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قﺎب ﯿتمنﺎسب


ﺷﺒﯿهسﺎزيخﺮدمقﯿﺎساق ﯿﻤﯽ .
بﺎمﻫﺎيسﺒز،تهﺮان،ﺟزیﺮةگﺮمﺎيﺷهﺮي ،
واژگﺎنک ﯿدي :

مقدمه 
افزایش جمعیت و توسعة روزافزون شهری ،افزون بر پیامدهایی مانند مصرف باالی انرژی ،افزایش ترابری شهری ،تراکم
و فشردگی بافت شهری ،آلودگی هوا و دگرگونی آبوهوای شهری را نیز در پی داشته است .در این میان ،شاید
مشهودترین جلوة این دگرگونیها اختالف دما بین مراکز شهری و حومة آنهاست که به نام جزیرة گرمای شهری
دههای تغییرات اقلیم در فضاهای شهری است و
معروف است (اوک .)23 :2311 ،جزیرة گرمای شهری از مستندترین پدی 
به تقریب از یک قرن پیش شناخته شده است (سینفا و همکاران .)93 :1522 ،دمای باالتر شهرها بهدلیل توازن دمایی
مثبت مناطق شهری است که با تولید گرمای انسانساخت ،ذخیرة اضافی تابش خورشیدی توسط ساختارهای شهر ،کمبود
فضای سبز و مخازن خنک ،جریان هوا در خیابانهای شهری محدود شده است (اوک .)251 :2330 ،جزیرة گرمایی
درواقع از اختالف در ویژگیهای فیزیکی مصالح سازندة شهر و روستا ناشی میشود .مصالحی مانند آسفالت ،آجر ،و بتن
میکنند ،اما با کارایی کمتری باز
در مقایسه با درختان ،چمن ،و سطوحی که با آب پوشیده شدهاند گرما را سادهتر جذب 
 نویسندة مسئول ،تلفن53212512233 :

Email: Shamsipr@ut.ac.ir
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پس میدهند .با توجه به موارد ذکرشده ،کاهش تولید گرمای انسانساخت و اعمال تغییراتی مانند استفاده از مصالح با
ضریب بازتاب و انتشار گرمایی باال و توسعة فضاهای سبز بهعنوان راهکارهای مؤثر برای کاهش شدت جزیرة گرمایی
توصیه شدهاند .بام سبز یکی از رویکردهای نوین در نظام شهرسازی و برخاسته از مفاهیم توسعة پایدار است که از آن
میتوان با هدف افزایش سرانة فضای سبز ،ارتقای کیفیت محیط زیست ،و توسعة پایدار شهری بهره برد .استفادة
کاربردی از بامها میتواند امکان بهرهبرداری بهینه از زمینهای شهری قلمداد شود .بامهای سبز با عناوینی چون باغبانی
در پشتبام یا فناوری کاشت گیاه در پشتبام ،بامهای زنده ،زیستبام ،و باغ بام شناخته میشوند .بام سبز درواقع
میکند (کشتکار
اکوسیستم زنده است و شرایط مطلوبی برای محیط زیست شهری فراهم و آن را بهرهورتر و پایدارتر 
فالحتی و همکاران .)21 :2913 ،مساحت زمینهای آزاد موجود در محیط شهری کامالً محدود است ،اما از نظر اقتصادی
بسیار ارزشمند است .اجرای فناوریهای تعدیلکنندة بزرگمقیاس در زمینهای شهری نسبتاً دشوار است .درعینحال ،در
مناطق شهری نسبت فضاهای اختصاصیافته به گیاهان و درختها یا سایر زیرساختهای کاهندة دما بهدلیل توسعة
ساختمانهای جدید کم است (اسمیت و لومور .)1551 ،از طرف دیگر ،بامها ،با آگاهی بر محدودبودن هزینة مربوطه،
فضای بسیار مناسبی برای اجرای روشهای تعدیلکننده بهنظر میرسند (مقبل و همکاران.)231 :2932 ،
تترین شهر کشور است،
کالنشهر تهران ،بهعنوان مرکز سیاسی ،اقتصادی ،و ارتباطی ایران ،اضافه بر اینکه پُرجمعی 
از الگوی شهرسازی به نسبت نامنظم و بدون برنامه برخوردار است .از سویی دیگر ،سرانة فضای سبز در این شهر کمتر از
حد استاندارد است و افزون بر آن توزیع فضای سبز در گسترة شهر و در مناطق مختلف شهرداری تهران بهصورت
ناهمگن است .این حالت سبب شده تا در شهر تهران جزیرة گرمایی بهصورت مجمعالجزایری با هستههای متعدد متمرکز
در مراکز فعالیتی مختلف شهر توزیع شود .همچنین ،با وجود پهنههای فعالیتی ،کاربریها ،رویههای سطحی مختلف ،و
هستههای گرمایی و سرمایی در کنار هم دیده میشود (شمسیپور و همکاران .)292 :2932 ،شدت دمای جزایر گرمایی
رخداده در شهر نهتنها بر محیط زیست ،کیفیت زندگی ،و نیازهای روحی و جسمی شهروندان در زندگی شهری اثرگذار
است ،بلکه بر میزان مصرف انرژی در سرمایش مکانیکی ،انتشار آالیندهها و گازهای گلخانهای نیز اثرهای منفی
قابلتوجهی دارد (خسروی و قبادی .)15 :2939 ،اگرچه تأثیر احتمالی بامهای خنک و بامهای سبز بر انرژی بهخوبی
بررسی نشده است ،اطالعات موجود دربارة ظرفیت تعدیلکنندگی آنها نسبتاً محدود است .بیشتر مطالعات موجود بر پایة
مدلسازی میانمقیاس است و نتایج حاصل کامالً به ویژگیهای منطقهای و فرضهای انجامشده بستگی دارد؛
درحالیکه مطالعات تجربی بسیار کمی در دسترس هست .در برخی مطالعات تالش شده است تا ظرفیت آبوهوایی دو
فناوری ،چه به کمک شبیهسازی چه به کمک روشهای تجربی ،مقایسه شود .باوجوداین ،بیشتر مطالعات مربوط به
یهای فیزیکی
ساختمان و آبوهوا بوده است .از آنجا که میزان تأثیرگذاری بامهای سبز در محیط زیست شهری با ویژگ 
و ساختاری شهرها تغییر میکند ،مطالعة اثر تعدیلکنندگی این نوع فضاها بر شدت جزایر گرمای شهر تهران امری
ضروری است .در سالهای اخیر ،رویکرد پژوهشگران در مطالعة جزیرة گرمایی به سمت ارائة راهکار برای کاهش آثار
این پدیده گرایش یافته است .بیشتر توصیة این پژوهشگران افزایش فضای سبز و استفاده از فضاهای بدون استفاده مانند
بالکنها و بامها برای افزایش فضای سبز است .از جمله محققانی که به ارائة راهکارهایی برای کاهش شدت جزیرة
گرمایی پرداختهاند میتوان روزنفلد و همکاران ( ،)2331یاماماتو (،)1552روزنزوگ و همکاران ( ،)1552اوبرندروفر و
همکاران ( ،)1551اسمیت و لومور ( ،)1551اکبری و رز ( ،)1551سولسکی و همکاران ( ،)1551سوومی و کایک (،)1525
انیشی و همکاران ( ،)1525کارلسکی و همکاران ( ،)1525سینفا و همکاران ( ،)1522و پمپی و هاوکینز ( )1522و از میان
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مطالعات محققان ایرانی نیز میتوان پژوهشهای ملکوتی ( ،)1525مهدلویی و همکاران ( ،)1521شاهمحمدی و همکاران
( ،)1521الندهولم و ویلیامز ( ،)1520مقبل و عرفانیان سلیم ( ،)1521و آزاناس و همکاران ( )1521را نام برد.
اضافه بر پژوهشهای باال ،اوبرندروفر و همکاران ( ،)1551پمپی و هاوکینز ( ،)1522پرمپیداک و نمپرگای (،)1521
مهدیان ماهفروزی و همکاران ( ،)2932و خسروی و قبادی ( )2939مطالعاتی با روشهای بهطور غالب شبیهسازی
همچون مدل  ،DROBاطالعات میدانی در رابطه با اثر پشتبامهای سبز و فضاهای سبز شهری در تعدیل دمای
محیط شهری و آثار سرمایشی و اثر آن در مصرف برق انجام دادهاند.
با توجه به مطالعات ارائهشده ،در بیشتر پژوهشها به بررسی شدت جزیرة گرمای شهری پرداخته شده است که برای
شناخت آن از دادههای میدانی ،سنجشازدوری ،و مدلسازی در مناطق شهری بهره گرفته شده است .محققانی نیز برای
کاهش شدت جزیرة گرمای شهر راهکارهایی ارائه دادهاند که یکی از آنها افزایش فضای سبز در مناطق شهری است.
اما با توجه به ارزش افزودة باالی زمین و پایینبودن مساحت فضای سبز ،بهنظر میرسد که فناوری بام سبز در
کالنشهرهای ایران بهعلت بهبود و پایداری کیفیت محیط زیست گزینة مناسبی است .به عبارت دیگر ،بام سبز یکی از
رویکردهای نوین معماری و شهرسازی و برخاسته از مفاهیم توسعة پایدار است که از آن میتوان در جهت افزایش سرانة
فضای سبز ،ارتقای کیفیت محیط زیست ،و توسعة پایدار شهری بهره برد (رضوانی و همکاران .)021 :2930 ،ازاینرو ،در
پژوهش حاضر تالش میشود تا اثر بامهای سبز بر کاهش شدت جزایر گرمایی در شهر تهران با استفاده از مدلسازی و
برداشت میدانی ارزیابی و مشخص شود که استفاده از این فناوری در شهر تهران با توجه به نوع اقلیم و ویژگیهای

جغرافیایی آن تا چه اندازه میتواند در زمینة کاهش جزایر گرمایی و افزایش کیفیت محیط زیست کمککننده باشد .
روشﻫﺎ 

موادو
شبیهسازی عددی محدودة شهرداری منطقة  21شهرداری تهران ،با هدف تعدیل جزیرة گرمای شهری با استفاده از
برای 
پشتبامهای سبز ،دادههای جوی ایستگاه مهرآباد در مقیاس زمانی طوالنیمدت ( )1522-2302برای شناخت وضعیت
غالب دمای هوا ،و سال  1522متغیرهای دما ،رطوبت نسبی ،کدهای هوای حاضر ،جهت و سرعت باد و ساعات تابش
اسهای ماهانه و ساعتی از سازمان هواشناسی کشور اخذ شد .در گام بعدی ،دو پشتبام متفاوتـ دارای بام
خورشید با مقی 
سبز و بدون بام سبزـ در محیط نرمافزار خردمقیاس اقلیمی ( )Envi-metبا دادههای ایستگاهی و آزمون انواع
پوششهای گیاهی مورداستفاده در احداث پشتبامهای سبز شبیهسازی شد.
سپس ،برای کالیبرهکردن و صحتسنجی خروجیهای مدل با شرایط واقعی از دادههای واقعی ثبتشده با
دماسنجهای تعبیهشده در پشتبامها در محدودة شهرداری منطقة  21استفاده شد .برای این هدف ،دو دستگاه دیتاالگر
دما و رطوبت در ارتفاع یک و نیم متری باالی دو بام (یکی دارای بام سبز و دیگری بدون بام سبز) نصب شد و دادههای
مربوط به دما و رطوبت هوای اطراف دو پشت بام در مقیاس زمانی  20دقیقهای اندازهگیری شد .برای اجرای این
اندازهگیریها از دیتاالگر مدل  HD37AB1347استفاده شد .شکل  2محل نصب دیتاالگرها بر باالی دو پشت بام را
نمایش میدهد .توضیح این نکته الزم است که دیتاالگرها در ارتفاع  2/0متری باالی دو بام و در داخل اسکرین باکس
نصب شدند.

541

ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيﻃﺒﯿﻌﯽ،دورة،25ﺷﻤﺎرة،5تﺎبستﺎن9911
پژو 


ﺷکل.9نحوةنصبدیتﺎالگﺮﻫﺎدریکونﯿممتﺮيبﺎاليدوبﺎمدرخﺎرجازﺟﻌﺒةاسکﺮین(سﻤتراست:بﺎمسﺒز؛سﻤتچپ:بﺎممﻌﻤولﯽ)

در ادامه برای هر فصل سال با استفاده از نرمافزار خرداقلیم  Envi-metشبیهسازی انجام شد .شبیهسازی انجامشده
برای طول  12ساعت شبانهروز انجام و برای خروجی آنها توالی زمانی یکساعته تعیین شد .برای شرایط جوی همزمان
آنها از دادههای ایستگاههای دیتاالگر تعبیهشده در پشتبامها استفاده شد .بنابراین ،دادههای عناصر جوی ورودی مدل
شبیهساز از دادههای دیتاالگرها بهدست آمد .دادههای طراحی و گرافیکی مدل هم با اخذ تصویر محدوده از گوگل ارث و
طراحی آن در محیط سهبُعدی برنامه با مقیاس افقی یک متر در یک متر و قائم دو متر در متر وارد شد .در ادامه رابطة
دماهای خروجی ساعتی مدل با دماهای ساعتی اندازهگیریشده در دیتاالگرها برای فصلهای مختلف سال با روش ضریب
همبستگی محاسبه شد .درنهایت ،خروجی شبیهسازیهای انجامشده با مدل خردمقیاس اقلیمی  Envi-metبا دادههای
شکلگیری جزیرههای گرمایی و محاسبة
واقعی مقایسه و میزان دقت مدل ارزیابی شد .در پایان با شناخت علل مختلف 
میزان اثر خنککنندگی پشتبامهای سبز ،راهکارهای پژوهشی و مدیریتی برای کاهش شدت جزیرة گرمای شهری در
مقیاسهای خرد و محلی آزمون شد .شکل  1محدودة موردمطالعه در منطقة  21شهرداری تهران را نمایش میدهد.


ﺷکل.5محدودةموردمطﺎلﻌه(منطقة92ﺷهﺮداريتهﺮان)
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با توجه به اینکه هستههای گرمای شهری بیشتر در شرایط هوای آرام تشکیل میشود ،در همة فصلهای موردمطالعه
شرایط هوای آرام درنظر گرفته شده است .در فرایند مدلسازی نخست شبیهسازی با شرایط واقعی منطقه انجام شد (شکل
 .)9در گام بعدی شبیهسازی صرفاً برای دو بام سبز و بام مرجع بدون درنظرگرفتن ساختمانها ،خیابانها ،پوشش گیاهی ،و
پارکهای اطراف انجام شد .با هدف شبیهسازی محدودة موردمطالعه در فرایند مدلسازی ،خروجیها بهصورت ساعتی
ذخیره شدند که امکان نمایش ساعتبهساعت خروجیها بهصورت گرافیکی و عددی را میداد .اما بهدلیل حجم زیاد
خروجیها و تفاوتهای اندک میان خروجیها با فاصلة زمانی کم ،درنتیجه خروجیها با فواصل زمانی ششساعته بهنمایش
گذاشته شدند .دمای هوای بهدستآمده از خروجیهای مدل بهدلیل محاسبة وضعیت دمای باالی پشتبامها در ارتفاع 0
متری محاسبه شده است .در این مرحله ،ابتدا ویژگیهای دمایی بهصورت گرافیکی برای ساعتهای ،21:55 ،52:55 ،55:55
 ،21:55و  19:55در هر فصل از سال تحلیل و تفاسیر مربوط به هر یک ارائه میشود.


ﺷکل.9تصویﺮسﻤتراستبﺮگﺮﻓتهازگوگلارثوتصویﺮسﻤتچپﻃﺮاحﯽﺷﺮایطواقﻌﯽمحدودةموردمطﺎلﻌهدرمدل Envi-met

یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ

دمﺎيﻫوايبﺎاليدوپشتبﺎمدرﻓصلبهﺎر 

وضﻌﯿت

براساس نتایج حاصل از پژوهش ،در فصل بهار کمینة دما در ساعات اولیة صبح در اطراف ساختمان شمارة  2واقع در
غرب نقشة موردنظر مشاهده میشود .بیشینة دما نیز در این ساعات متعلق به ساختمان شمارة  1واقع در شمال شرقی
نقشه است ،ولی در اطراف بام سبز در قسمت غربی نقشه اختالف دمایی چندانی مشاهده نمیشود .بدین ترتیب ،در
این ساعات اختالف دمایی چندانی بین دو بام سبز و مرجع رخ نداده است .حتی در بعضی از ساعات مقدار دمای بام
سبز از بام مرجع بیشتر بوده است .اما در ساعتهای بعدازظهر یک دامنة افزایشی اختالف دما بین دو بام مشاهده
میشود؛ یعنی هر چه به ساعات شب نزدیک میشویم مقدار اختالف دما بین دو بام افزایش مییابد .بنابراین ،کمینة
اختالف دما بین دو بام در طول روز در ساعات  55:55و  52:55مشاهده میشود (شکلهای  2و  )0و بیشینة اختالف
نیز در ساعت  11:55رخ داده است .بهصورت کلی ،بیشینة اختالف دما بین دو بام در فصل بهار و شبها بیشتر از روز
است (شکلهای  2تا .)1
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ﺷکل.2دمﺎيﻫوايمجﺎوردوبﺎمسﺒزومﺮﺟعدرمنطقةموردمطﺎلﻌهدرﻓصلبهﺎر،سﺎعت 12:11


ﺷکل.2دمﺎيﻫوايمجﺎوردوبﺎمسﺒزومﺮﺟعدرمنطقةموردمطﺎلﻌهدرﻓصلبهﺎر،سﺎعت95:11بﻌداز هﺮ 
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ﺷکل.2دمﺎيﻫوايمجﺎوردوبﺎمسﺒزومﺮﺟعدرمنطقةموردمطﺎلﻌهدرﻓصلبهﺎر،سﺎعت 92:11


ﺷکل.2دمﺎيﻫوايمجﺎوردوبﺎمسﺒزومﺮﺟعدرمنطقةموردمطﺎلﻌهدرﻓصلبهﺎر،سﺎعت 59:11

دمﺎيﻫوايبﺎاليدوپشتبﺎمدرﻓصلتﺎبستﺎن 

وضﻌﯿت

همانطورکه در شکلهای  3تا  29قابل مشاهده است ،در فصل تابستان کمینة دما در ساعتهای آغازین صبح در اطراف
بام سبز واقع در غرب نقشه مشاهده میشود .در این ساعتها بیشینة دما متعلق به ساختمان در ورودی شهرداری منطقة
 21واقع در جنوب شرقی نقشة موردنظر است .در مرحلة بعد گرمترین نقاط مربوط به ساختمان شمارة  1واقع در شمال
نقشه است .بهدلیل کمینة دمای ساعتهای صبحگاهی و نبود تبخیر و تعرق کمینة اختالف دما بین دو بام مشاهده
میشود و در این ساعات ،همانند فصل بهار ،مقدار اختالف بین دو بام بسیار ناچیز است و همچنین اختالف دمای بین دو
بام عکس میشود؛ بهطوریکه مقدار دمای بام سبز در این ساعات از دمای بام مرجع بیشتر میشود .اما در ساعات
بعدازظهر حدود ساعت  21مقدار اختالف دما بین دو بام افزایش مییابد و تا ساعت  19ادامه دارد .بنابراین ،هرچه به
ساعت شب نزدیکتر میشویم مقدار اختالف دما بین دو بام نیز افزایش مییابد.
در فصل تابستان کمینة اختالف بین دو بام سبز و بام مرجع در ساعت  21:55ظهر ثبت شده و در ضمن اختالف
دمای آنها عکس شده ،درصورتیکه بیشینة اختالف در ساعت  19رخ داده است .بنابراین ،در فصل تابستان همانند فصل
بهار مقدار اختالف دما در ساعات روز بسیار ناچیز است و بیشینة اختالف دما بین دو بام در ساعات شب دیده میشود.
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ﺷکل.95دمﺎيﻫوايمجﺎوردوبﺎمسﺒزومﺮﺟعدرمنطقة موردمطﺎلﻌهدرﻓصلتﺎبستﺎن،سﺎعت 92:11

ﺷکل.99دمﺎيﻫوايمجﺎوردوبﺎمسﺒزومﺮﺟعدرمنطقةموردمطﺎلﻌهدرﻓصلتﺎبستﺎن،سﺎعت 59:11

دمﺎيﻫوايبﺎاليدوپشتبﺎمدرﻓصلپﺎیﯿز 

وضﻌﯿت

براساس شکلهای  22تا  ،21در فصل پاییز کمینة دما در ساعتهای اولیة صبح متعلق به ساختمان شمارة  2و اطراف
بام سبز واقع در غرب نقشه مشاهده میشود .بیشینة دما نیز در این ساعات در اطراف ساختمان شمارة  1واقع در شمال
شرقی نقشه ثبت شده است .مقدار اختالف دما بین دو بام سبز و مرجع از ساعت  55:55آغاز میشود .ولی در طول
ساعات صبح مقدار اختالف بین دو بام کاسته میشود؛ درصورتیکه در ساعات بعدازظهر یک دامنة افزایشی اختالف دما
مشاهده میشود و هرچه به ساعات شب و غروب آفتاب نزدیک میشود مقدار اختالف دما بین دو بام افزایش مییابد؛
درصورتیکه بیشینة اختالف دمای بین دو بام سبز و مرجع در این فصل در ساعت  21رخ داده است و کمینة اختالف نیز
در ساعات صبح مشاهده میشود .در این فصل ،همانند دو فصل بهار و تابستان ،بیشینة مقدار اختالف دما در طول شب
رخ داده است.
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ﺷکل.92دمﺎيﻫوايمجﺎوردوبﺎمسﺒزومﺮﺟعدرمنطقةموردمطﺎلﻌهدرﻓصلپﺎیﯿز،سﺎعت 12:11


ﺷکل.92دمﺎيﻫوايمجﺎوردوبﺎمسﺒزومﺮﺟعدرمنطقةموردمطﺎلﻌهدرﻓصلپﺎیﯿز،سﺎعت 95:11
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ﺷکل.92دمﺎيﻫوايمجﺎوردوبﺎمسﺒزومﺮﺟعدرمنطقةموردمطﺎلﻌهدرﻓصلپﺎیﯿز،سﺎعت92:11


ﺷکل.92دمﺎيﻫوايمجﺎوردوبﺎمسﺒزومﺮﺟعدرمنطقةموردمطﺎلﻌهدرﻓصلپﺎیﯿز،سﺎعت 59:11

دادهﻫﺎيواقﻌﯽ 
دادهﻫﺎيمدلبﺎ 
ارتﺒﺎطبﯿن 

در تمام فصول اختالف دمای بین دو بام در ساعات اولیه ناچیز بوده ،ولی در ساعات بعدازظهر مقدار اختالف دما بین بام
سبز و مرجع افزایش یافته و در طول شب نیز بیشینة اختالف مشاهده میشود .مقدار اختالف دما در فصل بهار بیشتر از
دو فصل پاییز و تابستان بهدست آمد .در مرحلة دوم در فصل پاییز بیشینة اختالف دما رخ داده و درنهایت کمینة اختالف
دما بین دو بام سبز و مرجع در فصل تابستان ثبت شده است .بیشینة اختالف دما در فصل بهار و تابستان در ساعت 19
ثبت شده؛ درصورتیکه بیشینة اختالف دما بین دو بام در فصل پاییز در ساعت  21مشاهده شد .بهصورت کلی ،در هر سه
فصل بیشینة اختالف دما در طول شب بیشتر بهدست آمد.
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ودادهﻫﺎيایستگﺎﻫﯽ(مﯿدانﯽ) 

دادهﻫﺎيمدلدرﺷﺮایطواقﻌﯽ
ﺟدول.9ﻫﻤﺒستگﯽ 

دمای هوای مجاور بام سبز (پاییز) مدل با واقعی
دمای هوای مجاور بام سبز (تابستان) مدل با واقعی
دمای هوای مجاور بام سبز (بهار) مدل با واقعی
دمای هوای مجاور بام مرجع (پاییز) مدل با واقعی
دمای هوای مجاور بام مرجع (تابستان) مدل با واقعی
دمای هوای مجاور بام مرجع (بهار) مدل با واقعی

تﻌدادداده 
12
12
12
12
12
12

رابطه 
y = 0.2063x + 12.511
y = 0.3565x + 25.794
y = 0.3856x + 16.546
y = 0.1793x + 13.648
y = 0.3406x + 30.851
y = 0.3272x + 19.857

ضﺮیبﻫﻤﺒستگﯽ  مﯿزانخطﺎ 
%20
5/91
%0
*5/02
%0
*5/01
%20
5/91
%20
5/91
%0
*5/09

ضریب همبستگی دادههای ساعتی 12ساعتة بهدستآمده از خروجی مدل با دادههای واقعی اندازهگیریشده روی
پشتبام سبز برای هر فصل محاسبه شد (جدول  .)2ضریب همبستگی بین آنها در فصل بهار و تابستان دارای
همبستگی متوسط با سطح معناداری 30درصد اطمینان است .درصورتیکه همبستگی بین دادههای بام سبز مدل و
دادههای واقعی در فصل پاییز و همچنین همبستگی بین دادههای بام مرجع مدل و دادههای واقعی در فصل تابستان و
پاییز کم و غیرمعنادار بودند ،اما بین دادههای بام مرجع مدل و دادههای واقعی در فصل بهار با مقدار  5/09دارای ضریب
همبستگی معنادار در سطح 30درصد اطمینان است .در بررسی و مقایسة نتایج بهدستآمده از این پژوهش با سایر
مطالعات انجامشده در این زمینه ،ب هویژه در آن دسته از مطالعات که از مدل  Envi-metاستفاده شده است ،مشخص شد
که در بیشتر این مطالعات اثرگذاری بامهای سبز بر تلطیف شرایط خرد اقلیمی و آسایش حرارتی محیط بیرونی موردتأیید
است؛ بهطوریکه پنگ و جیم ( ،)1529آمبروسینی و همکاران ( ،)1522مالکی و مهدوی ( ،)1522موراکینیو و همکاران
( ،)1521و هراث و همکاران ( )1521هریک بهترتیب اختالف دماهایی در حدود  ،2/0 ،9 ،9/0 ،1و  2/3درجة سلسیوس
بین دمای هوای مجاور بام سبز و بام مرجع را نمایش دادهاند .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت استفاده از تکنولوژی بامهای
سبز میتواند یکی از راهکارهای مناسب در جهت تعدیل شرایط آب و هوایی در محیطهای شهری بهمنظور کاهش شدت
جزیرة حرارتی ،کاهش مصرف انرژی ،افزایش شرایط آسایش حرارتی ،و افزایش سرانة فضای سبز باشد و درنهایت به
زیباسازی محیطهای شهری کمک کند.

نتﯿجهگﯿﺮي

بهطور کلی ،درخصوص اثر تعدیلکنندگی بامهای سبز بر دمای هوا نتایج نشان داد که میزان اثرگذاری آن بسته به فصل
سال و ساعات روز متغیر است؛ بهطوریکه با بررسی دماهای بهدستآمده از برداشتهای میدانی در فصول مختلف
مشخص شد که در فصل بهار بیشترین اختالف دما بین دو پشتبام سبز و مرجع در ساعات بعدازظهر رخ داده است؛
یعنی دقیقاً چند ساعت بعد از حداکثر دمای روزانه در ساعت  0بعدازظهر  9/51درجة اختالف دما ثبت شده است .بنابراین،
در فصل بهار بیشترین اختالف دما بین هوای مجاور دو بام در ساعات بعدازظهر و شب بیشتر از ساعات اولیة صبح بوده
است .در فصل تابستان هرچه از ساعات اولیة صبح به هنگام ظهر نزدیک میشویم مقدار اختالف دمای هوا افزایش
مییابد و تا هنگام شب این افزایش اختالف در دمای هوای مجاور دو بام ادامه دارد و حداکثر آن در ساعت  2بعدازظهر
به  9/92درجه میرسد و حداقل اختالف دما نیز قبل از حداقل دمای روزانه در ساعت  0صبح رخ داده است .براساس
نتایج بررسیِ اختالفِ دمای بهدستآمده از مطالعات میدانی بین دو پشتبام سبز و مرجع در فصلهای بهار ،تابستان ،و
پاییز ،بیشترین اختالف دما در فصل پاییز رخ داده است؛ بهطوریکه حداکثر اختالف در فصل پاییز در ساعت  19شب به
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مقدار  9/29درجة سلسیوس بوده است .در کل ،با بررسی دادههای میدانی در فصلهای بهار ،تابستان ،و پاییز ،نشان داده
شد که مقدار اختالف دمای هوای مجاور دو بام سبز و مرجع در ساعات پایانی روز و در هنگام شب بیشتر از ساعات اولیة
روز بوده است؛ یعنی زمانی که جزیرة گرمایی هنگام شب به اوج خود میرسد (جدول .)1
لکنندگﯽبﺎمسﺒزبﺮدمﺎيﻫوايمجﺎوردرﻓصولمخت فموردمطﺎلﻌه
ﺟدول.5مﯿزاناثﺮتﻌدی 

ﻓصل 
مﯿزاناختالف 
حداکثر اختالف ºC
حداقل اختالف ºC
میانگین ºC

بهﺎر 

تﺎبستﺎن 

پﺎیﯿز 

 0( 9/51بعدازظهر)
 0( 2/91صبح)
1/21

 2( 9/92بعدازظهر)
 0( 2/02صبح)
1/29

 19( 9/29شب)
 1( 2/1صبح)
1/22

در فصل بهار اثر تعدیل بام سبز در دمای هوا از ساعات اولیة صبح شروع و تا ساعات صبح مشاهده میشود .ولی
هرچه به ساعات شب نزدیک میشویم مقدار اثر تعدیلکنندگی کاهش مییابد و مقدارش به صفر میرسد .در فصل
تابستان نیز مانند فصل بهار بیشتر مقدار اثر تعدیلکنندگی دما در ساعات روز رخ داده است و در شب اثر چندانی مشاهده
نمیشود .ولی در فصل پاییز میزان تعدیل دمای هوا بیشتر در ساعات شب رخ داده است؛ بهطوریکه از ساعت 2
بعدازظهر شروع میشود و تا انتهای شب ادامه دارد .بنابراین ،حداکثر تعدیل دمای هوا در فصل پاییز در ساعات شب رخ
داده است ،درصورتیکه در فصل بهار و تابستان بیشتر میزان اثر تعدیل دمای هوا در ساعات میانی تا بعدازظهر مشاهده
میشود .همچنین ،براساس نتایج بررسی همبستگی بین دادههای مدل در شرایط واقعی و دادههای ایستگاهی (میدانی)،
دادههای بام سبز مدل و دادههای واقعی در فصل بهار و تابستان دارای همبستگی معنادارند .درصورتیکه همبستگی بین
دادههای بام سبز مدل و دادههای واقعی در فصل پاییز و همچنین همبستگی بین دادههای بام مرجع مدل و دادههای
واقعی در فصل تابستان و پاییز کم است ،ولی بین دادههای بام مرجع مدل و دادههای واقعی در فصل بهار همبستگی
معنادار با مقدار  5/09مشاهده میشود.
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