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 چكیده

هها در عصهر حاضهر     دغدغهه ترین  ها از مهم و درنتیجه ارتقاءء سالمت انسان محیطی از طریق تقلیل دمای هوا کاهش مشکالت زیست
های محیطی فضاهای باز شهری مطرح کرد. فاکتورهایی  ترین شاخص وسیلة آسایش حرارتی بیرونی، یکی از مهم توان به است که می

ها ازجمله عناصر محیط شههری هسهتند    کاررفته در نمای ساختمان چون ارتفاع و عرض معابر، پوشش سطوح فضاهای باز و مصالح به
تأثیر تغییرات هندسة بافت شهری بر دمهای محهیط و    زیست تأثیرگذار است. هدف این پژوهش سنجش ها بر محیط در آن که تغییرات

های شهری دو بافت قدیمی پاچنهار و بافهت جدیهد شهاهد در شههر مشههد اسهت. روش گهردآوری          آسایش حرارتی بیرونی در خیابان
های ایسهتگاه هواشناسهی شههر مشههد بهوده اسهت. روش تحلیهل،         تفاده از دادهمیدانی و اس ای، صورت مطالعات کتابخانه به اطالعات

در شهر مشهد است. شاخص مورداستفاده، دمای معادل  Raymanو  Envi-metافزارهای  ای و نرم سازی رایانه از تکنیک شبیه استفاده
 دهد کهه تغییهر در هندسهة    ها نشان می یافتهترین شاخص سنجش آسایش حرارتی بیرونی است.  عنوان پراستفاده به  PETفیزیولوژیکی

دارد؛  بیرونهی عهابران پیهاده    حرارتهی  آسهایش  و شههری  خرد اقلهیم  بر زیادی تأثیرH/W خیابان از طریق باال بردن نسبت بندی پیکره
 شد.تواند بر کاهش دمای محیط در شهر مشهد تأثیرگذار با همچنین، استفاده از پوشش گیاهی و جریان باد در معابر می

  واژه كلید

 .Envi-met،Rayman، هندسة شهری، PETبیرونی، شاخص  آسایش حرارتی

 

 سرآغاز .1

های اخیر با باال گرفتن حوادث طبیعی چوو  ووو     در سال

وویور اایوی اب بواال رفوتن دووای هووا و        گروا، آووار وور   

هوا به علوت جمعو    وحیطی چو  آلودگی  وشکالت بیست

وندا   این اور جوجه حرفه .یافته است گروا در یهرها افزایش

را به کاهش این وشکالت، اب طریق ایماد آسایش حرارجوی  

بیروای در یهرها به خود وعطوف کورد  اسوت، جوا اب ایون     

های یهری، سالوت ااسا  ها  آورد با کاهش دوای وحیط ر 

ریزی و طراحی  گفت برااوهجوا   رو وی ایز ارجقاء یابد؛ اباین

جوااد سوب    صحیح فضاهای وصنوع و طبیعی در یهرها وی

هوای   کاهش این جأثیرات و اب طرفی دیگر ایمادکنندة وحیط

آسایش و راحتی وا اغل  به راحت و دارای آسایش بایند. 

کننود فکور    ووی  یهوا باودگ   کوه در درو  سواختعا    یوردو

 یقسعتافراد  یلیدالوعکن است بنا به  ، حال آ  کهکنیم وی
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هوا و   ساختعا  یا در و و اب خااه یرو اب بوا  خود را در ب

جعواوالت   یشوترین ب یی کوه فضاها کنند. یباب سپر یفضاها

فرهنوو  و اجتعوواع  یدارا دهوود و یرخ ووو ی در آ اجتعوواع

 .(Erell et al., 2011است ) یاقتصاد یتاهع یحت یاخاص 

افراد در فضواهای بواب   پس بایستی به ارجقاءء سطح سالوت 

یوود جوجوه    که سب  ارجقاء سطح جعواوالت اجتعواعی ووی   

جوا  ووقعیتی را فراهم  ای صورت پذیرد. اب این رو وی ویژ 

هوای هووا،    کرد  آالینود   کرد جا با کاهش دوای وحیط و کم

حضورپذیری افراد را در فضاهای باب یهری ارجقاء بخشید. 

و پویوش گیواهی    2های یهری هعچو  در  1هندسة یهری

در سطح عابرا  پیاد  ابجعله عواوو  جأثیرگوذار بور ایمواد     

هوای   دهندة دوای وحویط  و کاهش 3آسایش حرارجی بیروای

ها و وحالت یهری هستند که جأثیرگوذاری   یهری در بافت

این فاکتورها برآسایش حرارجی جوسط افراد اادکی در ایرا  

ژوهشی ووضوع ووردجوجه بود  است. با وروری بر پیشینة پ

های یهری بووی ایرا  که  جوا  دریافت که به ااواع بافت وی

ااد، جوجه جدی  داد  هندسة یهری وختلفی را در خود جای

هوای   ریوزی وحویط   آاکوه برااووه   صورت اگرفته است؛ حال

 جشوخی   یوود جوا بوا    صورت بوووی، سوب  ووی    یهری به

 و وععووارا  بووه خووارجی و داخلووی هووای وحوویط ایابهووای

 یوهری  وحیطوی  وشکالت بیست با وقابله برای ریزا   هبرااو

ووثثرجرین   طراحوی  عناصور  جعام اب یود جا با استفاد  کعک

باب وهیا کنند.  فضاهای هوا در درجة یدت کاهش برای را 

 وعطوف بور  دااشگاهی بیشتر بخش در وباحث ایرا  این در

هوای   است و در سوال  بود  داخلی فضاهای وععاری و ابنیة

رویکردهای جوجوه بوه آسوایش حرارجوی بیرواوی در      اخیر 

 حال هنوب جایگوا  جوجوه   بااین .ها بیشتر ید  است پژوهش

 حرارجوی  به چگواگی جغییورات هندسوه یوهری برآسوایش    

های  عنوا  عاولی برای کاهش دوای هوا و آالیند  بیروای به

حاضور وتعرکوز    یک  اگرفته است. بر این وبنا وطالعوة  هوا

یهری بر کاهش دوای هوای وحیط و ایماد  بر جأثیر هندسة

آسایش حرارجی بیروای در دو بافت یهری قدیعی پاچنوار  

کوه در بخوش    و بافت جدید یاهد در یوهر وشوهد اسوت   

گرفتوه در حووبة    هوای ااموام   اخست بوا بررسوی پوژوهش   

یود و سوپس در بخوش بعودی     ووضوعی وقاله پرداخته وی

هوا   ها و کتواب  سالهها، ر چارچوب اظری با استفاد  اب وقاله

ید  اسوت. در بخوش سووم ایون چوارچوب، بوا        استخرا 

و جحلیو    Envi-met4افوزار   سوابی در اورم   استفاد  اب یبیه

به یناسوایی جوأثیرات هندسوة     Raymanافزار  ها در ارم داد 

اقلیم و آسایش حرارجی بیروای  یهری بر دوای هوا در خرد

 ) (PET یکیبا استفاد  اب یاخ  دووای وعوادل فیزیولوو    

گرفته در فصو  جابسوتا  و    های اامام پرداخته است. بررسی

ورداد به دلی  حرارت باالی خوریید و جأثیر آ  بر  28روب 

ایماد آسوایش حرارجوی بیرواوی در فضواهای بواب یوهری       

 .ید  است ااتخاب

 

 تحقیق نظری پیشینة. 2

گرفتوه را   در حوبة آسایش حرارجی بیروای وطالعات ااموام 

بندی کرد. بخش اخست وطالعوات   ا  به دودسته طبقهجو وی

های یهری اسوت   سنمش ویزا  آسایش حرارجی در وحیط

گرفتوه اسوت و بیشوتر بوه      ااوه اامام که با استفاد  اب پرسش

های فردی و رواای آسایش حرارجی پرداختوه اسوت و     جنبه

بخش دوم اب این وطالعات بر سنمش آسوایش حرارجوی اب   

اادابی اجوزای وختلو     دسه یهری، سایهطریق جأثیرات هن

های یهری، درختوا  و خورد اقلویم در     یهری هعچو  در 

که این بخش برای بررسی در  سطح عابر پیاد  وتعرکز است

های حوبة آسوایش   ید  است. پژوهش این پژوهش ااتخاب

در  4(2005) جوودرت  حرارجی بیروای با پژوهش فابیا علی

حوبة ارجباط ویا  آسایش حرارجوی بیرواوی و خورد اقلویم     

 آسوایش  ارجباطوات  اب آ  جوجوه بوه    و پوس  یود وطرح وی

 و حرارجوی  جزایور  یوهری،  فورم  یهری، هندسة با حرارجی

ید  در ادبیات  گیرد. اب وطالعات اامام یک  وی سبز فضای

جهاای در ارجبواط بوا هندسوة یوهری و آسوایش حرارجوی       

ایار  کرد کوه در   5(2006) پژوهش جوهااسو جوا  به  وی

جأثیر هندسة یهری برآسایش حرارجی » ای جحت عنوا  وقاله

هوای   ، با وقایسوة ععوق  «در اقلیم گرم در ونطقة فز، وراکش

سال در فص   5/1گیری آ  در طی  وختل  خیابا  و ااداب 
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بوه ایون    PETجابستا  و بوستا  و بوا اسوتفاد  اب یواخ     

طوور   هوای ععیوق و باریوک بوه     ست کوه در  اتیمه رسید  ا

ععووق هسووتند و در  هووای کووم جوور اب در  چشووعگیری خنووک

جور   ععوق گورم   های باریوک و کوم   های بوستا  ایز در  ی 

هوای خیلوی    هستند. لذا در اقلیم گرم و خشک بایسوتی در  

ععیق در طراحوی یوهری ووورداظر قورار گیورد. جیهواد و       

سابی جوأثیر   ودل»  ای جحت عنوا در وقاله 6(2016) جحیری

هندسووه یووهری برآسووایش حرارجووی اعواووه ووووردی اقلوویم 

ها و   ، به بررسی اثر اسبت ابعاد در یار حرارجی در «وراکش

آسایش حرارجی عابرا  پیاد  در سه ونطقة اقلیعوی ووراکش   

عنووا  وودلی بورای     بوه   PMVپرداخته است و اب یواخ  

برای سونمش   ها جعیین ویزا  جأثیر یار گروایی بر سطح در 

هوای ایون وقالوه     یافتوه  آسایش حرارجی استفاد  کرد  است.

 4/3-5/2در یهر اراچیودیا،   2/1اشا  داد  است که اسبت 

بورای یوهر فوا      9 جوا  2/1برای اقلیم یهر اگادیر و بوین  

 (2011) 7وناس  است. در پژوهش دیگرکروگر و هعکارا 

یفیوت  جأثیر هندسة یهری برآسایش حرارجوی و ک »وقالة  در

بوه   SVFو Envi-met4افزار  با استفاد  اب ارم« هوا در بربی 

این اتیمه رسید  است که هندسة یهری برآسایش حرارجی 

دسو  و   .ها جأثیرگوذار اسوت   بیروای عابرا  پیاد  در خیابا 

سهم جحوالت »ای با عنوا   ، در وقاله2015 در سال 8ضابطی

هندسة یوهری و  جأثیر  در آسایش حرارجی: یهری فضای باب

سعی در اثبات جوأثیر هندسوة یوهری    « فرم یهری در آوریکا

 9آلزاافر ایز، جدیدجر وطالعات ااد. در برآسایش حرارجی دایته

 حرارجی، آسایش بین ارجباط به خود رسالة در 2016 سال در

اسوت و اشوا  داد     پرداخته حرارجی جزایر و یهری هندسة

ی آ  برآسوایش  هوا  است که هندسة یوهری وعوابر و جهوت   

دکتوری   هوای  ایرا  ایوز رسواله   در .حرارجی بیروای جأثیر دارد

 یورایط  جحلیو   بوه  وععاری حوبة در( 1393) چو  ااصاری

( 1392) کریعیا  است و پرداخته ایرا  سنتی وسکن حرارجی

 فضوای  وختلو   هوای  گواوه  بررسی با خود دکتری رسالة در

 ایاب به پاسخگو سبز فضاهای دربوینة ضوابطی ارائة به سبز

 وتعرکز ید  است. وشهد یهر بیروای در حرارجی آسایش
 

 آسایش حرارتی. 3

 و اقلیم حرارجی های یاخ  ارجباط با در وختلفی وطالعات

است  ید  صحبت پیراوو  وحیط و ااسا  بد  ویا  ارجباط

های وختلفی ایز به اربیوابی احسوا  و آسوایش     و پژوهش

سکواتی پرداخته است. ایون  های وختل   حرارجی در وحیط

و  10هووای وختلوو  فضوواهای درواووی جحقیقووات در وحوویط

بووین  اامووام پذیرفتووه اسووت؛ کووه ابایوون 11فضوواهای بیرواووی

های فضاهای داخلی بیشوترین اربیوابی را بوه خوود      بررسی

کوه بوه فضواهای بیرواوی بوه       اختصاص داد  است درحالی

 .Hoppe, 2002))اسبت کعتر جوجه ید  است 

 وطورح  12فااگر جوسط 1974 در حرارجی آسایش وفهوم

 داخلووی فضوواهای در جوواکنو  بوووا  آ  اب و یووود وووی

 غیور   و دروواای  اداری، وسوکوای،  وختلو   هوای  ساختعا 

 بوا  2003 سوال  در کلیودوا    است. ایون  بود  ووردپژوهش

های آسوایش   یاخ  با جععیم 13وطالعات اسپااگلو دی دیر

 وقیوا   وارد بیرواوی،  آسوایش حرارجوی   به حرارجی داخلی

 در وختل  های پژوهش بعد به آ  اب و ید بیروای فضاهای

 ااد. وتعرکزید  وختل  های اقلیم و باب فضاهای

 وطبووع  جهویوه  و سوروایش  وهندسا  گرووایش،  جاوعه

 استخرا  ووقعیت را ااسا  حرارجی آسایش احسا  آوریکا

 جوسوط  کنند که جعری  وی وحیطی آسایش اب رضایت ابراب

 آسایش اب ادراک و آید. احسا  وی دست به ذهنی اربیابی

 اطراف وحیط با بد  حرارجی جبادل فرد، جسعی وضعیت با

 حورارت  ارجباط دارد که جبادل فیزیولو یکی خصوصیات و

 پاراوترهایی اظیور دووای   اب وتأثر اطرافش وحیط و فرد بین

 ،(جابشوی  و خورییدی) حرارجی جابش اسبی، هوا، رطوبت

 بوا  وسوتقیم  جعوا   فعالیت، سطح لبا ، هوا، ویزا  جریا 

بوود  ااسووا  اب طریووق  .(Ashrae, 2009c)اسووت  سووطوح

بادل حرارجی با وحیط )ععدجاً جوسط جوابش  جوساب،  سوخت

جبخیر وایعات  یلةوس و اب دست داد  حرارت به و هعرفت(

 کند.  بد ، حرارت جولید وی
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(Havenith, 1999, 290):منبع 

.اجزایتعادلگرماییبدنانساندرمحیط1شکل

 

ااتقوال  وربش، فرآینودهای  و در طول استراحت طبیعی 

 بد  حیاجی های حرارت ارگا  ةدرج جغییرحرارت ونمر به 

 بوا  حرارجوی  . آسوایش (Djongyang et al., 2010)یود  وی

در ارجبواط   حرارجوی  وحویط  ایون  بوه  ااسا  پاسخ چگواگی

 عرق، ویزا  هعچو  فیزیولو یکی پاراوترهای یاو  و تاس

اسوت   غیر  و پوست دوای بد ، داخلی دوای قل ، ضربا 

(Dai, 2014.) 

( سه پاراوتر بد  ااسا  را برای رضایت اب 1970) فااگر

   کند: آسایش وعرفی وی

ال . بد  در جعوادل گرووایی اسوت کوه در آ  ورود و     

 خرو  گروا اب بد  در حالت جعادل قرار گیرد؛ 

 ب( درجة حرارت پوست و 

ریزی بد  ااسا  که در وحدود  آسوایش     ( ویزا  عرق

 قرار دارد.

درجوه، دووای    5/37 جوا  5/36که این عددی است بوین  

و  35-34درجة سلسیو ، در سر و بود  بوین    30پوست 

. در ایون یورایط   (Hensel, 1981)ریوزی اسوت    بدو  عرق

 کنود،  یجوالش وو   بود   سیسوتم کنتورل حورارت   است کوه  

دهد، این دوا را حفو    اختالالت حرارجی رخ وی که یهنگاو

 .(Djongyang et al., 2010) کند

 

 . فاکتورهای تأثیرگذار برآسایش حرارتی3.1

ونوواب  وختلوو ، عواووو  جأثیرگووذار برآسووایش حرارجووی را  

های اخستین فااگر  ااد. بررسی های وختلفی دایته بندی دسته

در حیطوة آسووایش حرارجوی فاکتورهووای جغییوورات    (1972)

هوای جغرافیوایی و    روب، سن، سواختار بود ، جفواوت    روببه

هعساای حرارجی را جأثیرگذار برآسایش حرارجی جعیین کرد 

( 2004) 14بنوودی اسووتاادارد آیوورایی   اسووت. در جقسوویم 

فاکتورهووای جأثیرگووذار برآسووایش حرارجووی بووه دودسووتة    

یود که یواو : دووای هووای     پاراوترهای وحیطی جقسیم وی

و وتوسط  (V)جریا  باد  (RH)، رطوبت اسبی (Ta)وحیط 

بنودی عواوو  فیزیولوو یکی     و دسوته  (Tmrt)دوای جابشوی  

 (MET) وسوواب  و اوورخ سوووخت   (CLO) یوواو  لبووا   

یود که فاکتورهای اقلیعی چو  دوای هوا و  بندی وی جقسیم

جایی  ابهجریا  باد جأثیر وستقیعی بر روی دوای وحیط و ج

خصوص در یهرهایی که با وشوکالت   هوا دارد. این اور به

های هوا وواجه هستند جأثیری بیادی  اایی اب جمع  آالیند 

 خورشید یا منبع گرمایی دیگر

 عرق ریزی

 دم و بازدم

و بازگشت اشعهتابش   

 تابش و بازگشت اشعه

 انتقال گرما

 هدایت

بازتابش 

تابش 
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( دایووته اسووت 2008) 15بنوودی کووه ابکووالی دارد. در دسووته

عواو  جأثیرگذار برآسایش حرارجی به سوه دسوتة وحیطوی،    

طالعات اب و ید  است. بندی ااساای و عواو  وشارکتی طبقه

 رویکورد  طوور کلوی سوه    جوا  دریافت که به گرفته وی اامام

 بوا  وواجهوه  وختل  با جوجه بوه فاکتورهوای جأثیرگوذار در   

 حرارجووی آسووایش بررسووی: دارد وجووود حرارجووی آسووایش

بور   دیگوری  حورارت فیزیولوو یکی و   روااوی،  بوار ابلحاظ 

. که (Hoppe, 2002)است  ااسا  بد  گروایی جعادل اسا 

بین فاکتور جعادل گروایی بد  ااسا  بیشتر جحت جأثیر  دراین

 پاراوترهای وحیطی و اقلیعی قرار دارد. 

جوا  در  گیری آسایش حرارجی را وی های ااداب  یاخ 

هوای سواد  و جمربوی کوه      بندی کرد. یاخ  دودسته طبقه

 یووواو  چنووودین عنصووور اقلیعوووی اسوووت، هعاانووود     

(ET
16،RT

17،HOP
18،OP

19،WCI
بنوودی  کووه در طبقووه  (20

هوای پیچیودة    بنودی  دستهگیراد. دستة دوم  اخستین قرار وی

PMV جحلیلووی یوواو 
21

, PET
22

, SET
23

-Ali)هسووتند  

Toudert, 2005, Oliver, 2005, Yilmaz et al., 2013) .

24) جعادل اار ی های دستة دوم بر اسا  ودل
MEMI )   بوه

 بود   بورای  جعادل ااور ی  وعادلة این یود که وی کار گرفته

 :ااسا  عبارت است اب
M + W + R + C + ED + ERC + ESW + S = O 

یا  وساب سوختویزا   ،Wکار فیزیکی  ،Rجابش خال  

جریا  گروای اها  جبخیور اب   ؛Mاار ی جولیدی داخ  بد  

جریوا  گرووای    ،EDطریق پوست بد  جعریق ااوحسوو   

ومعووع جریوا  گرووا بورای      ،ERCاار ی بد ،  ،Cااتقالی 

جریا  اار ی اایوی اب   ESWدهی هوا،  گروایش و رطوبت

ذخیور  جریوا  گرووا بورای گرووایش و       S و جبخیر،جعریق 

عنووا    بوه  PETیواخ   سروایش جود  و جرم بد  است. 

گیرد در  یاخصی که جعادل گروایی بد  ااسا  را در اظر وی

اسوبت   PET اصولی  ید  است. وزیوت  این پژوهش استفاد 

است  سلسیو  آ  برحس  ارائة دلی   ها به به سایر یاخ 

اربیابی یود. اب  ساعتی حتی و روبااهصورت  جوااد به و وی

سووویی دیگوور در سوونمش آسووایش حرارجووی بیرواووی در   

بور    PETیاخ  وطالعات بسیار بیادی استفاد  ید  است.

یود. با جحقیقات ووایر و   وطرح وی وبنای ودل جعادل اار ی

( این یاخ  جراب گروایی 1999و هوپ ) 25(1987هوپ )

گیرد که قابلیوت   ویدر یرایطی وععول وحیط داخلی یک  

های بیروای را در یورایط پیچیودة وختلفوی     جععیم به وحیط

درجوة   23 یدووا بوا   PET( اربش 1داراست. در جودول ) 

ایون   است. ید  یناختهعنوا  وحدودة آسایش  سلسیو ، به

یاخ  چهار پاراوتر وحیطی جأثیرگذار برآسایش حرارجوی  

و جریوا    اب قبی  دوای هوا، ویااگین دوای جابشی، رطوبت

 گیرد. هوا را در اظر وی

 

 Matzarakis and Mayer,1996,8))منبعاسترسفیزیولوژیکیة،احساسحرارتیودرجPET.دمایمعادلفیزیولوژیکی1جدول

 درجة استر  فیزیولو یکی ویزا  احسا  حرارجی PETدرجه 

 

4 

8 

13 

18 

23 

29 

35 

41 

 استر  سروای بیاد خیلی سرد

 استر  سروای قوی سرد

 استر  سروای وعتدل سرد

 استر  سروای والیم کعی سرد

 وجود استر  حرارجی عدم آسایش

 استر  گروای والیم کعی گرم

 استر  گروایی وتوسط گرم

 استر  گروایی قوی داغ

 استر  گروایی بیاد بسیار داغ
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طور که گفته ید آسایش حرارجی اغل  به یرایط  هعا 

جوااود بیوااگر رضوایت و یوا      ذهنی فرد ارجبواط دارد و ووی  

هوای فوردی،    اوا عالو  بر ویژگوی  اارضایتی اب وحیط باید؛

ید  در یهرها ایوز،   عواو  وحیطی و عناصر وصنوع ساخته

ها هعوار  برای ایماد وحیطوی   است و ااسا  وثثربرآسایش 

ااد که این اوور اب جواریخ باسوتا      دارای آسایش جالش کرد 

وسووابهای سوونتی در سراسوور جهووا    جوواکنو  در سوواخت

 (Esther & Sagada, 2014)د  است ی ونعکس

 

 هندسة شهری. 4

 اوووع سوواختعا ، ارجفوواع اظیوور یووهری عناصوور ورفولووو ی

 یوک   بلووک،  ااودابة  بنودی،  قطعه ایغال، سطح ساختعا ،

کوه هندسوة    (Ünlü,2011)هسوتند  سواختعاای  جراکم بلوک،

یناسوی یوهری کوه ووثثر      عنوا  بخشی اب ریخت یهری به

 برآسایش حرارجی است؛ با سه وتغیر اسبت ارجفاع به عرض

(H/w)،   فوواکتور اعایوواای آسووعا (SVF) گیووری  و جهووت

هندسة  .(Saud Alznafer, 2014)یود  وریید جعری  ویخ

یهری عاولی است که در جعیین خرد اقلویم یوهری اقوش    

جوااود بور روی    ( و ووی  (Jamei et al., 2016بسوزایی دارد 

دلیو    آسایش حرارجی بیروای جأثیرگذار بایود. ایون اوور بوه    

بواد  خوریوید و جریوا     سطح دسترسی این عناصر به اوور 

 روهوای  پیواد   در افوراد  حرارجوی  آسوایش  روی است که بر

 ,Krüger, et al., 2011, 621)بسوزایی دارد   جوأثیر  یوهری 

Saud Alznafer, 2014  ) طراحی بر این، پاراوترهای عالو 

 آب، گیاها ، حرارجی، جودة جأثیر ساختعاای، وصالح اب قبی 

آفتواب ایوز بور ایمواد آسوایش       کنتورل  یوا  و با  سایه ااواع

-Abreu )هوای یوهری جأثیرگوذار اسوت     حرارجی در وحیط

Harbich et al., 2014 .) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

.مدلمفهومیچارچوبنظریمقاله1نمودار

 منبع: نگارندگان

 

 مصنوع و عوامل طبیعی -عوامل کالبدی 

 

 

 حرارتی آسایش و محیط دمای بر شهری بافت هندسه تغییرات محیطیزیست آثار
  بیرونی

 اختمانسارتفاع 
 اشغال سطح
 بندیقطعه

 عرض و جهات معابر

 

های جداره بناها ونوع مصالح 
 هاساختمان

پوشش سطح  نوع
 فضاهای باز

نوع پوشش سقف 
 هاساختمان

 

 نوع پوشش گیاهی
 تراکم پوشش گیاهی
 نوع خاک

 

 دمای هوا

 میزان رطوبت

 جهت باد

 میزان باد

 

 ریزی و طراحی بافت های شهری برای کاهش دمای محیط و ایجاد آسایش حرارتی بیرونیتبیین اصول برنامه

 ریزی، طراحی و پیشنهاد در جهت کاهش دمای محیط و  افزایش آسایش حرارتی در بافت های شهریبرنامه

  

 های هندسه بافت شهری مؤلفهتعیین 

 

 محدوده مداخله: دو بافت قدیمی و جدید
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 بوه  اسوبت ارجفواع   یوهری  طراحی پاراوترهای ویا  در

 وحیطوی  یورایط  وعابر بریدت گیری جهت و H/W عرض

 خورد  یورایط  اصوالح  سوب   اسوت و  جأثیرگذار یهرها در

 یوود  ووی  یوهری  های وختل  خیابا  های جهت در اقلیعی

(Abreu-Harbich et al., 2014, Rodríguez Algeciras et 

al.,2016) اقلیعوی  وتغیرهای در که جفاوجی برای لذا یهرها 

 بارش( وقدار باد، جهت و سرعت رطوبت، هوا، یهر )دوای

اطراف داراد )در پاراوترهوای وختلو     جر جراکم اواحی کم با

 Lilly)کننود   ووی  جمربوه  را خاصوی  اقلیعی یهری(، یرایط

Rose and Devadas, 2009) 

 محدودة مورد مطالعه معرفی. 5

 ،N , 59 °35'E'20°36 جغرافیایی وختصات در وشهد یهر

 در کووپن،  بنودی  طبقوه  سیسوتم  اسا  بر و است ید  واق 

 و گورم  های جابستا  اب و دارد قرار خشک ونطقه وهوای آب

 2016هوایناسی در سوال  است. آوارهای  برخوردار خشک

و در  74/26دهد که ویااگین گروا در ووا  خورداد    اشا  وی

 4/40 است. دوای هوا در جابستا  به حداکثر 81/28وا  جیر 

 رسد.  وی -8/4 و در فص  بوستا  به حداق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مطالعههایموردمحدوده.2شکل

 GISمنبع: نگارندگان با اقتباس از اطالعات بانک مکان مرجع مشهد 
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.طرحتحقیق2نمودار

 نگارندگانمنبع: 
 

آاکوه در   ویزا  بارادگی بیشتر در فصوول بهوار اسوت حوال    

جابستا  هوا کاوالً خشک است و ویزا  جابش خوریوید در  

دلیو  ااتخواب یوهر     1ساعت اسوت.  6/13 جابستا  حداکثر

ی هوا  دور هوای یوهری وتفواوت اب     وشهد با جوجه به بافت

های  جوا  بافت بندی کلی وی در جقسیموختل  بواای است. 

قودیعی( و بافوت   ) یدرواو وسکوای یهر وشهد را به بافت 

بندی کرد. برای اامام جحقیق دو بافوت وحلوه    جدید جقسیم

بنوودی یووهرداری وشووهد ااتخوواب یوود. در  وحلووه براسووا 

ای  ااتخاب وحله واق  در بافوت قودیعی سوعی یود وحلوه     

ی و قودیعی یوهر   ااتخاب یود که واقو  در بافوت جواریخ   

 یود   حفو  وشهد است و ساختار کالبدی آ  جوا حودودی   

واق  در ونطقه ثاون یهرداری وشهد  پاچنار ةوحل باید؛ که

                                                           
 هواشناسی خراسان رضوی .1

ااتخواب یود و وحلوة     جا حدودی این ساختار را داراسوت؛ 

جدیوود، وحلووة یوواهد اب بافووت جدیوود واقوو  در ونطقووه د  

سوابی بووین    های آواد  های طرح یهرداری وشهد، اب وحله

های ادی  ایشابوری، یواهد و   در یهر وشهد است. خیابا 

کننود.   ع( اب اطراف این وحله عبوور ووی  ) یعلبزرگرا  اوام 

 –صورت یوعالی   ها در این دو بافت به ی خیابا ریگ جهت

 غربی است. -جنوبی و یرقی

 

 ها روش و مواد. 6

روش جحقیق پژوهش با جوجه به واهیت ووضووع، اب اووع   

بخش است. در بخش اخست برای  وبتنی بر دوکاربردی و 

ید  است.  جدوین چارچوب اظری اب روش اسنادی استفاد 

هوا   هوا و کتواب   هوا، رسواله   جرجی  که با رجوع به وقاله این به

بورداری، اطالعوات ووردایواب بورای فهوم       وسیلة یاددایت به

 اهمیت روش کیفی و کمی به یک میزان

 ابتدا روش کیفی و سپس روش کمی زمان اجرا:

 بخش کیفی

تحلیلی  -آوری اطالعات به روش توصیفیجمع
شناسایی عوامل هندسه شهری تأثیرگذار بر دمای برای 

 حرارتی بیرونیهوا و آسایش 

با استفاده از  ها:هآوری دادروش جمع

ای و شده و مطالعات کتابخانهمطالعات مشابه انجام
 اسنادی

 بخش کمی

سازی نرم تحلیل چارچوب نظری با استفاده از شبیه
 Envi-met, Raymanافزار 

شناسی و سازمان اقلیم ها:هآوری دادروش جمع

 بانک مکان مرجع شهر مشهد، مشاهده و پیمایش

آسایش  ارتقاءشناسایی عوامل هندسه شهری تاثیر گذار بردمای هوا آسایش حرارتی بیرونی با ارائه پیشنهادات بهبود و  گیری،نتیجه

 حرارتی

نبود مطالعات بومی در ارتباط با تاثیرات 
تغییرات هندسه شهری بر دمای هوا و محیطی ستزی

 آسایش حرارتی بیرونی

های هندسه زیست محیطی تغییرات شاخصآثار سنجش 
بر دمای هوا و آسایش حرارتی بیرونی در بافت مؤثر شهری 

 قدیمی و جدید

 طرح تحقیق

 کمی-روش ترکیبی کیفی 

 تحقیق کاربردی
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گرفته در حوبة  ادبیات ووضوعی و هعچنین وطالعات اامام

گردآوری ید  است و سپس بوا اسوتفاد  اب   سثال پژوهش 

های جوصویفی و جحلیلوی اسوبت بوه جهیوه و جودوین        روش

چارچوب وفهووی پوژوهش اقودام یود  اسوت. در بخوش      

ها بوا   بعدی پژوهش، وطالعة اعواة ووردی و استخرا  اقشه

صورت گرفته اسوت. اب روش پیعایشوی و    GISاستفاد  اب 

یناسوی یوهر    قلویم بردایت اطالعات اقلیعوی اب سوابوا  ا  

ید  است.در  های اقلیعی استفاد  وشهد برای گردآوری داد 

هوای جأثیرگوذار هندسوة     راستای یناسوایی جوأثیرات وثلفوه   

اسوتفاد     Envi-met 4افوزار  یهری برآسایش حرارجی اب ارم

افوزار، بورای جحلیو      ید  است که اتایج حاص  اب این اورم  

جحلیو    Raymanزار اف ویزا  آسایش حرارجی بیروای در ارم

 ید  است.

 

و روش انجاام   ENVI-METافزار  . معرفی نرم6.1

 سازی شبیه

های یهری وختلو  بور    برای سنمش جأثیر جغییرات هندسه

افوزار   دوای هوا، خرد اقلیم و آسایش حرارجی بیروای اب ارم

ENVI-Met یود استفاد  وی (Bruse, 2015)افوزار   . این ارم

بینوی   ریزا  دپرر در آاالیز و پویش  وسیلة وناسبی برای برااوه

جووأثیر فاکتورهووای وختلوو  بوور آسووایش حرارجووی اسووت   

(Mahdavinejad et al., 2013) ا  وی ووووت، وووودلی .

بعدی است که عناصر اجعسفری که بر روی خورد اقلویم    سه

ساب جریوا    اوعی یبیه کند؛ و به ارد، را دابال ویگذ جأثیر وی

باد، جابش، رطوبوت، درجوه حورارت و سوایر پاراوترهوای      

هووای یووهری اسووت   دینوواویکی و جروودینوواویکی وحوویط 

(Monsefi Parapari, 2015) سوابی ارجبواط    و قادر به یبیه

ویا  سطوح وختل  یهری، پویش گیاهی و اجعسفر است، 

هعچنین بورای سونمش ویوزا  جوأثیرات جغییورات وقیوا        

هوای یوهری ایوز     کوچک در طراحی یهری در خرد اقلویم 

افوزار وبتنوی بور     ایون اورم   .(Bruse,1999)یوود   استفاد  وی

های ساختعاای و وصالح بکار رفته در فضواهای بواب و    جود 

سوابی ایون    هعچنین پویش گیواهی اسوت. وراحو  یوبیه    

افزار یاو : دوای هوا، جریا  هوا در اطراف سواختعا ،   ارم

سوطح بووین و سوطوح دیووار و ااتقوال       گروا و جریا  در

حرارت در پویش گیاهی اسوت و ابجعلوه ایورادات ایون     

افزار عدم در اظرگیری جودة حرارجی داخلوی سواختعا     ارم

ایون پوژوهش بیشوتر    در  (Emmanuel et al., 2007)است 

هوای   سابی در جابستا  )وا  وورداد( و بور اسوا  داد     یبیه

یوود  اسووت. ایوون  ایسوتگا  هوایناسووی یووهر وشووهد ااموام  

و در بابة بواای طلوع و  1396ورداد  28سابی در روب  یبیه

وقوت وحلوی    به 20صبح جا  6غروب خوریید بین ساعات 

 ید  است. یود، ااتخاب که بیشترین دوای هوا را یاو  وی

 

و روش محاساابة  Raymanافاازار  . معرفاای ناارم6.2

 PETدمای فیزیولوژیکی 

ابوداع یود و سوپس     26ریعن اخسوت جوسوط وواجزاراکیس   

 1998در سووال  (VDI)جوسووط اامعوون وهندسووا  آلعووا  

یافته است. هدف اب این ودل، وحاسوبة جوراکم یوار     جوسعه

  اب بوا  جابش آفتاب و سایة فضاها با اسوتفاد  جابشی، ودت

های ورودی ونتج ید  اب اطالعات هوایناسی  یکسری داد 

 وحدود است. 

 

 Raymanهای  . ورودی داده6.2.1

های ساد  و پیچیود  و بور    این ودل، یار جابش را در وحیط

 کند: وبنای چند پاراوتر وختل  وحاسبه وی

های جوپوگرافی یاو  طول و عرض جغرافیوایی و   داد 

 هوایناسی.ارجفاع وح  ایستگا  

هووای هوایناسووی واانوود دوووای هوووا، فشووار بخووار،  داد 

 .رطوبت هوا، سرعت اسبی، ویزا  ابرااکی آسعا 

 .های ااساای: قد، وب ، سن، جنسیت داد 

 .های وربوط به پویش، فعالیت داد 

هووا،  هووای ورفولووو یکی وحیطووی یوواو  سوواختعا  داد 

 پذیر.  سبز و خزا  درختا  هعیشه

هوایی بوا    های دسوتی و عکوس   طراحیاوکا  واردکرد  

 .ااوداب آسوعا    فروت چشم واهی برای وحاسبة عاو  چشم

(Matzarakis et al.,2007). 
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 . ارزیابی خرد اقلیم و آسایش حرارتی بیرونی6.3

در وطالعوات   PETبه دلی  وسعت استفادة بیاد اب یاخ  

وختل  اقلیعی و راحتی بیا  برای ویزا  آسوایش حرارجوی   

وحاسبه ید  است  PETبیروای افراد، در این وقاله یاخ  

(Höppe,1999)کووه ایوون اعووداد بوورای ایوورا  و  . ابآامووایی

 23ااود. وحودودة عودد     خصوص یهر وشهد بووی اشد  به

27(1996) وواجرابکیس و ووایر   براسا  وطالعات
عنووا    بوه  

اب سوویی دیگور    یوود.  وحدودة آسایش حرارجی وعرفی وی

درختا  اقش وهعی را در این وطالعه بوه خوود اختصواص    
ااد. در این وقاله پویش سبز با ویوزا  درصود پویوش     داد 

چتر درختا  سونمش یود  اسوت. وشواهدات ویوداای در      

دهد که پویش درختوا  در   ووردوطالعه اشا  ویهای  بافت
بافت قدیعی پاچنوار وجوود اودارد و بافوت جدیود یواهد       

گرفتوه   سابی اامام پویش درختا  بیشتری را داراست. یبیه

ایز بور اسوا  وشواهدات ویوداای اب ویوزا         Envi-metدر

جراکم این درختا  صورت گرفته است که بوه آ  یواخ    
(LAI)سطح بر  

28
بور   .(Meir et al., 2000) یود گفته وی 

  (LAI=9.53)وتور  15بوا طوول   بوا جوراکم   این وبنا درختا  

درختا  با چتر بزر  و بسیار وتوراکم، درختوا  بوا     عنوا  به

عنوا  درختوا  بوا جوراکم و     به (LAI=4.73)وتر و  10طول 
فضوای   (LAI=0.03)وتور   1/0فضای سبز با ارجفاع کعتر اب 

 .(Yahia et al.,2017)جراکم استفاد  ید  است  سبز کم

 . کالیبره کردن مدل6.4

سوابی، بایسوتی وودل را     اعتعاد بود  اتایج یوبیه  برای قاب 

براسا  ودلی واقعی که اطالعات کالیبر  کرد. برای این اور 

یود  اسوت.    سوابی ااموام   اقلیعی آ  در دستر  است ودل

اطالعات واقعی اب ایستگا  هوایناسی یهر وشهد بروبنوای  

بار این اطالعوات   ساعت گرفته ید و هر دو ساعت یک 24

 Envi metافوزار   اعواة وشابه در ارم در یهر بررسی یداد.

 8صوبح جوا    6سواعت )  14سابی برای  ودل ید  و یبیه 4

ی ( اامام گرفت و اطالعواجی هعچوو  رطوبوت خواک،     

بوا   سابی ید. ودت افزار وارد ودل فرض ارم عنوا  پیش به

هوای   ساعت به طوول ااماویود و خروجوی    144سابی  یبیه

بار ااموام گرفوت. در    دقیقه یک 30افزار هر  ید  به ارم داد 

حرارجوی در   برای وحاسوبه آسوایش   1هر ودل چهار رسپتور

افزار ااتخاب ید و اطالعات اقلیعی بر اسا  دوای هوا  ارم

(Ta) ، رطوبت اسبی(RH)، سرعت باد (Ws) جهوت بواد    و

(Wd)  ابآ   افوزار یود و پوس    صبح وارد ارم 6برای ساعت

وارد  Raymanافوزار   سابی خرد اقلیم به اورم  خروجی یبیه

 ت آید.به دس PETوعادل فیزیولو یکی  ید جا ویزا  دوای

 

 

 1.اطالعاتکالبدیمحلاستقراررسپتورها2جدول

 منبع: نگارندگان

                                                           
1. Receptor: یواد.  اقاط ااتخابی در داخ  وحدود  ودل که بروبنای این اقاط عواو  جوی و خاک با جزییات کنترل وی   

H/W 
متوسط فاصله بین 

 ها ساختمان

میانگین ارتفاع 
 ها ساختمان

 بافت جهات معابر شماره رسپتور

3 3  
6 
 

 

 غربی-شرقی 1

 
 قدیمی

 غربی-شرقی 2 4 5/1

 جنوبی -شمالی 3 4 5/1

 جنوبی -شمالی 4 3 2

6/0 20 
12 
 و

15 

 جنوبی -شمالی 1

 
 جدید

 جنوبی -شمالی 2 20 6/0

 غربی-شرقی 3 5/6 87/1

 غربی-شرقی 4 5/6 87/1
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 سازی)بافتجدیدشاهددرسمتراست،بافتقدیمیپاچناردرسمتچپ(رسپتورهاقبلازشبیه.محلقرارگیری3شکل

 منبع: نگارندگان

 

 نتایج. 7

مصانو   -وتحلیل تأثیرات عوامل کالبدی .تجزیه7.1

 و عوامل طبیعی برآسایش حرارتی بیرونی

تابشی و باد بردمای هواا  .آنالیز تأثیر میانگین دمای 7.1.1

 و آسایش حرارتی بیرونی

بافت و هندسه یهری فشرد  و  بافت قدیعی پاچنار دارای

وتر است کوه وعوابر در    6های  با ویااگین ارجفاع ساختعا 

 7جا  1های وختل   صورت ارگاایک و عرض این بافت به

گرفته است. اب سویی دیگر. بافت جدیود یواهد    وتر یک 

ری یووطرامی و هندسووة یووهری وعووابر دارای بافووت یووه

وتر  20جا  4های  جنوبی با عرض–غربی و یعالی -یرقی

درصود در ایون    60است و طبوق ضووابط سوطح ایوغال     

ارخ ویااگین دوای جابشوی در   3وحدود  است. در اعودار 

جابستا  در دو بافت قدیعی پاچنار و بافت جدیود یواهد   

یود      داد اشوا  20جا  6:30در فص  جابستا  و اب ساعت 

دهد که بافت قودیعی بوا اورخ     است. این اعودار اشا  وی

هوای وحصوور اورخ     و جهوات وعوابر و در    H/Wاسبت 

هووایی اب رهوور جابسووتا   را در سوواعت MRTsکعتووری اب 

که در بافت جدید بوا   ( داراست درحالی14جا  11)ساعت 

و وعوابر بوابجر ایون اورخ در ایون       کعتر H/Wارخ اسبت 

دایته است. بافت جدید یواهد ویوااگین   ساعات افزایش 

و بافت قودیعی   C9/8°و  C 40°را در بین  MRTsجوبی  

 Δ MRTsدایته است درواق   C7/8°و  C44°پاچنار بین 

و در بافت قدیعی پاچنوار برابور    C1/31°در بافت جدید 

°C3/35 دهد ویوزا  جوابش سوطوح در     است که اشا  وی

 است.بافت قدیعی بیشتر اب بافت جدید 

جریا  باد یکی اب پاراوترهای اقلیعی جأثیرگذار بور کوم   

هوای هووا    جب  آ  کاهش جمع  آالینود   ید  دوای هوا و به

ها و فاصوله بوین    است باوجود جفاوت بین ارجفاع ساختعا 

ها و جهات وعابر در بافت قدیعی پاچنار، ویااگین  ساختعا 

ارد. سرعت باد در این وحدود  جغییرات چشوعگیری را اود  

کوه   H/Wخصوص در وعوابر دارای اورخ بواالی     این اور به

وحصوریت بیادی را داراست، با بواالجرین ویوزا  سورعت    

وتر بر ثاایه جأثیر چنداای ادایته اسوت؛ اووا در بافوت     57/0

جوأثیرات بواد جوا     H/Wجور   جدید یاهد به دلی  اورخ پوایین  

طور کوه در   حدودی برآسایش جأثیرگذار بود  است و هعا 

ید  است در وعوابر دارای وحصووریت    اشا  داد  4جصویر 

وتر بر ثاایه ایوز وجوود دارد    2کعتر ارخ جریا  باد حداکثر 

کووه جووأثیرات بوواد در بافووت جدیوود و در وعووابر دارای      

 والحظه است. وحصوریت کعتر قاب 

 

 1رسپتور 

 2رسپتور 

 4رسپتور  3رسپتور 

 2رسپتور 

 1رسپتور 

 4رسپتور  3رسپتور 
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دربافتقدیمیپاچناروبافتجدیدشاهدMRTsوسطمیانگیندمایتابشیمت.3نمودار

 منبع: نگارندگان

  
 بافت قدیم           بافت جدید                                                                                       

بررسیجریانباددرفصلتابستاندربافتقدیمیپاچناروبافتجدیدشاهد.4شکل

 منبع: نگارندگان

 

در دو  PET. سنجش دمای معواد  ییزیالواکی ی   7.1.2

 بایت قدیمی پاچنار و بایت جدید شاهد

وتر( در  5/1آسایش حرارجی بیروای در سطح عابرا  پیاد  )

ویوااگین دووای    4ید  است. اعوودار   جابستا  اربیابی فص 

PET  سووابی  در دو بافووت را وقایسووه کوورد  اسووت. یووبیه

دهد که بافت قودیعی   گرفته در این دو بافت اشا  وی اامام

بوه ویوزا     PET)یواخ    13:30جوا   8پاچنار بین ساعات 

°C27  جووا°C48   و دارای اسووتر  گروووایی اسووت ایوون )

( به او  خوود ازدیوک   C 48°)رهر  12یاخ  در ساعت 

رود کوه بوا    ید  و به سعت استر  گروایی قوی پیش ووی 

ازدیک ید  به غروب خوریید این استر  گروایی کعتور  

ید  و به سوعت وحودودة دارای آسوایش حرارجوی پویش      

رود. در بافت جدید یاهد این استر  گروایی به اسبت  وی

خ  در که داونة ایون یوا   طوری بافت قدیعی کعتر است به

جوا   C° 25به ویزا    PET)یاخ  13جا  9.30بین ساعات 

°C29    عوودم آسووایش بیشووتری را دایووته و در وحوودود )

طورکلی با اگواهی   کند. به استر  گروایی والیم حرکت وی

 14جا  8:30در ساعات   ΔPETبه اختالف ویااگین یاخ  

و در بافت جدید یاهد  9/9در بافت قدیعی پاچنار برابر با 

است که حاکی اب استر  گرووایی بواال در ایون     05/0ر براب

بابة بواای در بافت قدیعی پاچنار اسبت بوه بافوت جدیود    

 یاهد است.
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قدیمیپاچناروبافتجدیدشاهددربافت PETمیانگیندمایشاخص.4نمودار

 منبع: نگارندگان

 


جنوبیواقعدربافتقدیمیپاچنار-هایمتفاوتطولبهعرضدرطولروزدرخیابانشمالیدرنرخPETمقدار.5نمودار

وبافتجدیدشاهد

 نگارندگانمنبع: 
 

صورت جداگااه  وقایسة آسایش حرارجی در دو بافت به

 H/Wای ایز با جوجوه بوه اسوبت اورخ      صورت وقایسه و به

 های این بخش به یرح بیر است: ید  است. یافته اامام

تأثیر هندسة شهری بایت قدیمی پاچنوار بوا جهوا     

های رسوپتورهای واقو     جحلی  داد  جنابی: -معابر شمالی

( اشوا   5جنوبی بافت قودیعی )اعوودار   -در خیابا  یعالی

 5/1طوور وتوسوط    در این بخش بوه   H/Wدهد که ارخ  وی

سابی حاکی اب آ  است کوه   های حاص  اب یبیه است. یافته

در سواعت   PETویزا  استر  گروایی )حوداکثر یواخ    

جنوووبی در -ی( در جهووت یووعالC6/42°بووه ویووزا   10:30

بافت قدیعی اسبت به دیگر رسپتور واق  در این بافوت بوا   

بیشتر است و لذا با افزایش اسبت ارجفاع بوه   H/W= 2ارخ 

اادابی بیشوتر آسوایش حرارجوی بیرواوی بوه       عرض و سایه

 رود. سعت وحدودة آسایش پیش وی

تأثیر هندسة شهری بایت جدید شاهد با جها  معابر 

هوای رسوپتورهای واقو  در     داد جحلیو   جنوابی:   -شمالی

ن 
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م
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( اشوا   5جنوبی بافت جدید یاهد )اعودار -خیابا  یعالی

در این وعابر یکسا  بوود  اسوت    H/Wدهد ارخ اسبت  وی

اوا قسعت غربی این وعابر به دلی  قرارگیری در جهت اور 

بوه ویوزا      PETخوریید )ضل  غربی( با حداکثر یواخ  

°C 5/37 ت به جهت دیگور  آسایش حرارجی کعتری را اسب

را  C3/42°به ویزا   PET)ضل  یرقی( با حداکثر یاخ  

که استر  گرووایی آ  ازدیوک بوه وعوابر      طوری داراست به

وشابه بافت قدیعی پاچنار ید  است و لذا آسایش حرارجی 

 جر اب ضل  یرقی است. گیر کم در ضل  غربی آفتاب

تأثیر هندسة شهری بایت قدیمی پاچنوار بوا جهوا     

های رسوپتورهای واقو  در    جحلی  داد  غربی:-شرقی معابر

دهد  ( اشا  وی6غربی بافت قدیعی )اعودار -خیابا  یرقی

دارای ویزا  استر  گروایی با حوداکثر    H/W=1.5که ارخ

است کوه   C5/48°به ویزا   12:30در ساعت  PETیاخ 

بیشتر است. لوذا   H/W=3در وقایسه با دیگر رسپتور با ارخ 

ااودابی   و سوایه  H/Wد که با افوزایش اورخ   یو وشاهد  وی

بیشتر آسایش حرارجی بیروای به سوعت وحودودة آسوایش    

 رود. پیش وی

تأثیر هندسة شهری بایت جدید شاهد با جها  معابر 

های رسپتورهای واق  در خیابوا    جحلی  داد غربی: -شرقی

دهود   ( اشا  ووی 6غربی بافت جدید یاهد )اعودار -یرقی

این وعابر یکسا  بود  اسوت )اسوبت    در  H/Wارخ اسبت 

( اوا ضل  یعالی این وعابر بوه دلیو    87/1ارجفاع به عرض 

بوه    PETقرارگیری در جهت آفتواب بوا حوداکثر یواخ     

آسایش حرارجی کعتری را اسبت بوه جهوت    C7/42°ویزا  

بوه ویووزا    PETضول  جنووبی وعبوور بوا حوداکثر یوواخ      

°C3/41     اوواچیز و را داراسووت )هرچنوود ایوون اخووتالف

 پویی است(. چشم قاب 
 


غربیواقعبافتقدیمیپاچناروبافتجدیدشاهد-هایمتفاوتطولبهعرضدرطولروزدرخیابانشرقیدرنرخPETمقدار.6نمودار

 منبع: نگارندگان
 

پاراوترهای هندسه یهری ووثثر  های  طورکلی بررسی به

 دهد که: برآسایش حرارجی بیروای در دو بافت اشا  وی

 رغم وحصوریت بواال و اسوبت بواالی اورخ      علی

H/W      در بافت قودیعی پاچنوار، وجوود پویوش

یود  در   گیاهی و جوجه به وصالح به کوار گرفتوه  

ها و سطح وعابر اهعیت بیادی در ایماد  ساختعا 

 دارد.آسایش حرارجی بیروای 

  عنووا  یکوی اب پاراوترهوای     وجود جریا  باد بوه

جأثیرگووذار برآسووایش حرارجووی اشووا  داد کووه در 

جوااود   اادابی، حرکت باد ووی  وعابر عالو  بر سایه

 سب  ارجقاء سطح آسایش یود.

     اگر درجة وحصوریت وعبر پایین بایود، ایواب بوه

پویووش گیوواهی وناسوو  بوورای جووأوین آسووایش  

 حرارجی بیروای است.
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 گیری بحث و نتیجه .1

بوا   PETدهد کوه وقودار    وطالعات در این پژوهش اشا  وی

اسووبت عکووس دارد و عواووو  هندسووه یووهری  H/Wاوورخ 

اادابی حاص  اب آ  اقش وهعی  و سایه H/Wهعچو  ارخ 

کنوود.  را در ایموواد آسووایش حرارجووی بیرواووی ایفووا وووی    

گرفتوه در بافوت پاچنوار حواکی اب آ       های اامام سابی یبیه

رود  است که هرچقدر اسبت ارجفاع بوه عورض بواالجر ووی    

بهبودیافته و عابرا  پیواد  در وحودودة    PETویزا  یاخ  

گیراد که این اور  ای قرار ویازدیک به آسایش حرارجی بیرو

هوای ععیوق و باریوک در بافوت قودیعی       دلی  وجود در   به

ها در بافت جدید یاهد ایز وثید  ید  است. بررسی حاص 

این ووضوع است که هرچقودر اسوبت هندسوة ارجفواع بوه      

عرض بیشتر یود، ویزا  آسایش حرارجی بیروای و یاخ  

PET ن اخوتالف دووایی   کوه ایو   طووری  یابد. به ایز بهبود وی

گراد جغییرات دایته است؛  درجة سااتی 15جا  PETیاخ  

بنابراین اهعیت اسبت هندسة یهری ارجفاع بوه عورض در   

وعابر هرچقدر باالجر رود دوای هوا کعتور یود  و آسوایش    

 یابد که این اتیمه با وطالعات گذیتة حرارجی ایز ارجقاء وی

( یاا  2014اافر )، سعود آلز 29(2007اوااوئ  و هعکارا  )

( 2016و رودریگوورب و هعکووارا  ) 30(2015و هعکووارا  )

خواای دارد. اب سویی دیگور جوأثیرات جغییورات جهوات      هم

عنوا  پاراوتر وهم هندسه یهری بور کواهش دووا و     وعابر به

دهود کوه وعوابر بوه      ارجقاء آسایش حرارجی بیروای اشا  وی

ایون اعواوه    ای کوه دارد در  هوا و هندسوه   دلی  جفاوت بافت

قابلیت یناسایی جهت وناس  را ادارد و جأثیر جهت وعابر 

اادابی در این بررسوی کعتور یود      با افزایش سایه PETبر 

اادابی بیشتر یود؛ جهت خیابا  جأثیر بیادی  یعنی اگر سایه

بردوای هوا و آسایش حرارجی ادارد. در ارجباط با اقش بواد  

ای ععیوق و باریوک   هو  در این پژوهش، به دلی  هندسة در 

پویوی اسوت    چشوم  واق  در بافت قدیعی این پاراوتر قابو  

هوای بواب و    که در بافت جدید به دلی  هندسوة در   درحالی

جوجهی را در کاهش دوای هوا  ععق جریا  باداقش قاب  کم

و ایماد آسوایش حرارجوی بیرواوی دایوته اسوت ایون اوور        

اب جمعو   های هوا و جلووگیری   جوااد در حرکت آالیند  وی

 ها اقش بسزایی را ایفا کند. یاخ  وورد بررسی دیگر آ 

کوه فواکتور وهعوی در     اسوت  (MRT)ویااگین دوای جابشی 

دهود کوه    ایماد جعادل گروایی ااسا  است. اتایج اشوا  ووی  

ویااگین دوای جابشی در بافت جدید اسبت به بافت قدیعی 

اال دهنودة بو   در ساعات او  گروا بیشتر بود  است که اشوا  

بود  ویزا  بابجابش گروا به بود  ااسوا  در بافوت جدیود     

اسبت به بافت قدیعی است. وناطق سبز و درختا  پواراوتر  

دیگری است که برآسایش حرارجوی بیرواوی جوأثیر دارد. در    

های باریک و ععیق، فضای  بافت قدیعی پاچنار به دلی  در 

د، آاکه در بافت جدی سبز و درختی وجود ادایته است حال

سابی  راج وسیعی اب درختا  با چترهای وختل  وورد یبیه

قرار گرفتند. اتایج وشابه اقاط دارای فضای سوبز در بافوت   

دهد که وجود فضای سوبز باعوث    قدیعی و جدید اشا  وی

کاهش دوای هوا و ایماد آسایش حرارجوی یود  اسوت. بوا     

دهود   افزاری اشا  وی های ارم ها و خروجی جوجه به بررسی

در بافوت    PETویزا  یاخ  دوای وعادل فیزیولو یکیکه 

جدید در وحدودة آسایش حرارجی بیشتری بود  اسوت کوه   

ععد  دلی  آ  به لحواظ وجوود بواد در وعوابر و هعچنوین      

های پژوهش،  وجود درختا  و گیاها  است. بر اسا  یافته

جوجوه هندسوة    جوا  گفوت جأثیرگوذاری قابو     طورکلی وی به

سبت ارجفواع بوه عورض و هعچنوین وجوود      وعابر اب قبی  ا

ید  است و  پویش گیاهی برآسایش حرارجی بیروای اثبات

یود. لذا  های اعواه وی باعث کاهش جنش حرارجی در بافت

ها در ایون بخوش حواکی اب آ  اسوت کوه هعووار         پیشنهاد

جرکی  فضاهای سبز و اسبت ارجفاع به عرض سب  ارجقاء 

هوای   این اتایج با بررسوی یود.  احسا  حرارجی بیروای وی

هعخووواای دایووته اسووت.   31(2014هوواربیو و هعکووارا  )

ریزی، طراحی و پیشونهاد براسوا  افوزایش آسوایش      برااوه

 حرارجی در بافت های یهری اعواه به یرح بیر است:

 .استفاد  اب پویش گیاهی در بافت قدیم پاچنار 

     استفاد  اب درختا  با چتر وتراکم در ضول  غربوی وعوابر

 اادابی. جنوبی بافت یاهد جهت ایماد سایه-یعالی
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 ها اسبت به بواد وطلووب    گیری وطلوب ساختعا  جهت

درجه به ساختعا ( در بافت پاچنوار   30)باویه برخورد 

 وسابهای آجی. در ساخت

      استفاد  جلفیقی اب هندسة وعوابر دارای اورخ ارجفواع بوه

ر اادابی و عبو ها در ایماد سایه عرض وختل  در بافت

 باد در وعابر

های آجی اسبت به بررسوی   یود در پژوهش پیشنهاد وی

هوای ویواای جوسوعه و     های یهری وشوابه در بافوت   هندسه

هوای   هوای جدیود و قودیعی در اقلویم     وقایسة آ  بوا بافوت  

وختل  برای ارائة راهکارهای کاربردی و هعچنین بررسوی  

ر ایون  جر ویزا  جغییرات آالیندگی هووا د  گیری دقیق و ااداب 

ریزا  صورت   ها در راستای کعک به طراحا  و برااوه بافت

 گیرد. 
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