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Abstract
One of the most important factors on UHI value, which is attended deeply in developed countries, is the covering
type of parcels’ roof. However, due to the different effects of various covering types and also their distinct
results in various locations, developing a spatial decision support system (SDSS) to select the optimal covering
in the optimal location is inevitable, which has not been investigated before. Therefore, in this research, an SDSS
has been developed including two main stages: 1) estimating land surface temperature of the study area and 2)
selecting the optimal parcels to change their roof covering types with three predefine roof covering types. Then,
in order to evaluate the results, new land surface temperature values and urban heat islands were recalculated.
According to the proposed model, the standard deviation of the UHI values in the study area has decreased from
13.222 ° C to 10.781 ° C, which leads into an increment in the thermal uniformity in the region. Additionally, the
results show that in order to control the thermal islands, it is necessary to use green roof areas around the region
because this cover type has wider effects than other types. In other words, roofs with materials such as flagstones
or high albedo materials have local effects in controlling the UHI values of the region.
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Extended abstract
Introduction
Migration to cities and urban development have led to the irregular growth of cities and the
uncontrolled transformation of natural land cover into artificial and impenetrable cover. As a result, it
has created numerous environmental consequences for cities, including the phenomenon of heat
islands, as a result of which the temperature of urban areas has increased compared to the surrounding
areas, causing changes in ambient temperature, air pollution and harmful effects such as greenhouse
emissions. Therefore, measuring and controlling the effects of urban heat islands, based on scientific
and justifiable principles, helps decision-makers to overcome the resulting problems. Today, one of
the most effective ways to control the effects of heat islands in developed countries is to use less heatabsorbing coverings, such as green infrastructure, high-albedo materials and flagstone, to cover the
roofs of buildings. Therefore, in this study, an optimal planning based on spatial analysis, using the
remote sensing and computational intelligence in the form of a spatial decision support system that can
determine the effects of changing the roof covering of buildings in the study area.
Materials and Methods
To survey the research, a neighborhood from a central region of Tehran, the 7th region, was chosen to
develop a software package for green roof planning. The main reasons for choosing the neighborhood
(i.e. Khaghani) are existing the various land uses and high level of density in the neighborhood. The
total population and area of this neighborhood are about 10000 persons and 0.366 km2, respectively.
This neighborhood consists of 988 parcels with a variety of 15 land uses. It is expected that the UHI
effect has a significant role in this neighborhood since the region that the neighborhood belongs to, is
one of the central regions in Tehran. Moreover, for developing the software package, map of parcels
with attributes related to the area and land use and Images of Landsat 8 over the neighborhood are
employed:
In this research, a software is introduced for changing parcels’ roofs intellectually to alleviate the UHI
effect in the study area. To this end, the satellite data mentioned above are utilized and then some
atmospheric and radiometric corrections are applied by the FLAASH (Fast Line-of-sight Atmospheric
Analysis of Spectral Hypercube) method. These corrections endorse and enhance the validity of
images’ digital numbers, which contain data about bands of the satellite. Now, the images are ready to
excavate for computing indices related to the UHI effect. Two main groups have a pivotal role in
calculating these indices including vegetation and urban groups. When the indices are developed, the
relationship between UHI and indices is investigated using the linear regression method (LRM) to
obtain indices’ coefficients. So, the UHI effect can be modeled through the values of indices and their
coefficients. Afterward, the software package tries to find some parcels, which constitute a certain and
predefined percentage of area, that have a significant impact on UHI’s standard deviation by changing
their roofs’ covers into three types cover including green, high albedo materials, and flagstones as the
novelty of the research. Since there are a lot of feasible solutions, it is necessary to use a metaheuristic
algorithm for finding the optimal solution. Therefore, in the second step of the proposed method, the
optimal solution is conveyed by the Genetic algorithm (GA), as the most common algorithm in
metaheuristic algorithms. After finding the optimum parcels for changing roofs’ cover, the UHI effect
is computed once again to show the improvements.
Discussion of Results
In this research, software package is designed and the Landsat8 images related to 31 July, 2020 were
employed to compute SHI value in the study area. In this regard, all bands of Landsat8 had been used
and corrected through the FLAASH algorithm and then the SHI’s indices were evaluated based on the
mentioned formulas. In the next step, in order to determine the coefficients of indices, an LRM as
expressed in the methodology section was applied. In the regression, the 14 indices and the measured
actual temperature in each location were assumed as independent and dependent variables
respectively. In addition, 1500 locations in Tehran were considered as observation points for
measuring indices and actual temperature. The extent of observations’ locations was selected over
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Tehran to cover more observation points and thereby achieve better UHI estimation. Among these
1500 observation points, 70% and 30% of points were selected as training and test sets respectively.
Additionally, the RMSE and R2 for the regression were computed over the training and test data.
According to the obtained coefficients of indices, the SHI values for the study area were achieved
through Weighted Linear Combination (WLC).
As mentioned, the Genetic Algorithm is used to select the optimum subset of parcels for changing
their roofs’ infrastructure with three covering classes including vegetation, high-albedo materials, and
flagstones. This subset is assumed as 10 percent of all parcels in the area. However, some parameters
should be set before using the algorithm such as the number of population and generation, the ratio of
selection, crossover, and mutation. Besides, minimizing the standard deviation of SHI values was
assumed as a fitness function for GA. As a result of the algorithm, the selected parcels and their
appropriate roofs’ infrastructure for minimizing the standard deviation of SHI in the area are
presented. This optimal solution was obtained through 252 generations that its convergence trend is
presented. Additionally, based on the changes of selected parcels for roofs’ cover, the SHI values for
the study area are computed again. These new values for the SHI and UHI effects are presented.
However, the obtained standard deviation of SHI values for the changed roofs’ cover is 10.781°C
while this value before changes is 13.222°C.
By examining the selected parcels obtained from the GA results with green spaces in and around the
study area, it is found that the GA selects parcels for changing the roof covering with vegetation that is
not contiguous with the green spaces in their surrounding area. whereas, according to results, the GA
did not choose any parcel in these areas to change their roofs’ infrastructure to vegetation cover.
However, highly efficient covering in SHI values such as vegetation and high albedo materials
circumscribed the study area. This fact shows that in order to control the variation of UHI in the center
of the area, it is necessary to curb the SHI values in the border of the study area. However, the less
efficient cover compared to vegetation and high-albedo materials, which is flagstones, are located
dominantly in the center of the study area since their influence is more limited and local than the other
types.
It is also can be perceived that all changes in roofs’ infrastructure are not in line with changing to the
vegetation cover, although this type of covering has the best effect to reduce SHI value. This
consequence is because of the fitness function of GA, which is based on the standard deviation and not
the mean value. The type of vegetation for covering decreases the SHI value, and thereby leads to
decreasing mean value, while the objective of the software is to minimize the variation of SHI values.
Therefore, vegetation cover is used in a location where the study area confronts with hotspot SHI
value at that location. To verify this claim, the vegetation cover is utilized for all parcels selected by
the GA to compute the SHI value for this scenario.
Conclusion
With the widespread growth of cities and the increase in population, natural covers have been changed
to artificial and impenetrable land cover, which lead to several environmental problems for cities,
including UHI effects. Due to these changes, which are caused by the UHI effects, the temperature of
urban areas becomes higher than the surrounding areas. One of the most practical and efficient
methods for controlling the effects of urban heat islands is utilizing the green infrastructure and high
albedo materials for roofs’ infrastructures; however, previous studies did not model this subject in
quantitative practice. Based on this shortcoming, the present study proposed a software package to
investigate quantitatively the changes of UHI effects based on the substitution of present roofs’
infrastructures to three selected types of covering class including vegetation, high-albedo materials,
and flagstones. Additionally, the software used GA as a sub-model of the software to select the best
set of parcels in the study area for changing their roofs’ infrastructure according to a specified fitness
function. The fitness function assumed for this research is the standard deviation of the SHI values in
the study area. This fitness function controls the variation of the SHI values and prevents the creation
of UHI hotspots in the study area. This investigation is conducted in a neighborhood of a central
region in Tehran, which in the Khaghani neighborhood in the 7th region of Tehran. Examining the
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selected parcels obtained from the results of the GA with the surrounding green space and the study
area, it was found that the genetic algorithm selects parcels to change the roof covering with
vegetation that is not adjacent to the green space. This fact shows that in order to control the change of
UHI in the center of the region, it is necessary to limit these values at the border of the region.
However, less efficient cover compared to vegetation and high albedo materials, which is flagstone, is
predominantly studied in the center of the area. It can be also seen that not all changes in roof
infrastructure are consistent with changes in vegetation, although this type of cover has the best effect
on reducing the amount of urban heat islands. This result is due to the fitness function of the genetic
algorithm, which is based on minimizing the standard deviation of SHI in the area. Therefore, the
vegetation is used in a place where the study area is exposed to a high amount of urban heat islands.
Additionally, this cover type is more effective in the range of 100 and 150 meters of green areas.
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تعیین بهینه پوشش سقف ساختمانها به منظور کنترل جزایر حرارتی شهری با
استفاده از الگوریتم ژنتیك و تحلیلهای مكانی
نیکروز مستوفی* ،9حمید مطیعیان

6
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چكیده

يكي از عوامل تاثيرگذار بر روی پديده جزاير حرارتي شهری ،نوع پوشش سقف قطعات ملكي است كه امروزه در جوامع پيشرفته توجه
ويژهای به آن مي شود .اما با توجه به نحوه تاثير متفاوت پوششهای مختلف و همچنين نتايج متفاوت پوششها در مكانهای مختلف،
وجود يك سامانه تصميم گيری مكاني جهت انتخاب پوشش بهينه در مكان بهينه اجتناب ناپذير ميباشد كه تاكنون چنين سامانهای
پيادهسازی نشده است .لذا در اين تحقيق سامانهای ايجاد شده است كه شامل دو مرحله اصلي برآورد درجه حرارت سطح منطقه مورد
مطالعه و انتخاب مجموعهای بهينه از قطعات ملكي برای تغيير پوشش سقف آنها با سه نوع پوشش ازقبل تعريف شده ميباشد .سپس
به منظور ارزيابي نتايج ،مقادير جديد درجه حرارت سطح و نمايش جزاير حرارتي شهری مجددا محاسبه گرديد .با توجه به مدل فوق،
انحراف معيار جزاير حرارتي منطقه از  31/222درجه سلسيوس به  31/183درجه سلسيوس بهبود يافته است كه نشان دهنده افزايش
يكنواختي اين اثر در سطح منطقه است .همچنين نتايج حاصل از انتخاب قطعات ملكي و نوع پوشش آنها توسط مدل ارائه شده نشان
ميدهد كه برای كنترل جزاير حرارتي در نيازمند استفاده از پوشش گياهي در پيرامون منطقه ميباشد زيرا اين پوشش تاثيرات
وسيعتری نسبت به ساير پوششها دارد.
کلید واژه

الگوريتم ژنتيك ،تحليلهای مكاني  ،تصاوير لندست  ،8جزاير حرارتي شهری ،مدل رگرسيون خطي.
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محیط ،آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانه ای تحت تاثیر
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سبب تغییر در تعادل انرژی زمین و جذب گرمای بیشتر در

آنها از جمله نژاد ،قومیت ،سطح درآمد و شرایط اقتصادی

طول روز میشود .همچنین ،به دلیل عدم وجود یا كاهش

مورد بررسی قرار گرفت .نتیجه این تحقیق و بررسی به

پوششهای گیاهی در مناطق شهری ،تبخیر و تعرق گیاهان

تصمیم گیرندگان كمک كرده است تا زیرساخت های سبز،

مختل میشود و در نتیجه ،اثرات خنککنندگی طبیعی زمین

بهویژه سازههای بام سبز را در مناطق با آسیبپذیری اجتماعی

كاهش مییابد .البته این پدیده با پارامترهای هندسه شهری

باال برنامهریزی كنند (.)Sanchez and Reames, 2019

مانند مانند عرض معابر و ارتفاع ساختمانها نیز بسیار رابطه

 Chenو همکاران ( ، )9191اثرات وجود درختان،

دارند به طوریکه وجود ساختمانهای بلند ضریب دید به

سطوح با درخشندگی باال ،بامهای سبز و تركیبات آنها را در

آسمان را كاهش میدهند و با افزایش بازتابهای متوالی

خنک كردن آب و هوایی محلی در شهر چانگشا چین را

امواج خورشید ،جذب گرما بیشتر شده و پدیده جزایر

بررسی نمودند .در این تحقیق ،با تركیب اندازهگیریهای

حرارتی تشدید میگردد .بنابراین ،اندازهگیری و كنترل اثرات

زمینی و شبیه سازیهای عددی با بکارگیری نرم افزار

جزایر حرارتی شهری ،بر اساس مبانی علمی و قابل توجیه،

 ، ENVI-metسناریوهایی به منظور ارزیابی اثرات خنک

به دولت ها و تصمیم گیرندگان كمک خواهد كرد تا بر

كنندگی تركیبات مختلف عوامل فوق ،طراحی شده است.

) ;Hendel et al., 2016

نتایج این تحقیق نشان میدهد كه افزایش تعداد درختان و

 .(Mostofi and Hasanlou, 2017امروزه یکی از روشهای

سطوح با درخشندگی باال در سه منطقه مورد مطالعه با

بسیار كارآمد برای كنترل اثرات جزایر حرارتی در كشورهای

ساختارهای مختلف برای كاهش دمای تابستان در سطح

توسعه یافته ،استفاده از پوششهای با جذب حرارتی كمتر

خیابان موثرتر از استفاده از سقفهای سبز است

( Chen et

مانند زیرساخت های سبز ،مواد با درخشنگی باال و

.)al., 2020

مسائل ناشی از آن غلبه كنند

)Fahmy et

 Dongو همکاران ( )9191نیز مطالعات تجربی برای

سنگفرش ،در پوشش سقف ساختمانها میباشد

al., 2018; Madhumathi et al., 2018; Mohajerani et al.,
2017; Sanchez and Reames, 2019; (Santamouris,
 .2013اما ،برای برنامهریزی مطلوب در مورد به كارگیری

بررسی تأثیرات بامهای سبز و مناطق اطراف آنها بر روی
جزایر حرارتی در شهر ژیامن چین با بکارگیری سنجش از

این پوشش ها  ،الزم است اثرات كمی آنها در مکانهای

دور و سیستم اطالعات مکانی به انجام رساندند .نتایج این

)Dong

تحقیق نشان میدهد كه بامهای سبز باعث كاهش حدود

et al., 2020; Madhumathi et al., 2018; Zhang et al.,
.(2013

 1/2درجه سلسیوس در جزایر حرارتی میشوند .همچنین

مختلف بر روی جزایر حرارتی منطقه ارزیابی شود

 Sanchezو  ، )9102( Reamesمدلهای جزایر حرارتی

سقف سبز تأثیر قابل توجهی در درجه حرارت محیط اطراف
خود در یک شعاع صد متری دارد(.)Dong et al., 2020

در شهر دیترویت ،ایاالت متحده آمریکا را بر اساس

مطالعات بررسی شده مذكور دارای نکات ضعف به

شاخص نرمال شده تفاضل پوشش گیاهی ( )NDVIو

شرح زیر میباشند :در این تحقیقات ،جزایر حرارتی شهری

مقدار درجه حرارت زمین ( ، )LSTاز طریق دادههای

عموماً با استفاده از تجهیزات اندازهگیری گران قیمت با

تصویر باند  01و  00ماهواره لندست  8مطالعه نمودند .آنها

سطح پوشش كم بررسی شده و یا انجام مدلسازی منتج از

سعی كردند با مدلسازی جزایر حرارتی ،مناطق آسیب پذیر

تغییرات كاربری سطوح ،با استفاده از روشهای كمتوان كه

و در معرض خطر گرما را در شهر تعیین كنند .سپس ،با

قادر به دستیابی به درجه حرارت نهایی قابل اطمینان

توجه به مدلسازی انجام شده ،جمعیت در معرض مناطق

نیستند ،صورت گرفته است .بعالوه ،در این تحقیقات تأثیر

پرخطر حرارتی با توجه به ویژگیهای جمعیت شناختی

پوشش های مختلف سقفها بر روی مقادیر جزایر حرارتی

تعیین بهینه پوشش سقف ساختمانها به منظور کنترل ...
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مورد بررسی قرار نگرفته است .همچنین مدلی كارآمد برای

امکان بررسی پوششهای متفاوت سقفها و بر اساس كمینه

بیان نحوه تغییر پوشش سقفها به منظور به حداقل

سازی پارامترهای آماری درجه حرارت منطقه در مطالعات

رساندن پارامترهای كمی جزایر حرارتی ،مانند مقادیر

گذشته مورد بررسی قرار نگرفته است و لذا این مهم جنبه

میانگین یا انحراف معیار ارائه نشده است .با توجه به وجود

نوآوری این تحقیق میباشد.

این كاستیها ،اوالً ،مطالعه حاضر یک مدل قابل اعتماد
مبتنی بر روش سنجش از دور برای ارزیابی مقادیر درجه
حرارت سطح ،در كل منطقه مورد مطالعه با حداقل هزینه و
حداكثر پوشش ارائه نموده است .از سوی دیگر در این
تحقیق ،تأثیرات استفاده از سه نوع پوشش برای سقف
شامل پوشش گیاهی ،مواد دارای درخشندگی باال و
سنگفرش ،بر روی مقدار درجه حرارت سطح بررسی شده
است .لذا براین اساس ،در این تحقیق یک برنامهریزی بهینه
مبتنی بر تجزیه و تحلیل فضایی و هوش محاسباتی در
قالب یک سامانه پشتیبان تصمیم گیری ارائه شده است كه
با بکارگیری آن میتوان آثار حاصل از تغییر پوشش
سقفهای ساختمانهای منطقه دلخواه را با در نظر گرفتن
كاهش پارمترهای آماری مانند میانگین یا انحراف معیار
درجه حرارت منطقه مورد مطالعه را بررسی نمود .الزم به

مواد و روش بررسی
منطقه مورد مطالعه

به منظور انجام این تحقیق ،محله خاقانی از محلههای
مركزی شهر تهران ،واقع در منطقه  7شهرداری ،برای ایجاد
سامانه كمک به تصمیم گیری و برنامه ریزی انتخاب شد
(شکل  .)0منطقه  7شهر تهران از پنج ناحیه و بیست و دو
محله تشکیل شده است .دالیل اصلی انتخاب این محله،
وجود كاربری های مختلف و سطح باالی تراكم در محله
است .كل جمعیت و مساحت این محله به ترتیب حدود ده
هزار نفر و  16300كیلومتر مربع است .این محله از 288
قطعه با  01نوع كاربری متنوع تشکیل شده است و با توجه
به موقعیت این محله در هسته مركزی شهر تهران ،آثار
جزایر حرارتی نقش مهمی در این محله دارد.

ذكر است برنامهریزی هایی مبتنی بر مفاهیم بهینه سازی با

(ب)

(الف)

شکل  .1الف) تهران و منطقه  7و ب) منطقه  7و محله منتخب (خاقانی)

عالوه بر این ،برای توسعه سامانه پشتیبان تصمیمگیری،
از مجموعه دادههای زیر استفاده میشود:

الیه قطعات ملکی با اطالعات توصیفی مربوط به منطقه
و كاربری زمین.
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تصاویر ماهواره لندست  8از منطقه شامل همه باندهای

تصویر كه مشخصات آنها در جدول  0ارائه شده است.

جدول  .1مشخصات باندها و سنجندهای ماهواره لندست 8

باندها

سنجنده

Band 1 - Coastal aerosol
Band 2 – Blue
Band 3 – Green
Band 4 – Red
OLI

)Band 5 - Near Infrared (NIR
Band 6 - SWIR 1
Band 7 - SWIR 2
Band 8 – Panchromatic
Band 9 – Cirrus

TIRS

Band 10 - Thermal Infrared 1
Band 11 - Thermal Infrared 2

روش شناسی تحقيق

طول موج (میکرومتر)
1.31 - 1.34
1.34 - 1.43
1.41 - 1.45
1.43 - 1.41
1.84 - 1.88
3.41 - 3.44
2.33 - 2.25
1.41 - 1.48
3.14 - 3.18
31.41 - 33.35
33.41 - 32.43

توان تفکیک مکانی (متر)
11
11
11
11
11
11
11
34
11
311
311

𝑖𝑥 بصورت خطی وجود دارد .این ارتباط با استفاده از

در این تحقیق ،سامانهای جهت كمک به تصمیمگیری

توزیع متغیر خطا (كه ناشی از متغیر تصادفی بعالوه نویز

برای تغییر پوشش سقف قطعات ملکی در راستای كاهش

موجود در دادهها میباشد) با ارتباط خطی بین متغیر مستقل

اثر جزایر حرارتی شهری در منطقه مورد مطالعه ایجاد شده

و عوارض و شاخصهای استخراج شده ( 𝑖𝑥) انجام

است .به این منظور ،از دادههای ماهواره لندست8

میشود(.)Kutner et al., 2004

تصحیحات جوی و رادیومتری با استفاده از روش فلش
( )FLAASHروی آنها اعمال میشوند .اعمال این
تصحیحات موجب افزایش اعتبار محتوای رقومی تصاویر
در باندهای تصویر ماهواره میگردد .بعد از اعمال تصحیح
مذكور ،تصاویر آماده برای محاسبه شاخصهای مربوط به
جزایر حرارتی میشوند .دو گروه اصلی شاخصهای
سنجش از دوری شامل شاخصهای مرتبط با گیاه و
شاخصهای شهری نقش محوری در محاسبه جزایر

رابطه ()0

𝑖𝜀 𝑦𝑖 = 𝛽𝑖 𝑥𝑖1 + ⋯ + 𝛽𝑝 𝑥𝑖𝑝 +
𝑛 𝑖 = 1, … ,

در رابطه  0فرم جبری مدل رگرسیون خطی آورده شده
است كه در آن  Tعالمت ترانهاده و مقدار

𝛽 𝑇𝑖𝑋

تركیب

خطی بین متغیرهای ورودی 𝑖𝑥 و ضرایب 𝛽 میباشد .اگر
تمامی فرمولها با هم نوشته شوند ،شکل برداری و
ماتریسی آن به شکل رابطه شماره  9خواهد شد.
رابطه ()9

𝜀 𝑦 = 𝑋𝛽 +

حرارتی دارند( .)Mostofi and Hasanlou, 2017در این

در رابطه  9ماتریس  Xرا ماتریس طراحی مینامند.

پژوهش بعد از محاسبه تعداد چهارده شاخص گیاهی و

تشخیص اینکه كدامیک از متغیرها برای مدلسازی متغیر

شهری ،رابطه بین آنها و جزایر حرارتی شهری ،با استفاده از

مستقل مناسب است ،وابسته به تاثیر متغیرهای وابسته به

روش رگرسیون خطی به منظور بدست آوردن ضرایب اثر

یکدیگر و تاثیر مستقیم آن بر متغیر مستقل دارد .با حل

هر شاخص بررسی میشود.

رابطه  9با روش كمترین مربعات ،ضرایب رگرسیون

با فرض داشتن داده های آماری به فرمت

(متغیرهای 𝑖𝛽) تخمین زده خواهد شد .تخمین آماری و

 {𝑦𝑖 , 𝑥𝑖1 , … , 𝑥𝑖𝑝 }𝑖=1در مدل رگرسیون خطی ،فرض بر این

استنتاج در رگرسیون خطی وابسته به مقادیر متغیرهای

𝑖𝛽

است كه ارتباطی بین متغیر مستقل 𝑖𝑦 و بردارهای 𝑃 تایی

است .مولفههای این بردار به مقادیر مشتقات جزئی از متغیر

𝑛
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وابسته تفسیر خواهد شد و متغیرهای 𝑖𝜀 به متغیر خطا یا

ژنتیک ،به عنوان یکی از الگوریتمهای متداول فراابتکاری،

نویز مشهور است ( .)Abel et al., 2019بنابراین به كمک

استفاده میگردد .در نتیجه بعد از یافتن پوشش مطلوب

این مدل میتوان تغییرات پوشش سقف ساختمانها را در

برای قطعات ملکی ،درجه حرارت سطح یک بار دیگر

مقدار جزایر حرارتی پیش بینی نمود .به طوری كه با تغییر

محاسبه میشود تا بهبود نتایج حاصل از تخصیص را نشان

پوشش برخی از قطعات شهری ( )Parcelبه یکی از

دهد .حاصل پیاده سازی روش پیشنهادی ،به برنامه ریزان

پوششهای گیاه ،مواد با درخشندگی باال و یا سنگفرش

شهری كمک خواهد كرد تا ایجاد و شکلگیری جزایر

اقدام به تعدیل و كاهش میزان مقادیر جزایر حرارتی شهری

حرارتی شهری را كنترل نموده و محیط زندگی شهری را از

نمود .با توجه به تعداد باالی قطعات ملکی موجود در محله

مخاطرات این پدیده دور نگه دارند .تمام مراحل روش

و تنوع پوشش های در نظر گرفته شده ،حل این مسئله با

پیشنهادی مورد استفاده در این تحقیق ،در شکل  9نشان

روشهای موجود بسیار دشوار بوده و لذا برای راه حل این

داده شده است.

مشکل (تعیین پوشش بهینه قطعات ملکی) از الگوریتم

شکل  .2روند نمای اجرا و پیاده سازی روش پیشنهادی تحقیق

جزاير حرارتی شهري و محاسبه آن

بوده در حالی كه سنجش جزایر حرارتی نوع دوم از طریق

طبق گزارش موسسه  ،Actionbioscienceكه در سال

اندازهگیری غیر مستقیم ،عمدتاً با روش سنجش از دور

 9101صورت گرفته است ،سه نوع جزایر حرارتی شهری

صورت گرفته و ارزیابی میشود .محاسبه جزایر حرارتی

وجود دارد )0 :جزیره گرمایی الیه سایه؛  )9جزیره حرارتی

سطح به كمک سنجش از دور توسط شاخصهای نسبی

الیه مرزی؛ و  )3جزیره حرارتی سطح .فابریزی و همکاران،

مربوط به پوششها و كاربریهای مختلف زمین و شرایط

در سال  9101تفاوتهای مختلفی را بین انواع ذكر شده

محیطیانجام میشود كه این شاخصها و روابط آنها در

جزایر حرارتی بیان كردهاند ( .)Fabrizi et al., 2010كه

جدول شماره  9ارائه شده است .پس مطابق با روش ارائه

مهمترین آن این است كه جزایر حرارتی الیه سایه و جزایر

شده مدل رگرسیونی توسعه داده میشود تا مقادیر این

حرارتی الیه مرزی نمایانگر گرم شدن فضای شهری هستند

شاخصهای محاسبه شده را با دماهای مشاهده شده در

در حالی كه جزایر حرارتی سطح ( )SHIنشان دهنده گرم

سطح منطقه مورد مطالعه تطبیق داده و ضرایب این

شدن سطح شهری است .همچنین جهت سنجش جزایر

شاخصها تعیین گردند.

حرارتی نوع اول نیاز به دماسنجهای مستقر در فضای شهر
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 شاخص های مورد استفاده برای محاسبه مقادیر جزایر حرارتی سطح.2 جدول

رابطه
𝑆𝑊𝐼𝑅1 − 𝑇𝐼𝑅𝑆1
𝑆𝑊𝐼𝑅1 + 𝑇𝐼𝑅𝑆1

Normalized Difference Bareness Index (NDBaI)

𝑆𝑊𝐼𝑅1 − 𝑁𝐼𝑅
𝑆𝑊𝐼𝑅1 + 𝑁𝐼𝑅

𝐵𝐼 =

(𝑆𝑊𝐼𝑅1 + 𝑅𝐸𝐷) − (𝑁𝐼𝑅 + 𝐵𝐿𝑈𝐸)
(𝑆𝑊𝐼𝑅1 + 𝑅𝐸𝐷) + (𝑁𝐼𝑅 + 𝐵𝐿𝑈𝐸)

Bare Soil Index (BI)

𝑈𝐼 =

𝑆𝑊𝐼𝑅2 − 𝑁𝐼𝑅
𝑆𝑊𝐼𝑅2 + 𝑁𝐼𝑅

Urban Index (UI)

2×𝑆𝑊𝐼𝑅1

𝐼𝐵𝐼 = 𝑆𝑊𝐼𝑅1+𝑁𝐼𝑅
2×𝑆𝑊𝐼𝑅1

𝑁𝐼𝑅
𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁
− (𝑁𝐼𝑅+𝑅𝐸𝐷
−
)
𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁+𝑆𝑊𝐼𝑅1

𝑁𝐼𝑅
𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁
𝑆𝑊𝐼𝑅1+𝑁𝐼𝑅+(𝑁𝐼𝑅+𝑅𝐸𝐷−𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁+𝑆𝑊𝐼𝑅1)

𝐸𝐵𝐵𝐼 =

𝑁𝐷𝑉𝐼 =

𝑆𝑊𝐼𝑅1 − 𝑁𝐼𝑅

Index-based Built-Up Index (IBI)

Enhanced Built-Up and Bareness Index (EBBI)

10√𝑆𝑊𝐼𝑅1 + 𝑇𝐼𝑅𝑆1
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷
𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)

𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷
𝑁𝐼𝑅 + 𝐶1 × 𝑅𝐸𝐷 − 𝐶2 × 𝐵𝐿𝑈𝐸 + 𝐿
𝐿 = 1; 𝐶1 = 6; 𝐶2 = 7.5; 𝐺 = 2.5

Enhanced Vegetation Index (EVI)

𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷
× (𝐿 + 1)
𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷 + 𝐿
0 < 𝐿 < 1 ⇒ 𝐿 = 0.5

Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI)

𝐸𝑉𝐼 = 𝐺 ×

𝑆𝐴𝑉𝐼 =

𝑁𝐷𝑊𝐼 =

𝑁𝐼𝑅 − 𝑆𝑊𝐼𝑅1
𝑁𝐼𝑅 − 𝑆𝑊𝐼𝑅1

𝑀𝑁𝐷𝑊𝐼 =

شاخصهای شهری

Normalized Difference Built-up Index (NDBI)

Normalized Difference Water Index (NDWI)

𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁 − 𝑁𝐼𝑅
𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁 + 𝑁𝐼𝑅

شاخصهای مرتبط با پوشش گياهي

𝑁𝐷𝐵𝑎𝐼 =
𝑁𝐷𝐵𝐼 =

شاخص

Modified Normalized Difference Water Index
(MNDWI)

Brightness
Greenness
Wetness

Tasselled Cap Transformation (TCT)
Tasselled Cap Transformation (TCT)
Tasselled Cap Transformation (TCT)

𝑆𝐻𝐼 =
𝛽1 + 𝛽2 𝐸𝑉𝐼 + 𝛽3 𝑁𝐷𝑉𝐼
+ 𝛽4 𝑁𝐷𝑊𝐼 + 𝛽5 𝑁𝐷𝐵𝐼
+ 𝛽6 𝑁𝐷𝐵𝑎𝐼 + 𝛽7 𝑀𝑁𝐷𝑊𝐼
+ 𝛽8 𝐵𝐼 + 𝛽9 𝑈𝐼 + 𝛽10 𝐼𝐵𝐼
+ 𝛽11 𝐸𝐵𝐵𝐼 + 𝛽12 𝑆𝐴𝑉𝐼
+ 𝛽13 𝑊𝑒𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠
+ 𝛽14 𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠𝑠
+ 𝛽15 𝐵𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠

نحوه تطبیق این شاخصها با مقادیر مشاهداتی دمای
 در،سطح زمین كه به جزایر حرارتی سطح تعبیر میشود
)3( رابطه

. ضریب هر شاخص استβi ،كه در آن

.)Mostofi and Hasanlou, 2017(  ارائه شده است3 رابطه
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یک تابع ،به نام تابع برازندگی ( )Fitness Functioinامکان

یکی از رایج ترین الگوریتمهای فرا ابتکاری مورد

پذیر شود .این تابع خود می تواند شامل معیارهایی باشد تا

استفاده در بهینه سازی ،الگوریتم ژنتیک است كه تصمیم

ارزیابی هر كروموزوم متناسب با آن معیارها انجام شود

گیرندگان را قادر میسازد تا هنگامی كه فضای جستجوی

(.)Amini and Hu, 2021; Singh and Singh, 2017

جواب مسئله بسیار گسترده باشد در مدت زمان مناسبی ،راه
حل بهینه برای مسائل پیچیده پیدا كنند (

Goldberg and

نتايج

 .)Holland, 1988این روش از جمعیتی از اجزا تشکیل

در این تحقیق ،سامانهای جهت كمک به تصمیمگیری

شده است كه كروموزوم نامیده میشوندكه هریک از آنها

در محیط نرم افزار متلب طراحی شده است كه شمای كلی

به عنوان راهحلی ممکن در فضای جواب مسئله در نظر

آن در شکل شماره  3نشان داده شده است .در ابتدا از

گرفته میشود .در ابتدا این كروموزومها به صورت تصادفی

تصاویر ماهواره لندست  8كه مربوط به  30ژوئیه سال

تولید میشوند و سپس تعداد مشخصی از نسلها با طی

 9191میباشد ،برای محاسبه مقدار جزایر حرارتی سطح در

فرایند رقابتی و تکاملی طی میشوند كه در طی این فرایند،

منطقه مورد مطالعه استفاده شده است .در این راستا ،از همه

كروموزومها با استفاده از برخی عملیات ژنتیکی از جمله

باندهای ماهواره مذكور استفاده شده و از طریق الگوریتم

انتخاب ،تركیب ( )Crossoverو جهش ( )Mutationتکامل

فلش تصحیحات الزم برروی تصویر مورد نظر اعمال شده

مییابند .این اپراتورها به الگوریتم كمک میكنند تا

و سپس شاخصهای مرتبط با جزایر حرارتی سطح بر

الگوریتم زودتر به جواب بهینه همگرا شود .همچنین

اساس روابط جدول شماره  9ارزیابی شده است .در گام

هركروموزوم از طریق دنبالهای از خصوصیات (به نام ژن)

بعدی ،برای تعیین ضرایب شاخصها ،از روش رگرسیون

شامل اطالعاتی همچون كد باینری ،اعداد اعشاری و

خطی استفاده شده است كه مبانی ریاضی آن در بخش

حروف نشان داده میشود تا ارزیابی یک كروموزوم توسط

روششناسی تحقیق بیان گردید.

شکل  .3محیط سامانه نرمافزاری پیاده سازی شده و نمایش تصویر رنگی ماهواره لندست  8از شهر تهران

در مدل رگرسیون خطی مورد استفاده ،تعداد چهارده

وابسته ،تعداد  0111نقطه در تهران انتخاب و درجه حرارت

شاخص مرتبط و دمای واقعی اندازه گیری شده در سطح

واقعی سطح در این نقاط اندازهگیری گردید .موقعیت نقاط

منطقه مورد مطالعه ،به ترتیب متغیرهای مستقل و وابسته در

مربوط به مشاهدات درجه حرارت ،در كل شهر تهران

نظر گرفته شدند .جهت بدآورد دمای واقعی به عنوان متغیر

انتخاب شد تا بدین ترتیب تخمین بهتری از جزایر حرارتی
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شهری بدست آید .از بین این 0111نقطه مشاهداتی٪71 ،

جدول  .3ضرایب متغیرهای وابسته و اعتمادپذیری آنها در مدل
رگرسیون خطی مورد استفاده

نقاط به عنوان داده آموزشی و ٪31نقاط به عنوان داده تست
انتخاب شدند تا بتوان دقت مدل برازش داده شده را

Intercept

ارزیابی نمود .نتایج حاصل از بکارگیری روش رگرسیون

EVI
NDVI

خطی ،در جدول شماره  3ارائه شده است .عالوه بر این،

NDWI

مقدار  RMSEو  R2مربوط به روش رگرسیون خطی در

NDBI

داده های آموزشی و تست محاسبه گردید ،كه در جدول

NDBaI
MNDWI

شماره  4نشان داده شدهاند.

BI

با توجه به ضرایب شاخصهای بدست آمده ،مقادیر

UI

درجه حرارت سطح برای منطقه مورد مطالعه از طریق

IBI

محاسبه تركیب خطی وزنی حاصل شد .شکل شماره  4این

EBBI

مقادیر را برای تهران و محله مورد مطالعه نشان می دهد.

SAVI
Wetness

همانطور كه در بخش روششناسی تحقیق بیان شد ،از

Greenness

الگوریتم ژنتیک برای انتخاب زیرمجموعه بهینه قطعات

Brightness

ملکی برای تغییر پوشش سقف آنها با سه كالس پوشش،

مـوجـود در منطقـه برای تغییر كاربری و پـوشش استفـاده

الف)

11123.1
11113.1
11111.1
11423.1
11831.1
11111.1
21311.1
41231.1
11111.1
34241.1
11111.1
11111.1
11111.1
81441.1
1.11111

جدول  .4بررسی كارآیی روش رگرسیون خطی

شامل پوشش گیاهی ،مواد با درخشندگی باال و سنگفرش با
قید انتخاب حداكثر  01درصد از كل تعداد قطعات ملکی

برآورد
2435.445448.13412.288345.343431.223254.448454.85444.1
3131.21
1321.13448.81
2142.44
8153.44
1438.1
31.3243

pValue

داده های آموزشي
داده های تست

RMSE

)R2(%

5141.1
5321.1

24.85
14.85

ب)

شکل  .4الف) جزایر حرارتی شهری در تهران و ب) جزایر حرارتی شهری محله خاقانی به عنوان منطقه مورد مطالعه

گردید .به این منظور ،ابتدا پارامترهای مربوط به استفاده از

در مرحله بعد ،جهت به حداقل رساندن مقدار انحراف

الگوریتم ژنتیک ،از قبیل جمعیت اولیه ،تعداد نسلها ،نحوه

معیار مقادیر جزایر حرارتی سطح به عنوان تابع برازندگی،

انتخاب كروموزومها ،تالقی و جهش تنظیم شدند كه این

در الگوریتم ژنتیک فرض شده است .نتیجه اجرای

پارامترها و مقادیر آنها در جدول شماره  1ارائه شده است.

الگوریتم ،و قطعات ملکی انتخاب شده و پوشش انتخاب

تعیین بهینه پوشش سقف ساختمانها به منظور کنترل ...
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شده برای سقف قطعات ملکی بمنظور به حداقل رساندن
انحراف معیار مقدار جزایر حرارتی سطح در منطقه مورد
مطالعه ،در شکل شماره  1ارائه شده است .این راه حل
بهینه بعد از اجرای الگوریتم ژنتیک با تولید  919نسل
بدست آمده است كه روند همگرایی آن در شکل شماره 0
ارائه شده است.

جدول  .5پارامترهای الگوریتم ژنتیک

پارامتر
جمعيت
نرخ تركيب
نرخ جهش
روش تركيب
بيشينه تكرار
تعداد نخبه ها

مقادیر
311
2.1
14.1
دو نقطه ای
411
4

شکل  .5قطعات ملکی انتخاب شده برای تغییر پوشش سقف بر اساس
سه نوع پوشش :پوشش گیاهی ،مواد با درخشندگی باال و سنگفرش

است .الزم به ذكر است كه انحراف معیار جدید بدست
آمده از مقادیر درجه حرارت سطح با پوشش جدید
 01/780درجه سلسیوس است در حالی كه این مقدار قبل
از تغییر  03/99درجه سلسیوس بوده است.
بحث و بررسی
شکل  .6نتیجه همگرایی روش ژنتیک با تکرار  555نسل

همانطور كه در شکل شماره  4نشان داده شد ٪01 ،از
قطعات ملکی در منطقه مورد مطالعه توسط الگوریتم ژنتیک

جهت بررسی نتایج مدل ارائه شده با توجه به راه حل

انتخاب شدند تا پوشش سقف را با استفاده از سه نوع

بهینه انتخاب شده توسط مدل برای پوشش سقفها ،مقادیر

كالس پوشش شامل پوشش گیاهی ،مواد با درخشندگی باال

درجه حرارت سطح برای منطقه مورد مطالعه مجدداً

و سنگفرش تغییر یابند .نتایج حاصل نشان می دهد ،اعمال

محاسبه میشود .مقادیر جدید برای درجه حرارت سطح و

این تغییرات ،تأثیر قابل توجهی بر كاهش درجه حرارت

جزایر حرارتی شهر در شکل شماره ( 7ب) ارائه شده

سطح منطقه داشته است .این تأثیر را میتوان با محاسبه
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انحراف معیار مقادیر درجه حرارت سطح ،قبل و بعد از

سلسیوس و بعد از اعمال تغییرات  03/999درجه سلسیوس

اعمال تغییرات مذكور متوجه شد .مقادیر انحراف معیار

است .با این حال ،تأثیر مذكور را میتوان با مقایسه بصری

درجه حرارت سطح ،قبل از تغییرات  01/780درجه

مدل حرارت در دو مرحله فوق در شکل  7بررسی نمود.

ب)

الف)

شکل  .7الف) ساختار جزایر حرارتی شهری قبل از اعمال تغییرات و ب) ساختار جزایر حرارتی شهری پس از تغییرات

با بررسی قطعات ملکی انتخاب شده از اجرای

شده میتوان نتیجه گرفت كه پوشش با بازدهی كمتر در

الگوریتم ژنتیک و با توجه به موقعیت فضای سبز در

مقایسه با پوشش گیاهی و مواد دارای درخشندگی باال،

اطراف و درون منطقه مورد مطالعه ،مشخص میشود كه

مانند سنگفرش به طور غالب در مركز منطقه مورد مطالعه

الگوریتم ژنتیک قطعاتی را برای تغییر پوشش سقف با

واقع شده است زیرا تأثیر آنها نسبت به انواع دیگر پوشش،

پوشش گیاهی انتخاب میكند كه در اطراف همسایگی آنها

محدودتر و محلی است.

پوشش فضای سبز وجود نداشته باشد .جهت تایید این
نتیجه ،فضاهای سبز داخل و اطراف منطقه مورد مطالعه در
شکل  8نشان داده شده است .كه مطابق این شکل ،مناطق با
پوشش گیاه در شمال غربی ،شمال شرقی و جنوب منطقه
مورد مطالعه واقع شده اند .حال آنکه مطابق شکل ،1
الگوریتم ژنتیک هیچ قطعه ملکی را در این مناطق برای
تغییر پوشش سقف ،به پوشش گیاهی انتخاب نکرده است.
به عبارت دیگر شکل شماره  1نشان میدهد كه پوششهای
با كارآیی باال مانند پوشش گیاهی و مواد با درخشندگی باال

شکل  .8توزیع مناطق سبز در محله مورد مطالعه و اطراف آن

جهت كنترل جزایر حرارتی سطح اطراف منطقه مورد

از طرفی دیگر با بررسی نتایج میتوان دریافت اگرچه

مطالعه را احاطه كرده است .این واقعیت نشان میدهد برای

پوشش فضای سبز بیشترین تاثیر را در كاهش مقادیر جزایر

كنترل تغییرات جزایر حرارتی شهری در هسته مركزی

حرارتی دارد اما مدل ارائه شده پوشش قطعات ملکی

منطقه ،الزم است ابتدا جزایر حرارتی سطح در مرز منطقه

انتخاب شده را فقط با این پوشش جایگزین نکرده است

مورد مطالعه مهار شود .همچنین با بررسی تغییرات اعمال

چرا كه عملکرد تابع برازندگی الگوریتم ژنتیک بر اساس

تعیین بهینه پوشش سقف ساختمانها به منظور کنترل ...
461

نیکروز مستوفی ،حمید مطیعیان

كاهش انحراف معیار مقادیر جزایر حرارتی و نه مقدار

توسط مدل صرفاً با پوشش گیاهی برای پوشش سقف آنها

میانگین درجه حرارت این مقادیر بوده است .درواقع

محاسبه و حاصل عملکرد این سناریو و نتیجه آن در

استفاده صرف از پوشش گیاهی در سقف قطعات ملکی

ساختار جزایر حرارتی شهردر شکل شماره  2نشان داده

مقدار جزایر حرارتی سطح را در همه نقاط كاهش میدهد

شده است .همانطور كه در شکل شماره  2مشاهده میشود،

و در نتیجه منجر به كاهش مقدار میانگین درجه حرارت

نقاط خنک در مقایسه با سناریو بهینه قبلی افزایش یافته

سطح میشود ،در حالی كه هدف تابع برازندگی به حداقل

است .از سوی دیگر ،انحراف معیار در این سناریو برابر با

رساندن تغییرات یا نوسانات مقادیر جزایر حرارتی سطح

 04/192درجه سلسیوس است كه در مقایسه با سناریو

است .بنابراین ،تغییر پوشش سقف به پوشش گیاهی در

بهینه قبلی (كه مقدار انحراف معیار آن 03/999درجه

محلی استفاده میشود كه كانون جزایر حرارتی سطح باشد.

سلسیوس بود) ،مقدار باالتری را نشان میدهد.

برای تأیید این ادعا ،یکبار تمامی قطعات انتخاب شده

ب)

الف)

شکل  .9الف) تخصیص پوشش گیاهی به سقف قطعات ملکی منتخب الگوریتم ژنتیک ب) توزیع جزایر حرارتی شهری برای این تخصیص

با بررسی نتایج حاصل از این تحقیق ،مشخص میگردد

 011متر از مناطق سبز دارای آثار موثرتری بوده ،كه این

كه نتایج حاصل ،با نتایج مطالعات قبلی مرتبط در راستای

شعاع عملکرد نیز با عملکرد فضای سبز قطعات ملکی

كاهش جزایر حرارت سطح با استفاده از بام سبز مطابقت

انتخاب شده توسط مدل تطابق دارد.

دارد .برخی از محققان گزارش نمودهاند كه وجود بام های
سبز درجه حرارت محیط را بطور متوسط در محدوده 1/3

نتيجهگيري

Huang et al.,

با رشد گسترده شهرها و افزایش جمعیت ،پوشش

 .)2019; Santamouris, 2014كه نتایج حاصل حاصل از

طبیعی اراضی به پوشش شهری غالباً غیر قابل نفوذ تغییر

مدل ارائه شده ،درجه حرارت سطح منطقه مورد مطالعه را

یافته است كه منجر به مشکالت زیست محیطی متعددی

با استفاده از پوشش بام سبز حدود  0/3درجه سلسیوس

برای شهرها از جمله جزایر حرارتی شهری شده است كه

كاهش داد .بنابراین ،این كاركرد در مناطق دارای تراكم

این پدیده منجر به افزایش دمای مناطق شهری نسبت به

شهری باال كه مستعد ایجاد جزایر حرارتی شهری هستند،

مناطق اطراف آن میشود .یکی از روشهای عملی و كارآمد

میتواند آثار این پدیده را كاهش دهد .مطابق با تحقیقات

برای كنترل تأثیرات جزایر حرارتی شهری ،استفاده از

دونگ و همکاران ،این كاهش در محدوده شعاع  011الی

زیرساختهای سبز و مواد دارای آلبدوی باال برای پوشش

تا  3درجه در مقیاس شهر كاهش میدهد(
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سقف قطعات شهری است .با توجه به تحقیقات قبلی،

مركز منطقه مورد مطالعه باعث كاهش انحراف معیار درجه

مشخص میگردد عمالً نحوه تاثیر پوششهای مختلف

حرارت سطح و در نتیجه كنترل بیشتر جزایر حرارتی

سقفها در قطعات ملکی بصورت كمی و مکانی مدلسازی

شهری شده است .از سوی دیگر نتایج حاصل نشان

نشده است .بر اساس این كاستی ،مطالعه حاضر سامانهای

میدهند استفاده صرف از پوشش گیاهی در سقف

برای بررسی كمی تغییرات اثرات جزایر حرارتی شهری بر

ساختمانها تنها میانگین مقادیر جزایر حرارتی را كاهش

اساس جایگزینی زیرساخت های سقف موجود به یکی از

میدهد و تاثیر در كنترل یکنواختی مقادیر مذكور را ندارد.

سه نوع پوشش انتخاب شده شامل پوشش گیاهی ،مواد با

بنابراین ،استفاده از پوشش گیاهی در مکانهایی كه در

درخشندگی باال و سنگفرش را پیشنهاد كرده است .عالوه

معرض مقدار باالی جزایر حرارتی شهری قرار دارند توصیه

بر این ،در این تحقیق ،امکان انتخاب مجموعهای بهینه از

میگردد .بنابراین سامانه طراحی شده میتواند در مورد

قطعات ملکی منطقه مورد مطالعه جهت تغییر پوشش سقف

برنامهریزی پوشش سقف ساختمانهایی كه مجوز ساخت

در راستای كنترل جزایر حرارتی شهری با استفاده از

میگیرند مورد استفاده گیرد تا بتوان عالوه بر كنترل جزایر

الگوریتم ژنتیک پیاده سازی و اجرا شده است .تابع

حرارتی منطقه ،افزایش كیفیت منابع و زندگی ساكنین را در

برازندگی مورد استفاده در این الگوریتم ،كمیت انحراف

راستای توسعه پایدار فراهم نمود .همچنین از سامانه مذكور

معیار مقادیر جزایر حرارتی سطح منطقه مورد مطالعه بوده

میتوان در طراحی فضای سبز شهری كمک گرفت

كه منجر به جلوگیری از ایجاد نقاط داغ جزایر حرارتی

بطوریکه در جانمایی فضاهای سبز عالوه بر معیارهای

شهری و در نهایت كنترل این جزایر حرارتی در منطقه

شهرسازی و برنامه ریزی شهری متدوال ،به عامل جزایر

مورد مطالعه شده است .تحقیق حاضر در محله خاقانی كه

حرارتی نیز توجه گردد.

یکی از محلههای مركزی شهر تهران واقع در منطقه 7

برای تحقیقات آینده در این زمینه ،استفاده از تصاویر

شهرداری میباشد ،انجام گرفته است .با مقایسه و بررسی

طیفی با وضوح باال كه از سکوهای بدون سرنشین ()UAV

قطعات ملکی منتخب به دست آمده از نتایج الگوریتم

تهیه میشوند ،توصیه میگردد .این روش میتواند منجر به

ژنتیک با فضای سبز اطراف و منطقه مورد مطالعه ،مشخص

تولید دقیقتر شاخصهای مورد استفاده شده و در نتیجه

گردید كه الگوریتم ژنتیک قطعات ملکی را برای تغییر

مقادیر درجه حرارت سطح با دقت بهتری محاسبه شوند.

پوشش سقف با پوشش گیاهی انتخاب میكند كه در

ضمناً ،سامانه ایجاد شده از چند منظر قابل توسعه میباشد:

مجاورت فضای سبز قرار نگرفته باشند .همچنین نتایج

 )0امکان استفاده از انواع بیشتر پوشش سقفها بجای سه

نشان میدهند كه برای كنترل جزایر حرارتی شهر در مركز

نوع پوشش مورد استفاده در این تحقیق )9 ،در نظر گرفتن

منطقه مورد مطالعه ،كنترل این جزایر در مرز منطقه ضروری

پارامتر هزینه برای هر نوع پوشش ،جهت انتخاب مجموعه

است .با وجود اینکه پوشش سنگفرش در مقایسه با پوشش

بهینه قطعات ملکی بر اساس هزینه عملیاتی  )3استفاده از

گیاهی و پوشش با مواد دارای درخشندگی باال اثر كمتری

الگوریتم های فرا ابتکاری دیگر در كنار الگوریتم ژنتیک

در كاهش جزایر حرارتی دارد ،تخصیص این پوشش در

جهت مقایسه عملکرد آنها.
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