحوالت کالبدی ،طراحی شهری.
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مقدمه

شهرها همانند موجودات زنده در تغییر هستند و تحت تأثیر عوامل متعدد شکل جدیدی بهخود میگیرند .این
تغییرات تبعات بسیاری را نیز در پی دارد که از جمله آنها افزایش دمای شهرها است .در فرآیند شهرنشینی
شاهد تبدیل پوششهای طبیعی به بافت شهری و افزایش دمای شهرها نسبت به محیط پیرامون هستیم،
پدیدهای که به گرمایش شهری 1مشهور است .دمای باال در محیطهای شهری میتواند بر سالمت ،اقتصاد،
تفریح و در کل کیفیت زندگی تأثیرگذار باشد و با افزایش استرس حرارتی در شهرها افراد آسیبپذیر را
دچار مشکالتی نماید .فویلت در سال  2006در فرانسه و شکور در  2007در انگلستان رابطه افزایش دما و
میزان مرگ و میر را به اثبات رساندند (Fouillet et al., 2006, 17; Hajat, Kovats & Lachowycz, 2007,
 .)97از سایر اثرات نامطلوب گرمایش شهرها افزایش مصرف انرژی است .مطالعات شن و همکارانش
در سال  2013نشاندهنده نیاز به مصرف انرژی در تابستان در واحدهای اداری در شهر هانژوا چین برابر
با  %10.8به ازاء هر نیم درجه افزایش دما بوده است ( .)Shen, Chow & Darkwa, 2013, 50در تحقیق
مشابهی اکبری و همکارانش افزایش مصرف انرژی الکتریکی در لسانجلس آمریکا را  %4-2به ازای
هر درجه افزایش دما در تابستان بهدست آورده است (.)Akbari, Pomerantz & Taha, 2001, 300-304
افزایش مصرف انرژی به منظور خنک کردن فضاها خود پیامدهای نامطلوب دیگری مانند افزایش انتشار
کربن و گازهای گلخانهای ( )McKibben, 2007, 44و آلودگی هوا را در پی دارد (Jacob & Winner,
 .)2009, 61; Weaver et al., 2009, 1843, 1861در نهایت افزایش دما در شهرها مسئله مهمی است که
تمامی جنبههای زندگی شهرنشینی را تحت تأثیر قرار داده است و بیتوجهی به آن تأثیرات جبرانناپذیری
را بهدنبال دارد .علل افزایش دما را میتوان در شاخههای گوناگونی دنبال نمود .طراحی شهری بهعنوان یکی
از رشتههای پاسخگو میتواند از زاویه دید خود و با تکیه بر ابزارهای مختلف مانند کالبد شهری به بررسی
تأثیر تحوالت شهر و بازتاب حرارتی آن بپردازد .به این منظور اصفهان (شهری که در سالهای اخیر با
خشکسالی روبهرو شده) بهعنوان نمونه موردی انتخاب شده است .این تحقیق بهدنبال تغییرات حرارتی بین
سالهای  2000و  ،2014میزان تغییر دما و علل آن در مقیاس شهری است .بنابراین ابتدا مقایسهای میان
دمای سطح زمین  LSTکل شهر در سالهای  2000و  2014انجام شد و پس از شناسایی نقاطی که تغییرات
دمایی قابل توجهی در آنها مشاهده گردید به شناسایی میدانی علل پرداخته شد .در مرحله بعد گرمترین و
خنکترین حوزهها با برداشت دادههای اقلیمی -حرارتی مقایسه میگردد.

پیشینه تحقیق

عموم محققان بر این عقیدهاند که مهمترین تأثیر شکل شهرها و توسعه شهرنشینی در اقلیم ،افزایش دمای
شهرها یا بهعبارتی تشکیل جزیره حرارتی است .جزیره حرارتی به زبان ساده عبارت است از اختالف
درجه حرارت مرکز شهرها نسبت به حومه آنها که این دما به ازای نزدیک شدن به مراکز شهرها افزایش
قابل مالحظهای مییابد ( .)Santamouris, 2013, 48شدت جزایر حرارتی بهخصوص در ساعات شبانگاهی
که محیطهای باز اطراف شهرها بهسرعت حرارت خود را از دست میدهند و خنک میشوند افزایش
مییابد ( .)Givoni, 1998, 91قطع ًا اختالف میان محیط شهری و پیرامون آن بهدلیل تغییراتی است که
بهسبب وجود شهرها و محیطهای مصنوع در طبیعت و نوع استفاده از آن توسط انسان پدید آمده است.
جزیره حرارتی شهری برای اولین بار در سال  1820میالدی توسط اوک هوارد 2در شهر لندن مشاهده
شد که در شب  2/1درجه سانتیگراد گرمتر و در روز  0/19درجه سانتیگراد خنکتر از حومه شهر بود.
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وی از اولین کسانی است که ایدۀ جزیره حرارتی شهری را مطرح کرده و ارتباط عوامل مختلف محیطی را
بر تشکیل آن بررسی نموده است .شکلگیری این پدیده را میتوان چنین توضیح داد؛ انرژی حرارتی که
از طرق مختلف به درون محیط شهری تزریق میشود باید میان دو انرژی حرارتی محسوس و نامحسوس
متعادل گردد که این انرژیها باید به جو باز گردند یا در نظام درونی ساختار شهر ذخیره شوند .مطالعات
انجام شده بر روی بودجه انرژی شهرها ،انرژی نامحسوس کمتر و جریان انرژی محسوس بیشتری را که
متأثر از نظام شهرسازی است به اثبات رسانیدهاند ( .)Grimmond & Oke, 1999, 936در تحقیقی که
میان  51شهر در ایاالت متحده انجام شد مشخص گردید که با توسعه شهرنشینی میزان انرژی محسوس
نیز افزایش قابل توجهی مییابد ( .)Dow & DeWalle, 2000, 1835در این میان بخشی از انرژی حرارتی
بهدلیل وجود پوشش گیاهی و آب به انرژی نامحسوس تبدیل میشود و از این رو در کاهش جزایر حرارتی
اهمیت بسیار دارد (.)Yuan & Bauer, 2007, 379
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شکل  .1مقطع جزیره حرارتی شهری

متغیرهای بسیاری بر شکلگیری ،تشدید و یا کاهش جزیره حرارتی در شهرها مؤثرند .صاحبنظران
متفاوت در این زمینه نظراتی داشتهاند .اوکه شش دلیل را در این خصوص مورد اشاره قرار میدهد.
• •هندسه درههای شهری و به شکل معمول آن هندسه معابر که باعث کاهش خروج طول موج بلند
تابشی میگردد.
• •ویژگی حرارتی مصالح که ذخیره حرارتی در بافت شهری را سبب میشود.
• •حرارت آنتروپوژنیک (مردمزاد) آزاد شده از سوختها و متابولیسمها
• •گازهای گلخانهای که باعث افزایش گسترش تابش طول موج بلند ورودی از اتمسفر گرمتر و
آلودهتر شهری میشود.
• •هندسه تابشی دره که بازتاب مؤثر سیستم را کاهش میدهد و دلیل آن انعکاس تابش طول موج
کوتاه از سطوح دره است.
• •کاهش تبخیر سطوح که به معنی افزایش انرژی محسوس حرارتی و کاهش انرژی پنهان است
(.)Oke, 1987, 75
در پژوهش دیگری عوامل سازنده شرایط حرارتی محیط در چهار گروه خالصه شده است:
1 .1پارامترهای آب وهوایی منطقه چون تابش خورشید ،دما ،رطوبت و باد
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2 .2ویژگیهای گرمایی زمین به لحاظ جذب انرژیهای تابشی خورشید و انتشار انرژی گرمایی شامل
سطح پوشش گیاهی ،خاک و آب
3 .3ارتباط حرارتی تودههای ساختمانی با محیط از نظر تولید ،جذب و انتشار حرارت.
4 .4عوامل انسانی شهری بهعنوان منابع تولید گرما به همراه تولید انرژی توسط اتومبیل و صنایع.
()Kolokotroni, Giannitsaris & Watkins, 2006, 388
بهعالوه عوامل مؤثر بر افزایش دمای هوای محیط ،درخت و فضای سبز ،ساختمانهای بلند و خیابانهای
باریک ،رشد و تغییرات جمعیت ،سطوح سخت جاذب حرارت و طول سفر از حومه معرفی شده است
( .)Takebayashi & Moriyama, 2007, 2975سازمان ملل نیز در سال  2015دو عامل جمعیت و طراحی
شهرها را بهعنوان دو فاکتور اصلی پخشایش جزایر حرارتی و افزایش مصرف انرژی نامید (Nations,
 .)2015, 6در کل میتوان این عوامل را در دو دسته متغیرهای قابل کنترل و غیرقابل کنترل دستهبندی
نمود .در بخش متغیرهای غیرقابل کنترل که اکثرا ً فاکتورهای اقلیمی هستند و در برخی طبقهبندیها
به متغیرهای دائمی معروفاند ،میتوان به متغیرهایی چون سرعت باد و یا ابرناکی اشاره نمود .در
فاکتورهای قابل کنترل؛ فضای سبز ،شاخص دید به آسمان قابل رؤیت (که با محصوریت کالبدی در
رابطه تنگاتنگی است) و مصالح ساختمانی دیده میشود .بهعالوه متغیرهای قابل کنترل یا متغیرهای
اثر چرخهای با جمعیت رابطه نزدیکی دارد و منابع حرارت آنتروپوژنیک (حرارت تولید شده بر پایه
تابش و سوختوسازهای گیاهی و جانوری ،اتومبیل ،خنککنندههای مکانیکی ،کاربریهای تولیدکننده
حرارت و سایر منابع مشابه) را شامل میشوند و در زمره متغیرهای قابل کنترل بهشمار میروند .دو
تفاوت عمده در بین دو منبع اصلی تولید انرژی وجود دارد ،حرارت آزاد شده از منابع آنتروپوژنیک
بهصورت مستقیم و بهسرعت بر افزایش دما تأثیرگذارند ،درحالیکه بخشی از تابش خورشیدی مستقیم ًا
بر دما تأثیرگذار بوده و بخش دیگر جذب میشود و غیرمستقیم در افزایش دما نقش دارد .در حقیقت
راههای انتقال حرارت چه بهصورت تابش ،همرفت یا رسانایی در این بخش اهمیت مییابند .بنابراین
سطح زمین ،دیوارها ،بامها و گیاهان به شکلهای گوناگون در افزایش دمای وابسته به تابش خورشیدی
نقش دارند .یعنی با جذب و ذخیره انرژی از طلوع تا غروب خورشید و بازپس دادن آن در شب در
جزایر حرارتی شباهنگام نقش کلیدی بازی میکنند .در شکل  2متغیرها و روابطشان نشان داده شده است.
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﻬﺮ
ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ

ﺟﻤﻌﻴﺖ

ﺳﺒﺰﻳﻨﮕﻲ

آّب

ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺼﻨﻮع
ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي

آﺳﻤﺎن ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ

ﺣﺮارت آﻧﺘﺮوﭘﻮژﻧﻴﻚ

ﺟﺰﻳﺮه

آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎ

ا

ﻛﺎﻟﺒﺪ

ﺧﻮرﺷﻴﺪ

ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل

اﺑﺮﻧﺎﻛﻲ

ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد

ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺣﻐﺮاﻓﻴﺎ

شکل  .2متغیرهای مؤثر بر افزایش دمای شهرها (جزیره حرارتی)
منبعRizwan, Dennis, & Chunho, 2008, p. 121 :

ﻣﺼﺎل

ﻓﺼﻞ

روش تحقیق

s

در فرمول ( R )2ارزش درخشندگی است و  K1ثابت کالیبراسیون  1برابر با  666.09و  K2ثابت
کالیبراسیون  2برابر با  1282.71در لندست 7در نظر گرفته میشود.
بیشترین تفاوتها در شش حوزه بهدست آمد و سپس به بررسی تدقیق حوزهها بر اساس متغیرهای
مرتبط با ساختار شهر (نمودار  )1پرداخته شد .این متغیرها در دو گروه محیط طبیعی و مصنوع مورد
بررسی قرار گرفت .در محیط طبیعی ،سبزینگی و آب مورد بررسی قرار گرفت .در تعیین شاخص
سبزینگی 6در این تحقیق نیز از فرمول ( )3استفاده شد:

در این فرمول شدت نور از زمین در طول موجهای مرئی و مادون قرمز در تعیین کمیت ظرفیت فتوسنتزی
پوشش گیاهی استفاده میگردد.
در محیط مصنوع ویژگیهای کالبدی مانند محصوریت ،مصالح ،ضریب آسمان قابل رؤیت مورد بررسی
قرار گرفت .پس از بررسی تدقیقی این حوزهها با هدف شناسایی علل افزایش دمای سطح در این حوزهها،
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روش تحقیق در این پژوهش شامل دو بخش کلی است .بخش اول که بر اساس تهیه نقشه دمای سطح
برآمده از تصاویر ماهوارهای بوده و بخش دوم که بر پایه تحقیقات میدانی استوار است.
در بخش اول تحقیق به منظور تهیه نقشه دمای سطح مراحل زیر انجام شد .پس از انجام مراحل ابتدایی
از جمله تصحیح هندسی ،دمای روشنایی حاصل گردید و سپس با استفاده از کاربری ،شاخص فضای
سبز ،ضریب گسیل و در انتها دمای سطح برآورد گردید .در این بخش از تصاویر ماهوارهای تهیه شده از
 Landsat 7, ETMاستفاده شد .در هر دو سال  2000و  2014روز  14جوالی مقایسه گردید .علت انتخاب
این تاریخ دمای حداکثری گزارش شده ساالنه هواشناسی در این محدوده زمانی طی  20سال اخیر است.
نرمافزار مورد استفاده  ENVI 4.7بوده است .در طبقهبندی کاربریها ،فضای سبز ،آب ،زمین بایر (خاک)،
راهها (آسفالت) و ساختمانها طبقهبندی گردیدند .در ضریب گسیلمندی آنها در نظر گرفته شد.
باند  6بهعنوان باند مادون قرمز حرارتی در لندست  ،7تابش با محدوده طیفی بین  12.5 – 10.4 μmاز
سطح زمین را ذخیره میکند .ابتدا ارزش درخشندگی از فرمول زیر محاسبه میشود:
1( R=C1(DN)+C2
در فرمول ( R )1ارزش درخشندگی DN ،4ارزش پیکسل ماند مادون قرمز حرارتی C1 ،مقدار ثابت که
لندست  7برابر  0.003705882و  C2مقدار جابهجایی 5است که برابر با  0.3200در نظر گرفته میشود.
در کالیبراسیون از تصویر حرارتی به دمای روشنایی از فرمول زیر استفاده گردیدBuyadi, Mohd &( :
)Misni, 2013
3

تحوالت کالبد شهر و بازتاب حرارتی آن ...

این تحقیق سعی کرده است با مقایسه تفاوت دمای سطح دو سال  2000و  2014به دنبال ریشهیابی علل
افزایش دما باشد .به این منظور متغیرهای قابل کنترل در حوزههایی که در آنها بیشترین تغییرات دیده
شده است بررسی میگردد .بهعالوه با مقایسه گرمترین و خنکترین حوزهها در سال  2014عوامل
بهصورت تدقیقشدهتر بررسی میگردند.
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گرمترین و خنکترین حوزهها با یکدیگر مقایسه شدند تا میزان تفاوت حرارتی این دو حوزه بهدست
آید که شاهدی دیگر بر تأثیر تفاوتهای کالبدی در تغییرات حرارتی است و به این ترتیب میزان این
تفاوت شناسایی میشود .به این منظور در تیرماه  1393دادههای اقلیمی برداشت گردید .در برداشتها
از دادههای ایستگاه هواشناسی شهید بهشتی اصفهان استفاده شد و در هر حوزه یک ساختمان یکطبقه،
بهعنوان نقطه مبنا در حوزه در نظر گرفته شد .تفاوت دمای دادههای ثبت شده با ایستگاه هواشناسی معرف
تفاوت دمایی حوزه بوده و تفاوت در مقیاس میانی اقلیمی را پاسخگو است .بهعالوه در هر حوزه از 25
نقطه داده جمعآوری گردید و مقایسه تفاوت دمای این نقاط با نقطه مبنا معرف تأثیرات محیط کالبدی و
اکولوژیک در مقیاس خرد بوده است (.)Limor Shashua-Bar, Pearlmutter & Erell, 2009, 179-186
جدول  .1دستگاههای مورد استفاده در برداشت دادههای حرارتی میدانی
دﺳﺘﮕﺎه

ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎ

روش ذﺧﯿﺮه

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮهﮐﻨﻨﺪه

ﻣﺘﻐﯿﺮ

واﺣﺪ

Kestrel 4500

±0.1°C

اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ

Kestrel Meters

Kimo-VT100-1

±0.3°C

دﺳﺘﯽ

KIMO instrument

دﻣﺎی ﻫﻮا

°C

Heat index WBGT meter 8758

±0.6°C

دﺳﺘﯽ

UMTC

±1.5°C

دﺳﺘﯽ

UMTC

دﻣﺎی ﮐﺮوی

°C

Heat index WBGT meter 8758

_

اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ

FLIR instrument

دﻣﺎی ﺳﻄﺢ

°C

Infrared Camera FLIR E4

منبع :نگارندگان

تحوالت فضایی اصفهان و تأثیرات حرارتی آن

در سالهای اخیر اصفهان شاهد تغییرات بسیاری بوده است که اثرات اقلیمی و اکولوژیکی در پی داشته
است .بررسی تدقیقی آثار حرارتی آن با تأکید بر دمای سطح در این بخش تحقیق بررسی میگردد .در
این زمینه اصفهان سالهای  2000و  2014تحلیل گردیده است تا با شناسایی نقاطی که متفاوت بودهاند
علل تغییرات شناسایی شود .این مقایسه در دو مرحله انجام یافت ،در مرحله اول آمار ایستگاه هواشناسی
شهید بهشتی در اصفهان در سالهای  2000و  2012مقایسه گردید و در مرحله بعد بر مبنای کاربریها
دمای سطح این دو سال مقایسه گردید.
مقایسه دمای هوا ( )Taایستگاه هواشناسی در سالهای  2000و  2014با مقایسه میانگین دمای هوا در ماه
جوالی برابر با  15تیر تا  15مرداد بهعنوان گرمترین ماه گزارش شده در هواشناسی در  15سال اخیر انجام
گردید .مقایسات نشان دهنده افزایش متوسط دمای هوا از  26.7به  29.5درجه سانتیگراد است .بهعالوه
تعداد روزهایی در ماه که نیاز به استفاده از خنککنندهها 7و در نتیجه نیاز به مصرف انرژی است از 11
روز در سال به  20روز در سال افزایش یافته است .این روزها بر اساس آستانه حرارتی محاسبه میگردند.
آستانه حرارتی به زمانی گفته میشود که بر اساس دمای ادراکی هوا ،اکثریت مردم آغاز به استفاده از
دستگاههای مکانیکی جهت ایجاد آسایش حرارتی مینمایند .آستانه گرمایی بهصورت کلی  26درجه
درنظر گرفته میشود ()Ai & Mak, 2015; Wong, Wan, Li & Lam, 2010; Zhang, Lv & Pan, 2013
اگرچه میتواند بومیسازی نیز گردد که نیازمند تحقیقات مجزایی است .در این تحقیق نیز آستانه گرمایی

July‐2000

July‐2014

35
33
31
29
25
23
21

ﺩﻣﺎی ﻫﻭﺍ )(C°

27

تحوالت کالبد شهر و بازتاب حرارتی آن ...

 26درجه در نظر گرفته شد .در شکل  3دمای هوا بر اساس ایستگاه هواشناسی در جوالی  2000و 2014
مقایسه گردیده است.

19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031

15

ﺭﻭﺯﻫﺎی ﻣﺎﻩ

شکل  .3مقایسه متوسط دمای هوا در بازه  15تیر تا  15مرداد در سالهای 2014-2000
منبع :نگارندگان

در مرحله بعدی ،دمای سطح زمین ( )LSTبا استفاده از تصاویر ماهوارهای در سالهای 2014-2000
بر اساس کاربری مقایسه گردید .در شکل  ،4نقشههای تهیه شده ارائه گردیده است .همانگونه که در
طیفهای رنگی مشخص است ،مناطق آبی خنکترین و رنگهای سبز ،زرد ،نارنجی و قرمز به ترتیب
طیف به سمت باالترین دمای سطح است.
مقایسه دو نقشه مندرج در شکل  4نشاندهنده افزایش قابل توجه مساحت با دمای باال در شهر است .بر
اساس نقشهها مساحت نقاط همدما محاسبه گردید .برای مثال مساحت نقاطی با دمای باالی  40درجه از
 6987هکتار در سال  2000به  7549هکتار در طی  14سال افزایش داشته است .به عبارت دیگر 562
هکتار به مساحت نقاط با بیشترین دمای سطح افزوده شده است.
جدول  .2رابطه مساحت و دمای سطح سالهای  2000و 2014

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ در ١٤
ﺳﺎل اﺧﯿﺮ

2000

2014

562

6987

7549

>40

-199

9740

9541

20-40

-363

3474

3111

<20

منبع :نگارندگان

ﻣﺴﺎﺣﺖ )ﻫﮑﺘﺎر(

دﻣﺎی ﺳﻄﺢ
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≤40°C
≥ 20°C

نقشه دمای سطح شهر اصفهان (سمت راست  2014و سمت چپ ) 2000
شکل .4
≤40°C
≥ 20°C

منبع :نگارندگان

بر اساس مقایسه دو نقشه فوق  6حوزه شناسایی گردید که بیشترین تغییرات دمای سطح را در عرض
 14سال در آنها مشهود است (شکل  .)5مطابق شکل  ،5حوزه شماره  1مربوط به رودخانه است که با
خشکسالی روبهرو گردید .حوزه شماره  2که خنکترین حوزه در طی این  14سال است با این وجود
دمای سطح این حوزه در سال  2014به نسبت گرمتر سال  2000است .حوزه شماره  3محدوده تازه
توسعهیافته است که به شکل واضحی گرمتر شده است .حوزههای  4و  5با وجود آنکه در حوزههای
دمایی داغ یا سردی نبودهاند ،اما در طی این  14سال این دو حوزه نیز دستخوش تغییرات حرارتی
گردیدهاند .حوزه  6گرمترین حوزه در این  14سال بوده و مرکزی از داغترین نقاط شهر است .مساحت
این نقاط داغ در طی  14سال افزایش قابل توجهی داشته است .این حوزهها در شکل  6نشان داده شدهاند.
میزان تغییرات هر حوزه در جدول  2دیده میشود.

۴

۶
٢

٣
1
۵

شکل  .5نقشه دمای سطح حوزههای با بیشترین تغییرات
منبع :نگارندگان

تحوالت کالبد شهر و بازتاب حرارتی آن ...

نامۀ معماری و شهرسازی

شکل  .6حوزههای انتخابی و تفاوت دمای سطح در سالهای  2000و 2014

ردیف اول نقشه دمای سطح سال  2000و ردیف دوم نقشه دمای سطح  2014و ردیف سوم نقشه هوایی سال  2014است.
منبع :نگارندگان

جدول  .3مقایسه درصد اختصاص مساحت دمایی در سالهای  2000و 2014
دﻣﺎی ﺳﻄﺢ

ﺣﻮزه ٢

ﺣﻮزه ٣

ﺣﻮزه ۴

ﺣﻮزه۵

ﺣﻮزه ۶

2000

2014

2000

2014

2000

2014

2000

2014

2000

2014

≤40°C

%١

%۶

%٣

%١١

%۵

%١٢

%١٧

%٩

%٢٨

%٧١

40-20

%۵۶

%۶٨

%٣١

%۵٣

%٧۶

%٨١

%٣٠

%۶۵

%۶۴

%٢٧

≥20°C

%۴٣

%٢۶

%۶۶

%٣٠

%١٩

%٧

%۵٣

%٢۶

%٨

%٢

منبع :نگارندگان

در ادامه براساس مدل ارائه شده ( )Rizwan et al., 2008تحوالت شهری مرتبط با ساختار شهر که بر دمای
هوای شهر تأثیرگذار است در دو بخش محیط طبیعی و محیط مصنوع مورد بررسی قرار داد .در این راستا
تحوالت اصلی حوزهها از لحاظ ساختار شهری بررسی میگردد تا علل محتمل افزایش دما شناسایی گردد.
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شکل  .7زایندهرود سال  2014و 2000
منبع :نگارندگان

تحوالت بستر اکولوژیک (محیط طبیعی) شهر و آثار حرارتی آن

در مطالعه بستر اکولوژیک ،تحوالت مربوط به مسیرهای آب شامل رودخانه زایندهرود و مادیها مورد
تأکید قرار گرفتهاند که در نقشههای مقایسه دمای سطح نیز تفاوت آنها دیده میشود .بهعالوه تغییر
شاخص سبزینگی در شهر از عوامل تأثیرگذار بهشمار آمده است.
رودخانه :بررسی حوزه شماره  1اطالعاتی از تحول دمایی حوزه رودخانه بهدست میدهد .مسیر زایندهرود
که به واسطه آب در سال  2000دمای سطح پایینی داشته است در سال  2014با تبدیل شدن به بستر
خاکی و جذب حرارت به محور داغ درون شهری تبدیل گردیده است .از آنجا که دمای ادراکی و در نتیجه
آسایش حرارتی با دمای سطح در رابطه مستقیم قرار دارد (Schwarz, Schlink, Franck & Großmann,
 )2012, 695بنابراین این افزایش دما بر احساس گرما توسط شهروندان تأثیرگذار بوده است .در گذشته
محور اکولوژیک زایندهرود با دمای سطحی پایینتر از پیرامون خود نه تنها در خرداقلیم و تعدیل حرارت
کل شهر بهعنوان محور خنک درونبافتی تأثیرگذار بوده است بلکه بهدلیل تفاوت دمایی عاملی بر وزش
باد در مقیاس میانی و خرد گردیده و بر کاهش دمای ادراکی بیش از پیش تأثیرگذار بوده است .با خشک
شدن زایندهرود و تبدیل آن به محور داغ شهری عالوه بر افزایش دما ،این بادها نیز حذف گردیدهاند .از
طرف دیگر در اقلیم گرم و خشک اصفهان ،آب عامل افزایش رطوبت است و شرایط آسایش را برای
شهروندان به همراه دارد که با خشک شدن زایندهرود بر خشکی هوا نیز به میزان قابل توجهی افزوده شد.
مادیها :تحول بعدی قابل مشاهده در بستر اکولوژیک مادیها هستند (شکل  )8که بهعنوان مسیرهای
آب منشعب از رودخانه ،رگهای حیاتی شهر در گذشته بهحساب میآمدند و بهعنوان محورهای ارگانیک
سبز نقش بازی نمودهاند .مقایسه خنکترین حوزهها چه در سال  2000و چه در سال  2014نشاندهنده
این مطلب است که در هر دو سال مسیر مادیها و محورهای خنک شهری در ارتباط با یکدیگر قرار
دارند .در حوزههایی مانند حوزه  ،2عباسآباد با وجودی که مادی نیاصرم بهدلیل خشکی رودخانه،
خشک شده است اما بهدلیل حفظ پوشش گیاهی همچنان خنکترین حوزه بهشمار میرود .گرچه مقایسه
دمای سطح این حوزه نیز با  14سال پیش مؤید افزایش دما است .کاهش پوشش گیاهی و خشک شدن
درختان بهدلیل کمآبی از یک طرف و افزایش ساختوساز در حریم مادی از طرف دیگر شاخص فضای
سبز را در این محورها کاهش داده است .این مسئله تا جایی پیش رفته که این مسیرهای سبز را یا کام ً
ال
از بین برده و یا در حد جوی آب و حتی مسیر جمعآوری آب سطحی تنزل داده است .این شبکه که
میتواند به مثابه یک شبکه سبز شهری عمل کند و در کاهش دما نقش مهمی بر عهده گیرد امروزه با
بیتوجهی رو به نابودی است .در تحقیقاتی که بر میزان خنککنندگی محورهای سبز در بافتهای شهری

منبع :نگارندگان

تحوالت کالبد شهری (محیط مصنوع) و آثار حرارتی آن

تحوالت کالبد شهری به شکل واضحی در بافت تاریخی (حوزه  )6دیده میشود ،اگرچه توسعههای جدید
و خیابانکشیهایی که در بافتهای میانی اتفاق افتادهاند نیز تبعات حرارتی بهدنبال داشتهاند .در این
خصوص در بخش تحوالت کالبد شهر ابتدا به بافت تاریخی که به مثابه تله حرارت داغترین نقاط شهری
را شامل میشود بررسی شده است و در ادامه به بررسی بازتاب حرارتی معابر شهری که در سالهای اخیر
شکل گرفتهاند ،پرداخته میشود.
بافت تاریخی اصفهان که در حوزه  6قرار گرفته ،طی این  14سال بیشترین تغییرات کالبدی و به تبع آن

تحوالت کالبد شهر و بازتاب حرارتی آن ...

شکل  .8مادی نیاصرم سال( 2000سمت راست) و سال ( 2014سمت چپ)
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انجام یافته این تعدیل در  2.2درجه در اقلیم مدیترانهای ( )L Shashua-Bar & Hoffman, 2000, 228و
 2.24درجه در اقلیم نیمهگرمسیری ( )Srivanit & Kazunori, 2011, 34-46بهدست آمده است.
پوشش گیاهی :وجه مشترک تفاوت حوزههای  4 ،3و  5تفاوت در شاخص پوشش گیاهی است .یکی
از روشهای بررسی شاخص پوشش گیاهی استفاده از نقشههای  NDVIاست .این میزان با استفاده از
فرمول و روش معرفی شده در بخش روش تحقیق برای سالهای  2000و  2014برای اصفهان محاسبه
گردید .این نقشهها تفاوت  14درصدی شاخص  NDVIرا در کل شهر نشان میدهد که در مناطقی از
شهر مانند حوزههای  3و  4با کاهش و در حوزههایی مانند حوزه  5با افزایش همراه بوده است .حوزه
 ،3محدوده ناژوان است که بهدلیل خشکسالی با کاهش اراضی سبز همراه بوده است .بهعالوه افزایش
ساختوساز به این حوزه نیز نفوذ کرده و عامل دیگری بر کاهش سبزینگی گردیده است .حوزه  ،4ضلع
غربی اتوبان خیام-خرم است که حلقه حرکتی غرب اصفهان است و در طرح تفضیلی عدم توسعه شهر
و سبز بودن آن پیشنهاد شده بود که متأسفانه این مهم حاصل نشد و رشد شهر اراضی کشاورزی را تحت
تأثیر قرارداده و شاخص سبزینگی در این حوزه نیز کاهش یافته است .حوزه  ،5حوزه دانشگاه اصفهان
است که در اصفهان صفوی باغات هزار جریب بوده است و در دوره پهلوی دانشگاه در آن ساخته شد.
در این دانشگاه با وجود سبز بودن آن ،بهدلیل توسعه و افزایش تعداد دانشکدهها ،شاخص سبزینگی در
سال  2014کاهش یافته است .در حوزه  5با افزایش سبزینگی و ساختوساز همراه بوده است .با وجود
آنکه چنین تغییراتی در دامنه کوه اتفاق افتاده است ،اما در مجموع دمای سطح در این حوزه کاهش و
شاخص سبزینگی افزایش یافته است.
در مجموع شاخص سبزینگی در شمال اصفهان کاهش و در جنوب افزایش یافته است ،اگرچه در مقیاس
کالن در  14سال اخیر این شاخص کاهش داشته است.
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حرارتی را پشت سر گذاشته است .مقایسه دمای سطح در بافت تاریخی نشاندهنده افزایش دمای قابل
توجهی است .مساحت نقاطی که بیشترین دما را دارا هستند از  %57به  %73افزایش یافته است .یکی از
نقاط اصلی میدان امام علی است که طی سالهای اخیر بر اساس تخریب گسترده بافت تاریخی شکل گرفته
و افزایش دمای آن بهدلیل سطح گسترده آسفالت شده است.
بهعالوه بسیاری از طرحهای اجرا شده در بافتهای قدیمی بدون توجه به تاب بافت موجود هستند و
فضاهای بدون مصرف و رهاشدهای را موجب میگردند که در نقشه دمای سطح بهدست آمده باالترین
دماها را دارا هستند .از آن جمله تأکید بر بازگرداندن فرم سلجوقی به طرح میدان امام علی سبب ایجاد
فضاهای رهاشدهای گردیده است .نمونه آن در شکل  9قابل مشاهده است که در آن با استفاده از دوربین
مادون قرمز دمای سطح نیز برداشت شده است.
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شکل  .9میدان امام علی اصفهان سال 2014
منبع :نگارندگان

سطوح رها شده که تخریب آنها به بهانه طرح تجمیع انجام شده اما ساختوسازی صورت نگرفته است
و بهصورت زمینهای خالی باقی ماندهاند خود از جمله نقاطی بودند که در نقشه دمای سطح سال 2014
باالترین دماها را داشتند و در تصاویر مادون قرمز شماره  10نیز دیده میشوند .بیتوجهی به توسعه درونی
شهر و اراضی قهوهای و تأکید بر گسترش شهری تغییرات دمایی را برای کل شهر در پی داشته است.

شکل  .10دمای سطح باالی فضاهای رها شده پیرامون میدان امام علی
منبع :نگارندگان

منبع :نگارندگان

تفاوت دمای میان این سایه -آفتابها ،جریان باد در مقیاس خرداقلیم را سبب میگردید و بر آسایش
حرارتی تأثیرگذار بود .در این میان ساباطها و رواقها نیز نقش ویژهای برعهده داشتند .گیاه در بافت
تاریخی یا بهصورت کریدورهای سبز و یا باغات در مقیاس کالن و یا بهصورت درختان و حوض آب در
مقیاس خرد نقش تعدیل حرارتی داشته است .متأسفانه افزایش عرض معابر بهدلیل اولویت دادن به سواره
که در دستور کار برخورد با بافتهای قدیمی در کشور قرار گرفته است ،تبعات خرداقلیمی در پی داشته
است و از آن جمله میتوان به افزایش سطوح در معرض آفتاب معابر و افزایش دمای سطح در آنها اشاره
کرد .باغات با ساختوساز جایگزین شدهاند و با حداقل کردن نسبت پر و خالی در واحدهای ساخته شده،
فضای تعدیل حرارت در مقیاس خرد بر پایه محیط اکولوژیک به حداقل رسیده است.
عالوه بر این در پی شناسایی نقاط با دمای سطح باال در بافت تاریخی ،عنصر دیگری نیز خودنمایی کرد
و آن تغییرات مصالح بوده است .این مصالح بهشکل واضحی در نقشه دمای سطح بهدست آمده است.
در تصاویر ماهوارهای بامهایی با دمای  40درجه که به رنگ قرمز در نقشه دمای سطح مشخص شدهاند
مساحت زیادی را اشغال کردهاند .در بافت تاریخی در گذشته با استفاده از مصالح بومآورد و حداقل جذب
حرارت و استفاده از فرمهای گنبدی شکل و جانپناههای بلند سایه بیشتری بر روی بام بوده است .مقایسه
دو دمای سطح از بامها در بافت تاریخی تفاوت  20درجهای دمای سطح را نشان میدهد که به نوبه خود
میزان قابل توجهی است .امروزه نه تنها این مصالح تغییر کردهاند ،بلکه بهدلیل اسکان طبقه ضعیف جامعه
در این بافتها مصالح نامرغوب و عمدت ًا با ضریب بازتاب و جذب باال در عایقکاری بام استفاده میشود
که دمای سطح را در این حوزه بیش از سایر حوزهها افزایش داده است .این درحالی است که دمای سطح
در بدنههای شهری در قسمت مرفهنشین افزایش یافته است و انتخاب مصالحی که بازتاب و یا جذب انرژی
تابشی را به دنبال دارند ،سبب افزایش دمای هوای حوزه و افزایش دمای ادراکی شهروندان گردیده است.
معابر :معابر عریض با حداقل سایه در معابر جدید امری متداول گردیده است و این بیتوجهی عالوه بر
محصوریت سخت (ساختمانی) ،محصوریت نرم (گیاهی) را نیز تحت تأثیر قرار داده است و با ضریب
آسمان قابل رؤیت ارزیابی میشود .در تحلیل نقشه دمای سطح تمامی معابر عریض بدون درخت با دمای
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شکل  .11نمونه تعدیالت حرارتی با استفاده از محصوریت
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بهعالوه بافت تاریخی در گذشته در اقلیم گرم و خشک تعدیالت حرارت در معابر فرعیتر را نه بر پایه
گیاه که با تکیه بر ایجاد محصوریت در معابر ،کاهش ضریب آسمان قابل رؤیت 8و استفاده از سایه-
آفتابهای مکرر در بافت بهوجود میآورده است (شکل  .)11شاخص آسمان قابل رؤیت بهعنوان
کمی در محاسبه ساختمانها و گیاهانی که دید به آسمان را محدود کردهاند مطرح میشود .بنا به
شاخصی ّ
تعریف دقیقتر ،آسمان قابل رؤیت نسبت میزان آسمان قابل رؤیت از نقطه مشخص را بیان میکند .این
نسبت از بازتاب افقی متناظر با کره آسمان بهدست میآید (.)Correa et al., 2012
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سطح باال ثبت شدند این در حالی است که معابر داراری پوشش گیاهی فشرده مسیرهای خنک در شهر
هستند و میتوانند شبکه تعدیل حرارت باشند .محصوریت کم ،کمبود گیاه ،ضریب آسمان قابل رؤیت
باال و بدنههای صاف با کمترین سایهاندازی در معابر و مصالح نامناسب بسیاری از معابر تازه تأسیس
اصفهان را به محورهای داغ عاری از آسایش حرارتی خصوص ًا در تابستانها تبدیل کرده است.

مقایسه میدانی گرمترین و خنکترین حوزهها در سال 2014

در بخش دوم تحقیق دو حوزۀ شماره  6و  ،)D02, D06( 2بهعنوان گرمترین و خنکترین حوزهها در
شهر انتخاب گردید .همانگونه که در روش تحقیق بیان گردید ،در گرمترین و خنکترین مناطق حوزه
(طبق نقشه دمای سطح )LSTبرداشت دادههای اقلیمی و محیطی انجام گردید .گرمترین و خنکترین
حوزهها با یکدیگر مقایسه شدند تا میزان تفاوت حرارتی این دو حوزه با تأکید بر دمای هوا عالوه بر
دمای سطح بهدست آید که شاهدی دیگر بر تأثیر تفاوتهای کالبدی در تغییرات حرارتی باشد و میزان
این تفاوت شناسایی شود .در هر حوزه نقطهای بهعنوان مبنا در نظر گرفته شده که در نقشهها مشخص
گردیده است .نقطه مبنا بهدلیل تعیین شناسایی عوامل مؤثر بر خرداقلیم انتخاب میگردد تا در هر حوزه
ویژگیهای محیطی -اقلیمی با یک نقطه ثابت در همان حوزه مقایسه شود.
تفاوت نقطه مبنا در حوزه  2و ایستگاه هواشناسی معرف خنک بودن این حوزه است .اگرچه این میزان
زیاد نیست و در روزهای  27و  28تیر ماه و بهطور متوسط برابر  -0.24بوده که خود نشاندهنده این
مطلب است که در این حوزه جزیره حرارتی شکل نگرفته است و قابلیت تعدیل حرارت در حوزه وجود
دارد .این درحالی است که در همین روزها نقطه مبنا در حوزه  6و ایستگاه هواشناسی تفاوت  +2.33را
نشان میدهد که گرمتر بودن این حوزه که از دمای سطح بهدست آمد را تأیید مینماید.

R

R

شکل  .12مسیرهای برداشت داده و نقطه مبنا در هر سایت
شکل سمت راست؛ حوزه  ،2شکل سمت چپ
منبع :نگارندگان

در بخش دوم بررسیهای میدانی ،مقایسه میان دمای هوا در گرمترین نقاط در حوزه ( 6خیابان عبدالرزاق
و میدان امام علی) و خنکترین معبر در حوزه ( 2خیابان عباسآباد و مادی نیاصرم) و نقطه مبنا در همان
حوزه انجام گردید .این مقایسات نیز در روزهای  27و  28تیرماه انجام گردید .همانگونه که در شکل 13
دیده میشود ،نقاط برداشت شده از حوزه  6بهشکل واضحی از نقطه مبنا گرمتر هستند و این میزان بهطور
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متوسط در طول شبانه روز  1.67درجه گرمتر از نقطه مبنا بوده است .شدت افزایش دما در ساعت 14
بیشتر است و متوسط دمای برداشتی  40.9درجه و متوسط دمای تابشی  54.9درجه را نشان میدهد ،در
حالی که در همین زمان در نقطه مبنا متوسط دمای  38.3درجه دما به ثبت رسیده است .داغترین دمای
سطح و دمای هوا در میدان امام علی دیده شد .این میدان با مساحتی در حدود  22530متر مربع که بیشتر
آن کف فرش شده است و میزان محدودی فضای سبز بهصورت چمن و درختان در گلدانهایی با حداقل
سایهاندازی قرار گرفتهاند .این دادهها حاکی از آن است که این نقطه بهعنوان تله حرارتی مطرح بوده و با
سطح زیاد جذب و بازتاب ،نقطه داغی را در دل بافت تاریخی پدید آورده است.
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شکل  .13مقایسه اختالف دمای داخل فضای شهری و نقطه مبنا در دو حوزه  6و 2
منبع :نگارندگان

در حوزه شماره  2خیابان عباسآباد و مادی نیاصرم پایینترین دمای سطح ( )LSTرا دارا بوده است.
مقایسه دمای هوای برداشت شده از خیابان عباسآباد و نیاصرم معرف متوسط  1.8درجه کاهش دما
نسبت به نقطه مبنا در کل  24ساعت است .این در حالی است که در گرمترین زمان در ساعت  14میزان
خنککنندگی بیشتر بوده است .به عبارتی در زمانی که متوسط دمای هوا پیرامون مادی  33.6درجه بوده،
متوسط دما در نقطه مبنا  37.9بهدست آمده است .مهمترین مشخصه این حوزه ضریب آسمان قابل رؤیت
کم آن محسوب میشود که با محصوریت کالبدی و استفاده از درختان سایهانداز تأمین گردیده است.

نتیجهگیری

افزایش دمای هوای شهرها از جمله چالشهای پیش روی بسیاری از شهرهای جهان است که نه تنها اثرات
زیانباری بر سالمت شهروندان دارد که با افزایش مصرف انرژی ،مشکالت اقتصادی و زیستمحیطی
نیز همراه است .در ایران با وجود شهرهایی که در منطقه گرم و خشک قرار دارند ،در گذشته با استفاده
از روشهای غیرفعال در زمینه تعدیالت حرارتی کوشش میشده است .این روشها با احترام به محیط
اکولوژیک و بهصورت تطبیقی صورت گرفته است .نحوه توسعه تاریخی اصفهان با توجه به رودخانه
زایندهرود و ایده استفاده از شبکه مادیها بهصورت رگهای حیاتی شهر که آب و سبزینگی را در شهر
پخش میکردند از جمله این تمهیدات بودهاند.
بررسیهای انجام شده بر تغییرات دمای سطح در  14سال اخیر نکاتی را نشان میدهد که بیتوجهی به
آنها باعث وخیمتر شدن مشکالت در آینده میگردد.

169

پینوشتها
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Urban warming
Oak Howard
Land Surface Temperature (LST)
radiance value
offset value
The normalized difference vegetation index
Cooling degree days
Sky View Factor

95  | پاییز و زمستان17 دوفصلنامۀ دانشگاه هنر | شماره

نامۀ معماری و شهرسازی

 بهعنوان یکی از اصلیترین،• •محیط طبیعی (بسترهای اکولوژیک) به شکل سبزینگی یا آب
.فاکتورهای تأثیرگذار هم بر دمای سطح و هم بر دمای هوا مطرح است
 مساحتهای بزرگ آسفالت شده و پوشش های نامرغوب عایقکاری بهعنوان،• •زمینهای خالی
. مطرح استLST یکی از اصلیترین عوامل مؤثر بر دمای سطح
• •سایه از عوامل مهم مؤثر بر آسایش حرارتی خصوص ًا در اقلیم گرم و خشک با دمای تابشی
 بنابراین محصوریت پایین و گیاهان سایهانداز کم و در کل ضریب آسمان قابل رؤیت.باالست
. از عوامل مهم افزایشدهنده دمای هوا بهشمار میروند،باال
• •ایجاد فضاهای شهری بزرگمقیاس در شهرها باید بر اساس محاسبات اقلیمی و با توجه به
سایهاندازیها صورت گیرد در غیر این صورت به تله حرارتی تبدیل میشوند و میتوانند بر
.خرداقلیم شهر تأثیرگذار باشند
بر این اساس امید است طراحان و برنامهریزان شهری با تأکید به استفاده بهینه از محیط اکولوژیک در
کمی و به
ّ  در ادامه تحقیقاتی که بهصورت.ترکیب با محیط مصنوع به تعدیل حرارت شهرها بیندیشند
.شکل بومی به بررسی تکتک عوامل مؤثر بر تعدیل حرارت شهرها بپردازد در ایران احساس میشود
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Abstract
Increased speed of life has changed the cities in different ways and has caused many consequences. One of them is
heating intensity in the cities compared with their surroundings. Heating stress has some different impacts on residents,
from residents’ health to economic consequences. Their health is in danger because of thermal stress, greenhouse gasses,
and pollution, and there would be economic consequences upon people’s life, due to increasing energy consumption.
Thus, controlling urban temperature is an important factor in the design process. Urban design with its tools including
urban morphology can play an imperative role in the passive cooling design. Isfahan has been selected with regard to
its climate and hot summers, its urban changes in recent years and droughts. The thermal impact of changing urban
morphology is an object of this study. Two phases have been designed in this study. In the first phase, comparison of land
surface temperature, LST, were conducted in years 2000 and 2014 in Isfahan. In this regard, satellite images of Landsat
7, ETM in Envi 4.7 were used. Six districts were selected with maximum differences in LST between the years of 2000
and 2014. The changes in the natural environment have been studied by urban greenery and water, and built environment
including sky view factor, closeness and materials. In the second phase of the study, a field measurement was conducted
in the coolest and the hottest districts. Selecting a base point in each area and comparing the measurement points with
this reference point illustrated the morphological impact in each point. The increasing of 562 ha of the hot spaces of
the city (>40°C) in 14 years of study illustrated that the city had clearly become warmer. Furthermore, the maximum
alterations were seen in urban greenery (NDVI) and water, which emphasizes their impact on heating of the city. Due to
drying up the main river of the city, i.e. Zayandeh Rood, and its branches, i.e. Madies, the thermal surface has increased
dramatically. Besides, decreased water has affected different parameters in thermal comfort. Moreover, 14% decrease
of urban greenery has an important role in increase of surface and air temperature. The consequence of changing urban
greenery and its thermal impact in some districts with more vegetation in 2014 than 2000 and some districts with less
greenery have been approved in this study. In-built environment parameters, the vacant land or a large areas of asphalt
like large squares were two important factors, especially in surface temperature. These impacts in the historical district of
Isfahan, created very hot points in this areas. Inferior materials for insulations were another factor which has affected the
LST. Sky view factor as an undeniable factor in thermal comfort has been changed between 2000 and 2014. Although
in some districts the SVF has decreased, mainly by increasing the height of buildings, in other districts the SVF have
increased due to cutting the shading trees. Decreasing SVF especially by shading trees is recommended in this study.
The most important result of this study is showing the impact of urban designer’s role in heat mitigation in the cities by
controlling urban morphology.
Keywords: Urban warming, urban heat island, morphological change, urban design.
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