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طرق مختلفة للتعامل مع الجزر الحرارية في المدن – حيث يتم التعبير عن المساهمة الرئيسية لألشجار في الراحة الحرارية للمشاة في الشارع من خالل توفير الظل،
بينما يقلل اللون األبيض للمنازل في الجزر اليونانية من العبء (الحمل) الحراري في الشقق ،ولكنه يخلق سطوعًا ويزيد من العبء الحراري على المشاة في األزقة.
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ملخص
أدت المخاوف بشأن التأثير المشترك لالحترار العالمي والجزر الحرارية في المدن إلى عدد غير قليل من الدراسات ،والتي ساعدت في
صياغة وثائق وتوصيات للسياسة بشأن "تخفيف حرارة الجزر الحرارية في المدن" من قبل هيئات متنوعة ،مثل اًلتحاد األوروبي أو
سلطة حماية البيئة في الوًليات المتحدة األمريكية .وكان المبرر لتنفيذ مثل هذه السياسات هو اًلفتراض بأن خفض درجات حرارة في
المدن سيؤدي إلى توفير الطاقة الالزمة لتكيف المباني (التدفئة والتبريد) ،من اجل الحصول على الراحة الحرارية للمشاة في المناطق
المدينية ،وتقليل الوفيات أثناء موجات الحر اًلستثنائية وخفض مستويات األوزون في هواء المدينة.
ًل شك أن هناك عالقة ارتباط قوية بين ارتفاع درجات حرارة الهواء وكم اآلثار السلبية .ومع ذلك ،تظهر الدراسات البحثية التي درست
جوانب مختلفة من المناخ المحلي للمدينة أن السياسات التي تركز على خفض درجة حرارة الهواء  -بالرغم من الرغبة فيها  -قد تؤدي
إلى تنفيذ تدابير غير فعالة في أحسن األحوال ،وفي أسوأ األحوال تؤدي إلى نتائج غير مرغوب فيها .ومن ناحية أخرى ،يمكن بالتأكيد
تحديد تدابير التي ستؤدي إلى تحسين الراحة الحرارية أو تقليل استهالك الطاقة حتى وبدون انخفاض كبير في درجة حرارة الهواء.
لذلك ،يجب على المرء أن يفهم اآلثار المجمعة لحجم الشوارع ،وكثافة البناء ،ونوعية مواد األرصفة  ،والنباتات من أنواع مختلفة على
المناخ المحلي في المدينة ،بالنظر إلى المناخ اإلسرائيلي المتنوع ،باإلضافة إلى الجهود المبذولة لتصميم المدن في بيئة حساسة للمياه.

مقدمة
يتسبب البناء في المدن الى تغيرات في األحوال الجوية السائدة فيها ،مثل انخفاض متوسط سرعة الرياح .أول من ًلحظ أن درجة حرارة
الهواء في المدينة تكون أحيانًا أعلى من درجة الحرارة في الريف هو على األرجح صاحب الفنادق األمريكي الشهير ويبستر [ .]7وردا ً

على ادعاء توماس جيفرسون بشأن التغير المناخي المزعوم الذي حدث في الوًليات المتحدة ،أفاد ويبستر في وقت مبكر من عام 1799
أن التفسير للظاهرة التي وصفها الرئيس المستقبلي للوًليات المتحدة ،هوأن درجات الحرارة في وسط مدينة نيويورك كانت أعلى مما
كانت عليه في الليل .إًل أن عالم األرصاد اإلنجليزية هوارد لوقا كان أول من وثق اًلختالفات بين الظروف في المدينة والقرية على
مدى فترة طويلة من الزمن ،وكان كتابه عن مناخ مدينة لندن [ ]17الذي نشر عام  1820بمثابة حجر الزاوية في بحوث مناخ المدينة.
تظهر الفروق في درجات الحرارة بين المدينة والقرية في ثالثة مؤشرات [ .]12أوًلً ،درجة حرارة سطح اًلرض ،وكما تبدو في
الصور الحرارية لألقمار الصناعية ،أعلى في المناطق المبنية أو الشوارع اإلسفلتية من المناطق المغطاة بالنباتات .وتتأثر درجة حرارة
الهواء عند أطراف المناطق المدينية ،والتي هي الجزء السفلي من الغالف الجوي (من  200وحتى ارتفاع حوالي  1000متر ،اعتمادًا
على استقرار الغالف الجوي وارتفاع المباني) باختالف مميزات سطح اًلرض ،وعادة ما تكون أعلى فوق المدينة .وتكون درجة حرارة
الهواء في طبقة مظلة المدينة ،التي هي الجزء السفلي من حدود طبقة الغالف الجوي (حتى ارتفاع أسطح المباني تقريبًا) ،أعلى أيضًا
مما هي عليه في المساحة غير المبنية .وستركز هذه المراجعة على المؤشر الثالث الذي له تأثير حقيقي ومباشر على حياتنا.
بحثت العديد من الدراسات على مر السنين أسباب تكون الجزر الحرارية في المدن .وقيل إن درجة حرارة المدينة أعلى من حولها
لألسباب التالية :زيادة امتصاص اإلشعاع الشمسي أثناء اًلنعكاسات المتكررة بين جدران المباني؛ ثم يكون ايضا ً ارتفاع مستوى األشعة
تحت الحمراء أعلى من قبة السماء بسبب تلوث الهواء؛ ثم اًلنبعاث الحراري المرتبط بالنشاط البشري؛ ثم انخفاض التبخر بسبب نقص
الغطاء النباتي؛ ثم عدم توازن في توزيع الحرارة في الغالف الجوي بسبب انخفاض سرعة الرياح .ومع ذلك ،وجد  ،Okeوهو أحد أهم
الباحثين في هذا المجال ،أن األسباب الرئيسية للجزر الحرارية هي انخفاض انبعاث الحرارة في إشعاع الموجة الطويلة ،وزيادة تخزين
الحرارة في جدران المباني وفي األسطح المرصوفة والمعبدة .]25 ،.ويعتمد مدى تأثير هذين العاملين على هندسة شوارع المدينة،
والتي توصف بأودية الشوارع المدينة [ :]22بحيث كلما كانت الشوارع أضيق وأعمق ،زادت شدة الجزر الحرارية في المدن.
من المهم جدًا التأكيد على أن الجزر الحرارية في المدن ،والتي يتم تمييز شدتها عادة ً باختالف درجة الحرارة بين المناطق المدينية
والمناطق الريفية ) ،(ΔTu-rليست موحدة ً -ل في الزمان وًل في المكان .بل تكون شدة ذروة الجزر الحرارية في ساعات المساء ،وبعد
ساعات قليلة من غروب الشمس .ويمكن أن يصل الفارق في درجات الحرارة بين المدينة والمناطق المحيطة بها في كثير من األحيان
إلى خمس درجات مئوية أو أكثر خالل هذه الساعات ،وفي مدن مختلفة تم قياس فارق الذروة ألكثر من عشر درجات .ومع ذلك ،يحدث
غالبًا أثناء النهار أن تكون درجة الحرارة في المدينة أقل بقليل من درجات الحرارة المحيطة بها [ .]13ونشعر بالجزر الحرارية بشكل
خاص في الليالي الصافية الخالية من الرياح ،ألن السبب الرئيسي لتكونها هو التبريد اإلشعاعي السريع في المناطق المفتوحة ،بينما
يكون معدل انبعاث الحرارة من اودية الشوارع المدينية أبطأ.

اآلثار الضارة المحتملة للجزر الحرارية في المدن
في السنوات األخيرة ،هناك اهتمام عام وعلمي متزايد بالعواقب المحتملة لتغير مناخ األرض .وتلقى الموضوع انطالقة واهتمام كبيرين
في أعقاب موجة الحر في أوروبا في صيف عام  ،2003التي أودت بحياة عشرات اآلًلف من األشخاص .وعلى الرغم من كون تسجيل
الزيادة في الوفيات بشكل رئيسي بين السكان المسنين الذين بقوا في المنزل معظم الوقت ،إًل أنه يعزى ،من بين أمور أخرى ،إلى حقيقة
أن ارتفاع درجات الحرارة في الليل ،التي تفاقمت بسبب الجزر الحرارية في المدن ،حالت دون احتمال تبريد الشقق بدون تكييف،
خاصة في الطوابق العلوية .وتم تسجيل زيادة في معدل الوفيات ،والتي تعزى إلى موجات الحر ،في مدن أخرى حول العالم في السنوات
األخيرة ،مثل نيويورك [ ،]19وكذلك وجد في إسرائيل أن الزيادة في درجات الحرارة تؤدي إلى زيادة في معدل الوفيات [ .]27ومع
ذلك ،يجدر التأكيد على أنه ًل توجد درجة حرارة مطلقة تؤدي إلى زيادة معدل الوفيات عندما ترتفع درجة الحرارة فوقها .وترتبط
الزيادة في معدل الوفيات بالتغير النسبي عن درجة الحرارة النموذجية في كل موقع ،وتم تسجيل أدنى معدل وفيات عندما كان متوسط
درجة الحرارة اليومية يساوي النسبة المئوية السنوية ال  ،75تقريبًا [.]15

تزعم بعض الدراسات أن الجزر الحرارية في المدن تؤدي إلى زيادة كبيرة في استهالك الطاقة لتكييف الهواء .على سبيل المثال ،ذكرت
إحدى الدراسات بأن ارتفاع درجة حرارة الهواء في المدن األمريكية منذ عام  1940من  0.3الى  0.5درجة مسؤول عن زيادة استهالك
الكهرباء بنسبة  5الى  .]3[ ٪15ان الجزر الحرارية في المدن قد ًل تؤدي إلى زيادة إجمالي استهالك الطاقة فحسب ،بل الى إحداث
زيادة في ذروة الطلب والتي تقاس في الصيف في فترة ما بعد الظهر أو في المساء [.]16
يؤدي ارتفاع درجة الحرارة أيضًا إلى تسريع العمليات الكيميائية في الغالف الجوي ،وخاصة تكون األوزون عند التفاعل بين المركبات
العضوية المتطايرة )(VOCsوأكاسيد النيتروجين ) )NOxالناتجة عن تلوث الهواء [ .]18ويساهم األوزون الموجود في الجزء العلوي
من الغالف الجوي مساهمة حيوية بتصفية معظم األشعة فوق البنفسجية التي مصدرها من الشمس ،ولكن عندما يكون تركيزه عالي في
هواء المدينة ،يمكن أن يسبب زيادة في أمراض الجهاز التنفسي.
أخيرا ،بافتراض عدم حدوث أي تغيير في جميع العوامل األخرى التي تؤثر على الراحة الحرارية ،فمن الواضح أنه في األيام الحارة،
ً
سوف تؤدي الزيادة في درجة حرارة الهواء إلى زيادة العبء الحراري الذي يشعر به المشاة.
االستراتيجيات الممكنة للتخفيف من حرارة الجزر الحرارية في المدن
أدت اآلثار السلبية ًلرتفاع درجة الحرارة إلى قيام هيئة حماية البيئة األمريكية بصياغة

موجز
* يتزايد الخوف من تأثيرات ظاهرة الجزر
الحرارية في المدن بسبب العمليات العالمية لزيادة
التحضر واًلحترار العالمي.
* من أجل الحد من (تخفيف) جزر الحرارة
المدينية ،غالبًا ما يتم اتباع سياسة تركز على
خفض درجة حرارة الهواء في المدن.
* على الرغم من أن خفض درجة حرارة الهواء
في المدن هو نتيجة مرغوبة ،فإن تركيز السياسة
على هذا الهدف قد يؤدي إلى استخدام تدابير غير
فعالة وحتى نتائج سلبية.
* يجب إعطاء األولوية ًلختيار اإلجراءات التي
من شأنها تحسين الراحة الحرارية أو تقليل
استهالك الطاقة ،حتى لو كانت األشياء تأتي على
حساب خفض درجة حرارة الهواء.

توصيات للتخفيف من تأثير الجزر الحرارية في المدن [ .]14وتشمل هذه التوصيات العديد
من مسارات العمل الرئيسية:
األسطح الباردة :تنقسم األسطح الباردة إلى نوعين :أسطح ذات انعكاسية مرتفعة (-0.6
 ،)0.8والتي تحافظ على درجة حرارة سطح منخفضة من خالل عكس معظم اإلشعاع
الشمسي ،التي اعتمدت في العمارة التقليدية في بلدان البحر األبيض المتوسط والتي شددت
على تبيض اًلسطح في الصيف .اما اليوم ،فهم يعتمدون على الطالء بمواد ليست
بالضرورة بيضاء ،ولكنها تعكس معظم اإلشعاع الشمسي في موجات في نطاق األشعة
تحت الحمراء القريبة ( 3-0.5ميكرون) [ .]21وتحافظ األسطح المغطاة بالنباتات،
المعروفة باسم األسطح الخضراء ،على درجة حرارة منخفضة بمساعدة التبخر ،على
الرغم من أنها تمتص حوالي  % 80من إشعاع الشمس .ففي ظل الظروف السائدة في
إسرائيل ،فإن مساهمة هذه اًلسطح الخضراء في تبريد الشقق صغيرة جدًا بحيث ًل تبرر
(بحد ذاتها) كمية المياه المطلوبة لريها [ .]31وتعتمد مساهمة كال النوعين من األسطح في

* يوصى باستخدام مؤشرات مركبة (مثل مؤشر
العبء الحراري واستهالك الطاقة المحدد لتكييف
الهواء في المباني) لفحص تأثير بدائل السياسة
ليس فقط على خفض درجة حرارة الهواء ،ولكن
أيضًا على توفير استهالك الطاقة في المباني
وتقليل العبء الحراري على المشاة في الشارع.

تكون غير ملحوظة على مستوى الشارع [ ،]5خاصةً عندما يتعلق األمر بالمباني الشاهقة.

اًلدارة

رصيف بارد :على غرار األسطح الباردة ،يمكن أيضًا الحصول على رصيف بارد عن

تقليل الجزر الحرارية في المدن بالطبع على حقيقة أنه سيتم استخدامها على نطاق واسع
جدًا ،في جميع أنحاء المدينة .وعلى الرغم من أن درجة الحرارة على هذه األسطح
منخفضة ،إًل أن مساهمتها المحلية في خفض درجة حرارة الهواء صغيرة جدًا ،وتكاد

طريق تركيب البالط الفاتح اللون أو من خالل دمج النباتات ،مثل "رصيف العشب" .على
عكس األسطح الباردة ،قد يكون لألرصفة الباردة تأثير أكبر على المناخ المحلي للشارع،
خاصة عندما يتعرض الشارع ألشعة الشمس .وقد يحدث أن درجة حرارة مواد الرصيف فاتحة اللون أقل بعشرين درجة أو أكثر مقارنة
بدرجة حرارة األسفلت المعرض ألشعة الشمس المباشرة ،ولهذا السبب ،قد يؤدي استخدامها أيضًا إلى تقليل درجة حرارة الهواء [.]20
الغطاء النباتي :تمت دراسة تأثير الغطاء النباتي على درجة حرارة الهواء في المدينة ولربما أكثر من أي وسيلة أخرى للتخفيف من
كبيرا من التباين.
قدرا
ً
حرارة الجزر الحرارية في المدن ،وأظهرت النتائج ً

وتتنوع أسباب ذلك :يتأثر قياس درجة حرارة الهواء بالتعرض لإلشعاع الشمسي ،ومعظم المظالت المستخدمة ًل تمنعه تما ًما []10؛ ثم
يختلف أنواع الغطاء النباتي ،لذلك توجد متنزهات مدينيه تكون فيها درجة الحرارة منخفضة أثناء النهار ،والبعض اآلخر يكون أكثر
برودة في الليل []36؛ ويؤثر اتجاه الرياح أيضا ً على انخفاض درجة الحرارة كلما ابتعدنا عن المنطقة الخضراء يكون تأثير الغطاء
النباتي محسوسًا مع اتجاه الريح ،ولكن الرياح المعاكسة ًل يمكن الشعور بها على اإلطالق [ .]38وفي مسح شامل للعديد من الدراسات
الميدانية ،توصل الباحثون إلى استنتاج مفاده أنه ًل يمكن تحديد تأثير إضافة نباتات في مكان معين على درجة الحرارة في المنطقة
المدينية بأكملها ،وعلى وجه الخصوص  -أنه ًل يمكن فصل تأثير الغطاء النباتي عن العوامل األخرى التي تؤثر على درجة الحرارة
[ .]6وتوصلت الدراسات التي أجريت في إسرائيل إلى نتائج مختلفة :في بعضها وجد أن التأثير على درجة حرارة الهواء ،خفيف [،29
 .]30وفي حاًلت أخرى  -ان النباتات ،واألشجار على وجه الخصوص ،قد تؤدي إلى انخفاض كبير في درجة حرارة الهواء بالقرب
منها [.]32 ،28

تستخدم الخاليا الكهروضوئية لتوليد الكهرباء في جامعة وًلية أريزونا ) ،)ASUوتظليل أحد ممرات الحرم الجامعي الرئيسية  -مساهمتها مضاعفة  -حتى لو لم تؤثر على جزر الحرارة في
المدن تصوير :أفتار آريئيل.

هل درجة حرارة الهواء مهمة للغاية؟
السياسة التي تهدف إلى الحد (التخفيف) من الجزر الحرارية في المدن  ،كما تم التعبير عنها في وثيقة صادرة عن هيئة حماية البيئة
األمريكية [ ،]14تفترض في الواقع أن خفض درجة الحرارة سيؤدي إلى تحقيق أهداف أكثر أهمية ،مثل تقليل استهالك الطاقة أو تقليل
العبء الحراري على المشاة في الشارع .ووفقًا لذلك ،يقاس نجاح اإلجراءات الموصى بها من خالل قدرتها على خفض درجة حرارة
الهواء .يلقي عدد من الدراسات التي أجريت في إسرائيل وحول العالم بظالل من الشك على هذا اًلفتراض.
قد يؤدي استخدام مواد الرصيف ،ذات األلوان الفاتحة أو مع إضافة مواد ذات ألوان فاتحة على جدران المباني ،إلى خفض درجة حرارة
الهواء بالفعل .ان األرصفة فاتحة اللون أقل امتصاصا لإلشعاع ،وبالتالي تسخن األرصفة بدرجة أقل وتقل معها سخونة الهواء الذي
يتالمس معها .عمليا يجب أن يشعر المشاة بانخفاض العبء الحراري .ومع ذلك ،فإن العبء الحراري الذي يتعرض له المشاة ًل يعتمد
فقط على درجة حرارة الهواء ،ولكن على ميزان الطاقة الكلي ،والذي يتأثر أيضًا بتوازن اإلشعاع (في الموجات القصيرة والطويلة)
وسرعة الرياح والرطوبة في الهواء ،الذي يؤثر على تبخر العرق من الجسم [ً .]26ل تؤدي األرصفة الباردة إلى انخفاض في درجة
حرارة الهواء فحسب ،بل تنبعث منها أيضًا اقل إشعاعات ذات الموجات الطويلة  -لكن اإلشعاع الشمسي المنعكس مباشرة منها يزيد
بشكل كبير من العبء الحراري على المشاة .ان الشكل  ، 1تم إنشاؤه بمساعدة نماذج الكمبيوتر لدرجة حرارة الهواء وأسطح األرصفة
[ ،]11ويمكن المالحظة ان هذه العملية لم تأتي باإلفادة .فهذه األرصفة فاتحة اللون ًل تقلل من العبء الحراري فحسب ،بل إنها تؤدي
في الواقع إلى ارتفاع طفيف بدرجته  -على الرغم من انخفاض درجة حرارة الهواء ،والتي تبين أنها معتدلة جدًا .وتشير الدراسات أيضًا
إلى أن استخدام األرصفة الفاتحة جدًا قد يتسبب في زيادة استهالك الطاقة للمباني في حاًلت معينة :هناك زيادة في عودة اإلشعاع
الشمسي من األرصفة ،التي تؤدي إلى زيادة درجة حرارة الجدران أيضًا .وزيادة في تدفق اإلشعاع على النوافذ [.]39

مما ًل شك فيه أن زيادة أبعاد اًلودية (الكانيون) المدينية (النسبة بين ارتفاع المباني وعرض الشارع – ) (H / Wيؤدي إلى زيادة
حدة جزر الحرارة في المدن ليالً .لذلك ،من المتوقع أن تؤدي إضافة طوابق للمباني القائمة ،بحسب برنامج تاما  ،38إلى زيادة الطلب
على مكيفات الهواء في الصيف ،وفي نفس الوقت إلى انخفاض في الطلب على التدفئة في فصل الشتاء .وتظهر محاكاة الكمبيوتر التي
تدرس العديد من السيناريوهات ،بما في ذلك زيادة ارتفاع المباني حتى ثمانية طوابق ،أنه من المتوقع بالفعل زيادة حدة جزر الحرارة
في المدن في الليل بشكل كبير []9
ومع ذلك ،كما يوضح الشكل  2أ ،فإن اًلستهالك المحدد للطاقة لتكييف الهواء في مبنى سكني نموذجي (الطاقة المطلوبة للتدفئة وتكييف
الهواء ،ويتم قياسها بالكيلوواط في الساعة لكل متر مربع سنويًا) لن يتغير ،بل في الواقع سوف ينخفض بشكل طفيف :الزيادة في
استهالك الطاقة في الصيف يقابلها جزئيًا انخفاض اًلستهالك في الشتاء ،وسيؤدي التظليل المتبادل بين المباني إلى تقليل العبء الحراري
بينها خالل النهار .ويكمن اًلختالف الرئيسي بين السيناريوهات في تقليل الحصة النسبية للشقق في الطوابق العلوية من إجمالي استهالك
الطاقة للمبنى .هذه الشقق أكثر صعوبة للتدفئة في الشتاء والتبريد في الصيف من الشقق الموجودة في الطوابق الوسطى .ومع ذلك ،من
المهم التأكيد على أن عمليات المحاكاة تفترض أن الشقق مكيفة خالل ليالي الصيف ،كما يفعل العديد من سكان تل أبيب بالفعل  -ولكن
ليس جميعهم .وإذا تم بناء المزيد من الطوابق كإضافة إلى المباني القائمة ،فمن المحتمل أًل يكون هناك مهرب حقًا من تكييف الهواء في
الليل ،ألنه مع زيادة حدة الجزيرة الحرارة المدينية ،ستختفي تما ًما تقريبًا إمكانية التبريد الطبيعي من خالل التهوية (الشكل  2ب).

ًل توجد خالفات تقريبًا حول مساهمة الغطاء النباتي في تخفيف العبء الحراري على المشاة في األيام الحارة .ومع ذلك ،تركز العديد
من الدراسات على مساهمة الغطاء النباتي في خفض درجة حرارة الهواء ،في حين أن مساهمته الرئيسية في الراحة الحرارية هي على
وجه التحديد في تغيير ميزان اإلشعاع .في الدراسة التي أجريت في سديه بوكير ،تم قياس الظروف المناخية في فناءين صغيرين
متطابقين في الحجم وفي مميزات المباني المحيطة بهما ،لكن اختلفا في الغطاء النباتي المزروع فيهما .ككل ،تم فحص ستة سيناريوهات
اختبرت مجموعات مختلفة من المعايير :التظليل (باستخدام شبكة الظل ،أو األشجار أو بدون ظل) والغطاء النباتي (العشب أو التربة
المكشوفة واألرصفة الخرسانية) .و أظهرت القياسات أن وجود األشجار يؤدي بالفعل إلى انخفاض درجة حرارة الهواء خالل ساعات
الظهيرة الحارة [.]33
في المقابل ،أظهر فحص مساهمتها في تخفيف العبء الحراري (الشكل  )3أن المساهمة أكبر قليالً من مساهمة شبكة الظل ،والتي لم
ينتج عنها انخفاض في درجة حرارة الهواء على اإلطالق .يعود سبب تخفيف العبء الحراري بالكامل تقريبًا إلى الحماية من اإلشعاع
الشمسي الحارق .وانه لم ينتج عن وجود العشب تغير كبير في درجة حرارة الهواء على ارتفاع متر واحد فوق سطح األرض  -ومع
ذلك فقد قدم مساهمة حقيقية في الراحة الحرارية ،ألن العشب البارد يبعث من األشعة تحت الحمراء أقل من األرض الدافئة [.]34

في البلدان التي تسقط فيها كميات كبيرة من األمطار ،فإن الغطاء النباتي في المدن ًل يتطلب الري .عالوة على ذلك ،ففي العديد من
المدن ،نظام الصرف غير معد للتعامل بالشكل المرجو مع مياه الجريان السطحي التي تتجمع أثناء سقوط األمطار ،وان إضافة مناطق
ذات غطاء نباتي هي ألجل تأخير تدفق المياه وخاصة في الحاًلت القصوى .وتتبنى السلطات البلدية في دول مختلفة التخطيط المديني
المراعي للمياه من أجل توفيرها واًلستفادة منها ،وبالتالي يتم تحقيق مكاسب في كال المجالين [ .]8حتى في إسرائيل ،يمكن تبني مبادئ
المياه - ]2 ،1[ .لكن يجب مالءمتها مع فترات هطول األمطار اًلعتيادية  -وهي موسم ممطر قصير نسبيًا مع أحداث مطر غزيرة،
يليها موسم حار وجاف وطويل.
وجدت التجربة في سدي بوكر ] [33أن البديل األكثر فعالية في اختبار تحسين الراحة الحرارية فيما يتعلق بكمية الري الالزمة للحفاظ
على الغطاء النباتي ،هو زراعة أشجار الظل .و كانت األسطح العشبية غير المظللة ،على الرغم من أنها حسنت الراحة الحرارية ،اًل
انها تحتاج لكميات كبيرة من المياه .ومن الممكن اًلستفادة من الغطاء النباتي الموفر للمياه مقارنة بالعشب ،والتي تستند إلى النباتات
العصارية  ،وًل يزال من الممكن اًلستفادة من تحسن كبير في الراحة الحرارية [.]35
تلخيص واستنتاجات
تعد جزر الحرارة في المدن من أبرز مظاهر تأثير اإلنسان على الظروف المناخية .ففي العديد من الدراسات يتم التعامل معها على أنها
ظاهرة سلبية يجب التخفيف من حدتها .وفي الواقع ،في بلد تنعم فيه الشمس بمناخ حار مثل إسرائيل ،يجب التعامل مع عواقب هذه
الظاهرة .اًل أن التأقلم الفعال ممكن فقط إذا حددنا األهداف العملية ألفعالنا بشكل صحيح .هذه اإلجراءات تشَجع بالتأكيد من توفير الطاقة
في المباني وتقلل من العبء الحراري على المشاة في الشارع .ان تحديد هدف خفض درجة حرارة الهواء يساعد في تحقيق هذه األهداف،
ضا إلى تنفيذ خطوات غير مناسبة أو تفسير غير صحيح لعواقب السياسات في مجاًلت أخرى ،مثل تكثيف البناء في
ولكنه قد يؤدي أي ً
المدى المديني لتقليل توسع المدن نحو المناطق المفتوحة .لذلك ،من األفضل استخدام مؤشرات أكثر تعقيدًا ،مثل مؤشر اإلجهاد الحراري
أو استهالك طاقة مخصصة لتكييف المباني ،ودراسة كل بديل وفقًا لتأثيره على هذه عوامل.
على عكس التدابير التي تحاول التعامل مع تغير المناخ العالمي ،فإن التحركات الرامية إلى الحد من تأثير مناخ المدينة قد تكون ناجحة
على المستوى المحلي على المدى القصير حتى بدون تعاون عالمي .ومن ناحية أخرى ،قد يؤدي عدم اتخاذ اإلجراءات المناسبة ،بد ًءا
من مالك المنزل الخاص وانتها ًء بالسلطة البلدية ،إلى معاناة البيئة السكنية من ظروف بيئية متدنية.
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