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معرفی  جنبه های  ساده ترین  زمین،  به  نزدیک  آب و هوای  عوامل  و  شرایط 
بزرگ،  مقیاس  در  اقلیم ها  تقسیم بندی  می کنند.  فراهم  را  منطقه  هر  اقلیم 
از سیستم های آب و هوایی مختلف  تعداد زیادی  میانگین  بر اساس  جملگی 
است که از مکان های ثبت شده استاندارد به دست آمده است، این ایستگاه ها 
معمواًل در مناطق با پوشش چمن واقع شده اند. به همین دلیل شرایط طبیعی 
سطح زمین، یا شرایط عوارض انسان سازی که در سطح زمین ایجاد شده 
است، در شکل دهی ریز اقلیم ها و در مقیاس بزرگ تر، اقلیم های کالن بسیار 
موثر هستند. در نگاه کلی، اقلیم ها تحت تأثیر فاصله مکانی خود از استوا، 
در  جغرافیایی  عرض  و  طول  هستند.  خورشید  تابش  زاویه  و  قطب ها  یا 
شکل دهی اقلیم ها نقش کلیدی دارد. تغییر شرایط آب و هوایی در فاصله های 
نزدیک  اقلیمی  شرایط  می کند.  روشن  را  ریز اقلیم ها  نقش  زمین،  روی  کم 
تشعشعات خورشیدی،  انعکاس  انرژی،  تبادل  به دلیل  می تواند  زمین  سطح 
رطوبت، پوشش گیاهی، همچنین، شرایط توپوگرافی طبیعی و نیز سازه های 

انسان ساز بسیار متفاوت باشد. 
ریز اقلیم های ایجاد شده در سطح خاک های لخت و بدون پوشش، تحت تأثیر 
میزان رطوبت، که در مقدار دما اثر گذار است، شکل می گیرند. نرخ انتقال 
به اتمسفر و از طریق هدایت به  حرارت از سطح خاک از طریق همرفت 
ایجاد  و  تشکیل  مکان  البته  است.  متفاوت  بسیار  که  می شود،  انجام  خاک 
قرار دارند؟ در چه جهتی  از نظر جغرافیایی در کجا  نیز مهم است،  شهرها 
نسبت به استوا، یا قطب واقع شده اند؟ چه میزان از تشعشعات خورشیدی را 

دریافت می کنند؟
نقش باد را نیز، نباید فراموش کرد. بسیاری از ساختمان های بلند، به ویژه 
بیاورند.  وجود  به  را  شدیدی  بادهای  می توانند  سایه انداز  بخش های  در 
بودجه  در  گرما  تبادل  انسان ساز  تأسیسات  به  توجه  با  شهری  مناطق  در 
می شود.  حرارتی  جزایر  ایجاد  به  منجر  معمواًل  و  می گذارد  اثر  حرارت 
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در  تفاوت  این  و  هستند  گرم تر  اطرافشان  مناطق  از  شهری  مناطق  همه 
می شود.  احساس  بیشتر  است،  صاف  آسمان  و  کم  باد  که  زمان هایی 
مصالح  و  مواد  و  متفاوت  ارتفاع های  با  ساختمان های  شهری  مناطق  در 
گوناگون به اشکال مختلف ساخته شده  اند، یا ساخته می شوند، این ساختمان ها 
جریان هوا را تحت تأثیر قرار می دهند و سطوح متنوعی را نسبت به دریافت 
نور خورشید به وجود می آورند، به طوری که بعضی قسمت ها به صورت مداوم 
تابش خورشید را، در صورت وجود، دریافت می نمایند و بعضی قسمت ها 

در شرایط نیم سایه، یا سایه دائمی هستند.
درواقع می توان گفت، در مناطق شهری، در نزدیکی سطح زمین این ظرفیت 
وجود دارد که شرایط اقلیم طبیعی منطقه تغییر یابد. مهم ترین شاخص مناطق 
شهری در موضوع تغییر اقلیم، افزایش دما به ویژه در مناطقی است که نقش 
فعالیت صنایع در تولید گرما و گازهای گلخانه ای معنی دار است. این دما 
منجر به کاهش بارش برف، تغییر نوع بارش از برف به باران و محدودیت 

در وقوع یخ بندان ها می شود.
نکته دیگر، آلودگی مناطق شهری است که تحت تأثیر گازهای تولید شده 
شرایط  انسان ها،  آلودگی ها عالوه بر سالمت  دارد.  قرار  توجه جدی  مورد 

تابش خورشید را نیز تحت تأثیر قرار می دهند.
به عنوان یک راهبرد اصلی در مقوله مناطق شهری موجود و یا مناطق در 
دست تأسیس می بایست اقلیم طبیعی منطقه و نیز نگاه تغییر اقلیم و عوامل 
کلیدی اقلیمی مورد توجه قرار گیرند. گرما به عنوان یک پیشران اثرگذار باید 
در میزان و چگونگی تابش خورشید و انعکاس اولیه و ثانویه آنها بررسی 
شود. جهت و شدت جریانات جوی و بادهای منطقه ای و محلی عامل مهم 
دیگری است که باید در تدوین وتهیه برنامه های شهری در نظر گرفته شود. 
اقلیم  تغییر  نگاه  با  موجود  برنامه های  مجموعه  است  ضروری  درنهایت، 

بازنویسی و برنامه های جدید از ابتدا با این نگاه تدوین شوند.
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