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 .2استادیار ،دانشکدة معماری و شهرسازی ،دانشگاه صنعتی جندیشاپور ،دزفول ،ایران



 .3فوق دکترا  ،دانشکدة مکانیک ،دانشگاه شهید باهنر ،کرمان ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله1318/12/68 :

تاریخ وصول مقاله1318/60/5 :

چكیده

این روزها تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین ،توجه به مسائل حرارتی را در محیط شهری ایجاا راردا ا.ایک یاای از راهاارهاای
برخورد با این موضوع ،توجه به آ.ایش حرارتی و شناخی مؤلفههای تأثیرگذار بر آ.ایش حرارتای در محایط بیرو ای ا.ایک در ایان
تحقیق .عی بر آن شدا ا.ی تا آ.ایش حرارتی در خیابان چمران شهر ررما شاا واقع در غر ایران .نجیدا شودک لذا در این مطالعه،
برای ارزیابی آ.ایش حرارتی از برداشی میدا ی ا.تفادا شدا ا.یک پارامترهای اقلیمی بهصاورت میادا ی ا ادازاگیاری شادا و تاای
برداشیهای میدا ی به همراا مدل.ازی وضعیی حرارتی در رمافزار  ENVI METمطالعه شادا ا.ایک در مطالعا ماوردی ،بارای
ارزیابی و ا دازا گیری میزان تغییر محصوریی فضا ،چندین قطه برای ا دازا گیری محدودا های .نجش و برر.ی پارامترهای حرارتای
در فضای باز و رفتارهای ا سا ی ا تخا شدا ا.یک با توجه به مطالع ا جامشدا محدودة آ.ایش حرارتی در محدودة موردمطالعاه در
دمای بین  61تا  61درجه .ا تیگراد قرار دارد ره به دلیل رخ فعالیی باال رخ دادا ا.یک برر.ی تای میدا ی و مدل.اازی وضاعیی
حرارتی با ا.تفادا از رمافزار  ENVI METشان داد ره برای طراحی یک فضای شهری پایدار و منا.ب در این اقلیم با مداخلاه در
فضا و تغییر محصوریی ،میتوان در منطقه آ.ایش تغییر ایجاد رردک
کلیدواژه
آ.ایش حرارتی ،ررما شاا ،فضای بازPMV ،ENVI-MET ،

 .1سرآغاز

اژجامشده است تغننرات خرد اقلنم ها را در محین شیهر

امروزه با توجه به گرم شدن زمین ،مریرا اژیرو و
عوامل اقلنمی در راستا رسندن به پایدار اکولوویی

تخمن ،زده است و درژهاییت پی

از مااییی ژموژیههیا

در

مورد به ای ،ژتنجه میرسد که در دوره زماژی که گرمیا

همه زمننه ها بهویژه در حنطه معمار و شهرسیاز بیینار

شدید اتفاق میافتد سایش عالوه بر توزیع فضایی دمیا

پراهمنت شده است .یکی از مهمتری ،مؤلفیههیا اقلنمیی
تابش خورشند اسیت کیه اهمنیت بیینار بیرا

سیایش

حرارتی اژیان در داخل و خارج ساختمان دارد.
_ Toudertو  )6002( Mayerراجع به ترکنی

رراحیی

سایش خرد اقلنمها در سطح خنابان برا عابر پناده بحی

* ژوییندة میئول:

و جهتگنر بیتگی دارد؛ و ایی،زمیاژی اهمنیت بنتیتر
مییابد که میتانماً بر اژتخاب ها رراحی در ارتباط با ژوع

خنابان محروریت و جهت فتاب ژیبت به توسعه قابلنت
میکنند .در بررسی نها که با  3مدل عدد

معادل فنزیولووی

( )PETدر سطح خنابان به محروریت

ENVI-MET

استفاده از خنابان تأثنرگذار خواهد بود.
 )6002( Johanssonتییأثنرات هندسییه شییهر را بییر
سایش حرارتی فضا بنروژی با مااییه توده هیا خنابیان
کمعمق و خنابان عمنق ارزیابی کرده است .اژدازهگنر ها
Email: mohsen.saffaripour@gmail.com
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میتمر در رول فرول گرم و سرد ژتان داد کیه تیودههیا

تأثنر عوامل محنطی مؤثر بر آسایش حرارتیی بیر یکیدیگر

عمنق بهرور قابلمالحظها ژیبت به تیودههیا کیمعمیق

ژاییش متغنرهییا محنطییی و فییرد بییر احیییا

خن تر بودژد .در تابییتان در گیرمتیری ،روزهیا منیاژگن،

حرارتی و ژاش مؤلفه هیا آسایتیی محنطیی بیر آسیایش

اختالا دما آن ها  00-2کلوی ،بود .در توده هیا عمنیق

حرارتی و منزان تأثنر آن بیر آسیایش عمیومی اشیاره دارد.

در روزها گرم تابیتان آسایش حرارتیی بنتیتر وجیود

ژتایج ای ،پژوهش بر اهمنت ژاش مؤلف آسیایش حرارتیی

داشت و میاعدتر بود و در ریول زمییتان تیوده کیمعمیق

بر آسایش عمومی افراد در فضا بوستان تأکند و به رابطی

برا دسترسی خورشند مییاعدتر بیود .درژهاییت بیه ایی،

باال آن با آسایش صوتی اشیاره مییکنید .یکییان ژبیودن

رراحی متراکم بیا

حرارتی با شاخره ها آسایش حرارتیی در

ژتنجه رسندژد که در اقلنم گرم و خت

منزان احیا

آسییایش

تودهها عمنق مناس تر است .اگر فرل سرد هم در چنن،

یافته هیا پیژوهش بیر تفیاوت هیا روانشیناختی شیامل

منارای وجود دارد باید رراحی شهر خنابانها عیریض

اژتظارات ربنعتگرایی تجربنات مدتزمان حضور حیق

خورشیند

اژتخاب و فضیا حضیور قبیل از بوسیتان داللیت دارد .از

یا فضاها باز یا هردو را برا دسترسی مناسی

مهم تری ،عوامل محنطی میؤثر بیر شاخریههیا و احییا

فراهم کرد.
شاهن ،حندر ( )0330در ماالی «بیرهمکینش جرییان
هوا دما و راحتی در فضاها بیاز شیهر مطالعیه میورد
اقلنم گرم و خت

ایران» به مطالعی اقلینم گیرم و ختی

آسایش حرارتی می توان به «مناژگن ،دما تابتیی» اشیاره
کرد که به منزان باالیی متأثر از ضری

دید به آسمان است.

در ایران مطالعه زیاد در زمننه مطالعات اقلنمی بهویژه

ایران پرداخته و در پی پاسخی مبتنی بر کار منداژی در سطح

در اقلنم سرد صورت ژگرفته است .در ای ،اقلنم تنهیا چنید

شش شهر کتور بوده است .ژتایج بهدستآمده قابلتعمنم به

مطالعه دربارة ادراک ذهنی میردم در فضیاها بیاز شیهر

هم منارق گرم و خت
خت

جریان هوا تابعِ دما محن

بر افراد دارد .در ی
باع

ایران خواهد بود .در اقلنم گیرم و

حالت باع

دو اثیر کیامالً متفیاوت
آسایش و در حالتی دیگر

عدم آسایش است .در اقلنم سرد ژنز تأثنر جریان هیوا

استفاده شد .بنابرای ،در ای ،مااله سعی شده است با بررسی
شاخ

آسایش حرارتیی ( )PMVو ارائیه راه هیایی بیرا

رسندن به تعادل در آسایش با مداخله فنزیکی تأثنر هیوا
سرد بر منزان  PMVدر خنابانها شهر بررسی شود.

بر آسایش منفی است .در ای ،ماالیه بیه دژبیال ییافت ،میرز
قابلقبول دمایی برا مطلوبنت جریان هوا بوده و متیخ

 .2آسایش حرارتی

شد که ژاطی میرز قابیلقبیول جرییان هیوا  36/5درجی

در قرن بنیتم تعامل آسایش راحتی با رراحی شهر یکی

ساژتیگراد است .به کم

ای ،عدد مرز اسیتفاده از جرییان

مطالع اقلنمیی اسیت .تعیاری

از زمننهها جال

زییاد

هوا هم برا شهرسیاز و هیم بیرا معمیار و تطبنیق آن بیا

دربارة آسایش حرارتی وجود دارد که در ذیل به تعداد از

شنوهها رراحی و عناصر معمار و شهر منیر خواهید

آن ها اشاره خواهد شد .آسایش حرارتی وضیعنتی از ذهی،
است که بناژگر تعری

بود.
علنرضا منعام ( )0330در پایانژام خیود تحیت عنیوان
«اثربختی مؤلفه ها آسایش حرارتی و صیوتی در ارتایا
کنفی فضا بوستان» در پی ارتااء آسایش عمومی با تغننیر
در ویژگی ها محنطی بوده که به افیزایش کنفنیت فضیا
بوستان ها شهر می اژجامد .یافته ها پژوهش منداژی بیه

رضیایت از محین حرارتیی اسیت

(Taleghani, Kleerekoper, Tenpierik & van den
) Dobbelsteen, 2015سطوح فعالنت پوشاک و خرد اقلنم

(درج حرارت هوا رروبت هیوا و بیاد) از عوامیل اصیلی
تأثنرگذار در آسایش حرارتی هیتند .معموالً عیدم آسیایش
ژاشی از احییا

گرمیا ییا سیرما بینشازحید اسیت کیه

می تواژد ژاشی از ی

کیوران ژاخواسیته ییا تفیاوت دمیا
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مریم جعفری و همکاران

محن با بدن باشد (منتیزاده و دیگیران  .)0330قضیاوت
درباره آسایش حرارتی فرایند پنچنده ا اسیت کیه تحیت
تأثنر عوامل فنزیولوویی
شاخ

فنزیکیی روانشیناختی و دیگیر

ها قیرار دارد .معمیوالً احییا

حرارتیی در افیراد

میتار در محن ها یکیان ممکی ،اسیت متفیاوت

آسایش محن

پاسخ رواژیی و پدییدة فنزیولوویی

اژجیام

شده است .روش فنزیکی آسایش حرارتی اژیان را ماشین،
حرارتی در ژظر میگنیرد و ارتبیاط متاابیل او را بیا محین
برحییی

تغننییرات گرمایتییی لحییا میییکنیید .روش

آسایش حرارتی از مکاژی به مکان دیگر و از فرد به فیرد

فنزیولووی

به مکاژنیم خودگردان کیه از محین حرارتیی

دیگر متفاوت اسیت .در حالیت کلیی معنیار کیاملی بیرا

برمی آید توجه دارد؛ همچیون تعیرق و لیرزش .درژهاییت

برآورد شرای آسایش حرارتی وجود ژدارد .در سیال
م م

فرس ،شش شاخ

باشید.

فنزیولوویکی و رواژی در ژظر گرفت ،ارتبیاط بین ،شیرای

1962

روش رواژی قرد دارد تا ارتباط بن ،متغنرهیا فنزیکیی و

اساسی که آسایش حرارتیی را

(Achour-

تحت تأثنر قرار میدهند بدی،صورت تعریی

کیرد :چهیار

فنزیولووی

و ژتایج حیی افیراد را تعنین ،کنید

 .)Younsi & Kharrat, 2016مطالعات فضا بنروژی تیأثنر

پارامتر فنزیکی شامل دما و سیرعت هیوا و متوسی دمیا

ژیبی بیاد و دمیا را بیر آسیایش اسیتفادهکننیدگان بررسیی

تابش و رروبت ژیبی؛ و دو پارامتر شخریی منیزان عیایق

کرده اژد اما ای ،مطالعات خطا مجاز پارامترها را بنتتر از

(معلمیی خنیاو و معرفیت

متیکل در

لبا

و منزان فعالنت شخ

اژدازه منزان آسایش بررسیی کیرده اسیت .یی

 .)0333درک و ارزییییابی شیییرای آسیییایش حرارتیییی در

اژدازهگنر آسایش اسیتفادهکننیده در فضیا بنروژیی ایی،

فضاها شهر ضرور است بنابرای ،ای ،میتواژد مفهوم

است که اژدازهگنر آسایش چون آنهیایی کیه در مییائل

مهمی بیرا توسیع شیهرها باشید .بعضیی از پارامترهیا

اقلنمی داخلی محن ها کنترل شده استفاده شیدژد ممکی،

آسایش حرارتی برا کنفنیت فضیا اصیلی هییتند و بانیه

است مفند ژباشند ( )Walton et al, 2007اگیر بپیذیریم کیه

شخریتر هیتند ()Nikolopoulou & Steemers, 2003

اقلنم ژایش محیور در تعریی

فعالنیتهیا و اختریا

مطالعات متعدد بیا هیدا بررسیی آسیایش حرارتیی

کاربر در فضا باز دارد آژگاه باید به شناخت چگیوژگی

فضا باز و رسندن به سطح متعادل اژجام شده اسیت .ایی،

تأثنر عوامل محنطی برا افزایش آسیایش بپیردازیم کیه از

مطالعیات در دو گییروه اژجیام مییشیوژد :الی  .تحاناییات

اهداا برژامهریز با رویکرد اقلنمی است .سینجش منیزان

تجزیهوتحلنل جزایر گرما شیهر در

آسایش ژنازمند شاخریه هیایی بیرا ماایییه بیا مجمیوع

مااییه ا بر اسا

مراکز بزرگ شیهر و شیهرها تیاریخی و توریییتی کیه

شرای اقلنمیی حیادب بیر فیرد اسیت .درواقیع تنهیا یی

بافت متراکم وجود دارد؛ ب .مطالعات آسایش حرارتیی بیر

خروصنت اقلنم بنان کنندة منزان آسایش حرارتیی محین

تجزیهوتحلنل رواب بن ،ساختمانها و خرد اقلینم و

گنرژیدها

اسا

فضا عمومی (.(Allegrini, Dorer & Carmeliet, 2012

جدا ژدارد و هم متغنرها اقلنمی با یکدیگر تلایی آدمیی
از شرای محنطی را مییسیازژد ( .)Scudo, 2005ازایی،رو

 .1-2مدلهای آسایش حرارتی
زمنن مطالعات آسایش حرارتی فضا بنروژی اخنراً باعالقه
محااان آغاز شده است .در حانات اکثر تحانایات راجیع
به آسیایش حرارتیی اساسیاً در فضیاها داخلیی اهمنیت
داشییتهاژیید .سییختی درک و فهییم آسییایش حرارتییی فضییا
بنروژی در عوامل چندگاژه قرارگرفتیهاژید .مطالعیه آسیایش
حرارتی بیا در ژظیر گیرفت ،جنبیههیا مختلی

ژنیت ماژند بدن که بیرا درک دمیا محین

فنزیکیی

بهمنظور سینجش آسیایش حرارتیی تعنین ،شاخریههیا
حرارتی ضیرور اسیت (حنیدر و منعیام  .)0336چنید
روش بییرا بییرآورد احیییا
مییشیود .ازجملیه :میدل واژی
حرارتی و راحتی بهعنوان ی

حرارتییی و راحتییی اسییتفاده
کیه در آن احییا

کلیی

تابع از دما پوست موضعی

و دمییا هیییتها و تغننییر آنهییا در رییول زمییان محاسییبه
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میشود مدل گ

که مجمیوع تبیادل حرارتیی مربیوط بیه

فعالنت متابولن

اژرو بدن تبخنر تابش و اژتایال را کیه
ها زیاد وجود دارژد

صفر هیتند فراهم میکند .شاخ

که بیهمنظیور ارزییابی آسیایش حرارتیی اژییان در فضیا
بنروژی به کار گرفته شدهاژد .حیدوداً  00شیاخ

مناژگن ،آرا پنشبننیشده

بررسی

شد) (Sözen & Oral, 2019

ژرخ لبا

و سطح فعالنت از متغنرها اصیلی محاسیبه

شاخره «پنشبننی مناژگن ،آرا» است که سازگار رفتیار

آسیایش

حرارتی وجود دارد که برخی از آنها عبارتاژید از :دمیا
معادل فنزیولوویکی( )PETشاخ

و آسایش حرارتی در فضیا بنروژیی بیا شیرای مختلی

در آن لحا شده است ( )Toudert, 2006روش پنشبننیی
مناژگن ،آرا بیرا فضیاهایی کیه در آن افیراد فعالنیتهیا

ژاراحتی( )DIشیاخ

مختلفی دارژد که در ژتنج

(( Honjo, 2009) )PMV

ژرخ متابولنیم (metabolic rate

) بن 3.1-1 ،میت( )metاسیت و جیایی کیه ژیرخ پوشیش

در استاژداردها بن،المللی ماژند اییزو ) 7730 (2005و

( )clothing/ensembleبن 1 –5.0 ،کلو () cloاست به کیار

اشر  (2004) 55از روش مناژگن ،آرا پنشبننیشده فاژگر

گرفته میشود .ای ،بر اسیا

استفاده میشود .روش فیاژگر در سیال  1970ایجیاد شیده

آسایش حرارتی کل افراد بر اسا

است که بر مبنا ی

مدل تعیادل گرمیایی اژتخیاب شیده

پنشبننی شده درصد ژارضایتی پنشبننیشده است .ممکی،

بیر آثیار محین اریراا فای

حرارت و جرم مبادالت بین ،بیدن و محین

حرارتییی افییراد محلییی رخ دهیید (  .)ASHRAE,2004در

توضنح داده شیده اسیت در میدل تعیادل گرمیایی اژییان
بهعنوان ی

شیاخ

منیاژگن ،آرا

است بنتتر از  10درصد ژارضایتی در مناژگن ،عدم آسایش

است .درحالیکه ای ،فیر
توس فنزی

 10درصید ژارضیایتی بیرا

گنرژده منفعل از محرکها حرارتی متیاهده

میشود .روش پنشبننی منیاژگن ،آرا ترکنی

چهیار متغنیر

فنزیکی (درجه حرارت هوا سیرعت هیوا منیاژگن ،دمیا
تابتی و رروبت ژیبی) و دو متغنر شخری (عایق لبا
سطح فعالنت) در یی

شیاخ

و

اسیت کیه ایی ،شیاخ

اصل روش مناژگن ،آرا پنشبننیشده بیهعنیوان شیاخ
آسایش حرارتی داخل ساختمان توسعه یافته امیا معمیوالً
در مطالعات آسایش حرارتی در فضا باز اتخاذ شده است
که در آن گروه ها زیاد از میردم هیدا مطالعیه هییتند
(.)Ng, Cheng, 2012
 .2-2محدوده موردمطالعه

پنشبننی مناژگن ،پاسخ گروه بزرگی از میردم بیا توجیه بیه

ای ،پژوهش در خنابان چمران در شهر کرماژتیاه صیورت

(اشییر  )1993اسییت

گرفته است (شکل  .)0شیهر کرماژتیاه در  30درجیه و 03

( .)(Holopainen, 2012ای ،تایینمبنید  7ژاطیها از -3

دقناه عر

شمالی و  04درجه و  4دقناه ریول شیرقی از

(سرد) تا ( +3داغ) تغننر میکنید؛ و محیدودة صیفر بنیاژگر

ژر النهار گرینویچ قرارگرفته است .ارتفاع شهر کرماژتیاه

مانییا

احیییا

احیییا

حرارتییی اشییر

راحتییی اسییت .بییرا محاسییب اییی ،شییاخ

ژرمافزارهیا متعیدد همچیون ریمی ،اژویمیت

(ENVI-

 )METو ...استفاده میشود.
در چند سال گذشته از مدل هیا خیرد اقلینم شیهر
برا پنش بننی خرد اقلنم و آسایش حرارتیی اسیتفاده شید.
 ENVI-metیکی از معمولتری ،مدلها بیرا شیبنهسیاز
آسییایش حرارتییی در سییطح خنابییان اسییت .در اکثییر اییی،
مطالعات تأثنرات پارامترها هندسی شهر بر خرد اقلینم

از سطح دریا آزاد  0366متر است .اقلنم ای ،شهر سیرد و
کوهیتاژی است .ربق مطالعات اییتگاه هواشناسی منیاژگن،
دما ساالژه  02درج ساژتیگراد است که در ماهها بهم،
و د حداقل دما مطلیق بیه  -4درجی سیاژتیگیراد ژنیز
میرسد .جهت باد غال

در  2ماه اول سال به سمت غیرب

و شش ماه دوم سال به سمت شیرق و بیا منیاژگن ،سیاالژه
 3/3متر بر ثاژنه است .براسا

مطالعات اییتگاه هواشناسی

تعداد روزها یخبندان در  5سال گذشته 40روز بیوده کیه
ماه بهم ،با مناژگن 66/0 ،روز و ماه د بیا منیاژگن01/0 ،

ارزیابی آسایش حرارتی درخیابان شهری
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روز باالتری ،تعداد روزها یخبندان را در  5سیال گذشیته
داشتهاژد .لذا مییتیوان گفیت کیه میاه بهمی ،و سیپ

د

 .3-2تقویم نیاز اقلیمی
برا جمیع آور ارالعیات مربیوط بیه درجی حیرارت و

بحراژی تری ،ماه هیا سیال هییتند بنیابرای ،بیرا ایجیاد

رروبت از تاویم ژنازاقلنمی استفاده میشود .منظور از تهنه

آسایش حرارتی باییتی ای ،ماه ها با دقت بنتتر بررسیی

ای ،تایویم ژمیایش پراکنیدگی ژایاط گرمیایی همییان در

شوژد .در ای ،مااله روز  00بهم ،بهعنوان یکی از سردتری،

عر

مواقعی است که ازلحیا گرمیایی

روزها سال (یکی از بحراژیتیری ،روزهیا سیال) بیرا

احیاسی متابه در اژیان ایجاد میشود .بیا تتیخن

بررسی مطالعه شده است.

مواقع ژناز آب و هوایی اژییان بیرا رسیندن بیه شیرای

خنابان مورد مطالعه دارا عر

 00متر با جهتگنر

شمالی-جنوبی است .ارتفاع ساختمانها ای ،محدوده بن،
3تا 33متر است .کاربر

رباه همک

ای ،خنابان عمدتاً

تجار  -میکوژی بوده و مرالح عمده به کار گرفته شده
در ژما ساختمانها محدوده سن
موزاین

و در کفپوش خنابان

و بت ،و در رفنوو مناژی خنابان ژنز سن

است.

سال یا تتخن

ایی،

آسایش در منطا مورد مطالعه ژنز معلوم میشود .به همین،
دلنل ای ،بررسی را تهن تاویم ژناز آب و هوایی مییژامنید
(رازجویان .)0311
مییردم غالبیاً تمایییل دارژیید بییا تعانی
خورشند در ی

فضا برحی

جریییان حرکییت

شیرای اقلنمیی از آن بهیره

گرفته یا دور جوینید .موقعنیت و منیزان و ژحیوه تیابش
خورشند در هر فضا بیه عیر

جغرافنیایی مکیان ارتبیاط

میتانم دارد (بنتلی .)0313

شکل  .1محدودة مورد مطالعه براساس دادههای استخراج شده از نقشه گوگل ][16
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تاویم ژناز اقلنمی و ژااب سایه(شکل  )3ژتان میدهید

دما مرروب رروبت و دما کرو از دسیتگاه دیتیاالگر

که در سردتری ،ایام سال (از اواس مهر تا اسفند) ژنیاز بیه

چندمنظوره ( )WBGTبیرا اژیدازه گنیر بیاد از دسیتگاه

تابش خورشند وجود دارد .ازایی ،رو تیأمن ،تیابش آفتیاب

اژمومتر استفاده شده است(جدول )0

بینار ضرور است در ماه فروردی ،ژناز هم به تابش و هم

به منظور اژدازه گنیر پارامترهیا فنزیکیی ابزارهیا در

به سایه متاهده می شود .در ماه ها اردیبهتت تا شیهریور

ارتفاع 0/5متر باالتر از سطح زمین ،رو یی

سیهپاییه در

ژناز به سیایه ضیرور اسیت .لیذا بایید فضیاها شیهر

مکییانهییا موردمطالعییه قییرار داده شییدهاژیید .در محییدودة
با منزان تغننرات محریوریت چنیدی،

بهگوژها رراحی گردژد که پاسخگو ژناز افراد در تمیامی

موردمطالعه متناس

فرول سال باشند.

ژاطه برا بررسی و اژدازهگنر پارامترها اقلنمی اژتخاب
شده است (جدول  .)6همه ژااط با فاصله زماژی  5دقناها

 .4-2برداشت میدانی

در روز  65بهمی ،بررسیی شیده اسیت .اژیدازهگنیر هیا

در اییی ،تحانییق از روش منییداژی بییرا ارزیییابی آسییایش

دیتاالگر چندمنظوره با فاصله  30ثاژنها بهرور اتوماتن

حرارتی استفاده شده است .لذا براسا

از

متاهدات صیورت

ساعت  04-3ثبت شده اژد .سایر اژدازهگنیر هیا بیه علیت

گرفته افراد حاضر در محل مناژگن ،س ،افراد  34سال قید

فادان دیتاالگر ابزارها بهصورت دستی اژجام شد .ایی ،بیازة

 0/40وزن  42ژرخ پوشش  0/25و ژرخ فعالنت  10در ژظر

زماژی به ای ،دلنل اژتخاب شده است کیه بنتیتری ،منیزان

گرفته شده است.

حضور افراد در فضا شهر در ای ،بازه رخ میدهد.

برا جمعآور پارامترها اقلنمی از ابزارها متعدد
استفاده شد .در ای ،مطالعه برا اژدازهگنر دما ختی

شکل  .2نقاب سایه (بنتلی)1831 ،

ارزیابی آسایش حرارتی درخیابان شهری
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شکل .8نقاب سایه شهر کرمانشاه

جدول  .1مشخصات دستگاههای اندازهگیری

پارامتر

واحد

دستگاه

دما هوا

ºC

دیتاالگر

رروبت ژیبی

%

دما کرو

ºC

چندمنظوره

m/s
Deg

اژمومتر

سرعت باد
جهت باد

شرکت تولند

خطا

کننده

اژدازهگنر

LUTRON

استاژدارد

0

0/0

ترویر دستگاه
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جدول  .2مقاطع موردمطالعه

میانگین ضریب

موقعیت سایت

محصوریتهای خیابان

تصویر کروی

دید آسمان
تابستان زمستان

0/65

0/02

A

0/64

0/53

B
C

0/61

0/54

0/06

0/50

D

 .5-2ضریب دید به آسمان

ارتفاع  00ساژتنمتر از سطح زمن ،با تأخنر 00ثاژنه بر رو

به منظور تعنن ،اثیر تیابش خورشیند بیر آسیایش حرارتیی

سهپایه میتار شده است.

سالناژه ارتباط بن ،آسایش حرارتی و ضری
در مکانها مختل

محاسبه شد» .ضری

دید به آسمان
دید به آسمان»

با تحلنل تراویر دوربننی با قابلنت عکی بیردار کیرو
محاسیبه شیده اسیت .شیایان ذکراسیت بیهمنظیور داشیت،
عک ها با کنفنت عک بردار  xHDبا دوربن،

Pixpro

 360 4kبرا ترویربردار کرو با وضیوح  100پنکییل
مدژظر قرار گرفتهاست( .شکل )0بر ای ،اسا

دوربین ،در

.
شکل  .8تصویر دوربین Pixpro 360 4k

ارزیابی آسایش حرارتی درخیابان شهری
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برا محاسب » ضری

دید به آسمان » از برژام رایاژه و

ژرمافزار ریم )Rayman(،ژیخه  0/6بهره گرفته شد .مبنا
سنجش «ضری

فایل ورود فوقالذکر و سپ

تفینر دادهها شبنهسیاز

با استفاده از برژامه لئوژاردو در ژرمافزار اژویمت.

دید به آسمان» بر پای محاسب وزن وابیته

در ای ،الگو شبنهساز

الگو پوشش گناهی درختان

به فاصل زاوییه از مرکیز تریویر کیرو اسیت .بیهمنظیور

به سب

محاسبه مرکز ژخیت ترویر کرو پیاالیش اولنیه شیده و

حذا شده است .برا به دسیت آوردن شیاخ

سپ

با برژامه ریم ،حواشی و شعاع ترویر کرو و تعنن،

مرز منان آسمان و غنر آسیمان و کیی

ارزش عیدد هیر

بخیش منتایل شیده اسیت .بیه دلنیل موقعنیت ماطیعهیا
مطالعاتی مهمتری ،بخش تفکن

از دست دادن کارایی فنزیولوو در فرل زمییتان
آسیایش

حرارتی  PMVدادههیا شیبنهسیاز شیده را وارد برژامیه
 BIOMETکییرده و اییی ،شییاخ

در سییاعات مختلیی

محاسبه شده است.

مرز منان تیاج درختیان و

متوس دمیا تابتیی از عوامیل تأثنرگیذار بیر آسیایش

آسیمان بیود کیه ژنازمنید دقیت در عکی بیردار و ورود

حرارتی است؛ که می تواژد هیم توسی اژیدازهگنیر و هیم

ارالعات به برژام محاسباتی است.

شبنهساز تعنن ،شود .ژزدیکی متوس دما تابتیی میدل و
اژدازهگنر بهعنوان مالک برا معتبیر سیاز میدل اسیتفاده

 .6-2اندازهگیری با ENVI-MET 4/0

میشود .اثر تنوع پوشش ابر بر ژتایج دسترسیی خورشیند در

در ای ،پیژوهش از میدل اژویمیت و اسیتاژدارد اشیر 55

رول روز میتواژد موج

استفاده شده است .کار با ژرمافیزار اژویمیت در سیه سیطح

تابتییی شییود .اگرچییه مییدل اژویمییت بییرا اقلیینم محلییی و

اژجام میشود .0 :وارد کردن فایل محدوده مورد مطالعه بیه

پنشبننی دورة روالژیمدت آسایش حرارتیی قابیلارمننیان

ژرمافزار (حجم ساختمانها پوشش گنیاهی مریالح میورد

مناس

است مدل باید توس مااییه ژتیایج اژیدازهگنیر و

استفاده در محدوده و  .6 )...فایل پنکربند (فاییل اقلنمیی

مدل تأیند اعتبار شود .متوس دما تابتی اژدازهگنر شیده

محدوده ماژنید سیرعت بیاد جهیت بیاد دمیا و رروبیت

با استفاده از ژرمافزار محاسبه شد .بررسی شرای خیرد اقلینم

دو

روز آفتابی و آسمان صاا اژجام شد.

زمانبند و )...و در ژهایت شروع شبنهساز براسیا

در بلوار ژوبهار در ی

تخمین ،ژادرسیت متوسی دمیا

شکل  .5وضع موجود-شبیهسازی محدوده در بازة زمانی  1الی  )a(-11متوسط دمای تابشی در ارتفاع 1/5متر )b(،میانگین شاخص
PMVدر ارتفاع 1/5متر(ساعت )15

در اییی ،مطالعییه ضییری

دییید آسییمان در خنابییان در

ژتان می دهنید کیه در فریل زمییتان در قییمتهیایی از

بهدستآمیده

خنابان که درختیان خیزانپیذیر قیرار دارد هنگیام پیاینز و

زمیتان و تابیتان محاسبه شده است .ضرای
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زمیتان عار از برگ می شوژد لیذا دیید بیه آسیمان را در

اکثر ساختمان ها  0و  6رباه و به ژدرت سهربایه هییتند و

جذب تابش مییتانم

ساختمان  03رباه ژنز واقعشده است .لذا ایی ،امیر بیه

محل ژاظر محدود ژمیکنند و موج

خورشند به سطح زمن ،میشود که ای ،امر باع

ی

خنی تیر

سایهاژداز ساختمانها جنوبی بر ساختمان شمالی منجیر

شدن هوا میشود درحالیکه در قیمتهایی از خنابیان کیه

شده و ماژع دریافت ژور کافی در خنابان مییشیوژد .ماطیع

درخت همنتیه سیبز کیاج وجیود دارد چیون میاژع تیابش

مذکور در محل ساختمان  03رباه موردمطالعیه قرارگرفتیه

عیدم آسیایش شیده و

ربایه واقیع اسیت .بیا

خورشند می شود در زمیتان باعی
افراد احیا

سرما شیدیدتر مییکننید ولیی در فریل

که در جبهه ماابل آن ساختمان ی

توجه به دادهها برداشتشده مییتیوان دریافیت کیه ایی،

تابیتان به دلنل اینکه در محدوده دید ژیاظر شیاخ و بیرگ

ماطع بنتتری ،ژور را در بن ،سایر ماارع (با ساختمانهیا

درختان در محدوده آسمان قرار می گنرژد دید به آسمان را

بلندمرتبه در جبهه جنوبی) دارد .لذا میتوان به ایی ،ژتنجیه

میشود که در تابیتان تیابش

رسند که در خنابان شرقی –غربی بهتر است بیرا افیزایش

خورشند با ماژع به سطح زمن ،برسد و سایهاژیداز ایجیاد

دسترسی ژور خورشند به ویژه برا فرول سرد و یخبندان

کنند که برا افراد آسایش را فیراهم مییکنید .در زمییتان

ساختمانها شمالی بلندتر از ساختمانها جنوبی باشند.

تابش خورشند بهرور میتانم به فضیا خنابیان مییرسید.

کمبود فاصل مناس بن ،ساختمانهیا در جبهی شیمالی و

محدود میکنند ای ،امر سب

هرچه خنابان وسنعتر باشد و ساختمانها کوتاهتیر ضیری

جنوبی موج سایهاژیداز آنهیا بیر یکیدیگر ) بیهوییژه در

دید آسمان باالتر منزان تابش بنتتر به زمن ،مییرسید و

روزها سرد زمیتان) میشود .بیهایی،ترتنی

منییزان  PMVبییاالتر م ییرود .در محییدودة مییورد مطالعییه

ساختمانهایی که ژیبت به جبهی جنیوبی در پتیت یکیدیگر

ماارعی که دارا بازشو بنتیتر رو بیه آسیمان هییتند

واقعشدهاژد بهرورکلی از آفتاب زمیتان محروم مییشیوژد .در

( SVFباالتر) پتاژینل بنتتر برا دسترسی خورشند در

چنن ،شرایطی تنها رباات اژتهایی ساختمانها پتیتی آفتیاب

زمیتان دارژد و ای ،امر باع

ارتااء آسایش افراد میشود.

 .7-2مداخله پیشنهادی
با توجه به مطالعات صورت گرفته مداخله در بافت خنابیان
چمران میی تواژید باعی

تغننیر شیرای آسیایش حرارتیی

محدوده شود .ای ،مداخلیه مییتواژید بیه اشیکال مختلفیی
همچییون تعییریض خنابییان ایجییاد گتییودگی فضییایی
عا ژتننی در ارتفاع ساختمانها باشد که قیمت بنتیتر
از سایت را تحت پوشش خورشند قیرار دهید کیه در ایی،
صورت بناها ارتباط قو تر بیا خنابیان خواهنید داشیت و
احیا

آسایش خوشایندتر به وجود میآید و همچنین،

خنابانها و فضاها عمومی فعالتر ایجاد خواهد شید .در
خنابان چمران با جهت گنر شرقی-غربیی بنتیتری ،ژیور
دریافتی اژدازهگنر شده مربوط به ماطع  Cاسیت .در ایی،
خنابان ساختمانهیا بلندمرتبیه در جبهی جنیوبی خنابیان
قرارگرفته اژد درحالی که در جبهه شمالی در امتیداد خنابیان

مناسی

ربایات پیایننی

زمیییتان را دریافییت خواهنیید کییرد .در احییداب

سیاختمانهیا بلنید بایید بیه وضیعنت تیراکم بافیت و ژحیوة
قرارگنر ساختمانهایی توجه کرد که تحیت تیأثنر سیای ایی،
ساختمانها بلند قرار خواهند گرفت .در بافتها متیراکم و
کم ارتفاع احداب ساختمانها بلند موج

سایهاژیداز بیر

ساختمانها کمارتفاع پتت آنها میشود و بهای،ترتن

ایی،

ساختمانها پیت از دریافت آفتاب زمیتان محروم میشوژد.
 .3بحث
ژتایج شبنه ساز وضعنت موجود ژتان می دهد که شاخ
 PMVدر فضا میورد مطالعیه از ( +0ژییبتاً گیرم) تیا -3
(بینار سیرد) تغننیر کیرده اسیت .شیبنه سیاز بیر اسیا
استاژدارد  ASHRAEاسیت کیه  PMVفضیا بیاز از -0
(بینار سرد) تا ( +0خنلی گرم) در ژظر گرفته شده است.
در اییی ،ماالییه بییه دلنییل تعییدد ژاتییههییا در سییاعات

ارزیابی آسایش حرارتی درخیابان شهری
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اژدازهگنر از لحا کردن تمامی آنها صیراژظیر شیده و

گفت که ای ،قیمت از خنابان در محدودة خنلی سرد واقع

تنها ژاته ها مربوط به سیاعت 05بیهعنیوان ژموژیه آورده

است و دیگر قیمت ها خنابان تاریباً در محدودة آسایش

شده است .بیا بررسیی متوسی دمیا تابتیی در سیاعات

قرار دارژد .در ماطع مذکور منزان دما تابتیی تیا حیوالی

می توان به ای ،ژتنجه رسند که متوس دما تابتی

ظهر در سطح پنادهرو ژیبت به مرکز خنابیان کیم اسیت از

محن بن ،ساعت  00تا  06بنتتری ،مادار را دارد که منزان

ساعت 06ظهر به بعید بیه تیدریج دمیا تابتیی در سیطح

آن به  20درج ساژتیگراد میرسد بعد از سیاعت  06سینر

پنادهرو افزایش و در مرکز خنابان کیاهش میییابید .در ایی،

ژزولی داشته و در ساعت  02به کمتری ،منزان بیا  3درجی

ساعات از منزان دما تابتی جبهه جنیوبی ماطیع  Cکاسیته

ساژتیگراد میرسد از سیاعت  3تیا  00صیبح کیه متوسی

شده و ای ،ماطع در محدوده خنلی سرد ( )-6قرار میگنرژید

دما تابتی به  55تا  51درج ساژتیگراد میرسد در ایی،

و جبه شمالی مایارع  Aو Bدر محیدودة آسیایش ()-0/5

خنابان در ساعات ابتدایی روز در ماه بهم ،جبه شمالی در

واقع میشوژد .در ساعات پاییاژی (سیاعت  05و  )02بنتیتر

سایه است و هنگامیکه بیه سیاعات منیاژی روز مییرسید

فضا خنابان در محدودة سرد و ماارع  Cو  Dدر محیدودة

شیدن بیه

خنلی سرد قرار میگنرژد .از ای ،رو میتوان گفیت مایارعی

مختل

جبه جنوبی در سایه قرار میگنرد و بیا ژزدیی

غروب آفتاب ای ،سایهاژداز بنتتر شده و سیاختمانهیا

که در معر

بلند واقع در جبه جنیوبی سیای زییاد بیر جبهی ماابیل

دارژد منیزان دمیا تابتیی بنتیتر را در اکثیر اوقیات روز

می افکنند .شمال خنابیان در سیاعات ابتیدایی در محیدودة

دریافت میکنند و همن ،امر تأثنر بنتتر در باال آمدن منیزان

آسییایش و مییابای خنابییان بییهویییژه در ماییارع  Cو  Dدر

 PMVدارد.

محدودة خنلی سرد قرار دارد که بیهتیدریج تیا سیاعت 00

آفتاب بنتتر قرار دارژد یعنیی  SVFبیاالتر

بنابرای ،میتوان گفت که افزایش متوس دمیا تابتیی
ارتااء آسایش حرارتی افراد میشود .شکل  5بیرازش

تمام فضا خنابان در محدودة آسایش قرار میگنرد .شایان

باع

ذکر است که در ای ،ساعات جبهه جنوبی خنابیان کمتیری،

خطی شاخ

دما تابتی را دارد از ساعت  00بیه بعید کمتیری ،دمیا

تابتی را ژتان میدهد بر ای ،اسا

تابتی در ماارع  Cو  Dمتاهده مییشیود و  PMVژنیز در

دو پارامتر  13/2درصد ارتباط و همبیتگی وجود دارد.

آسیایش حرارتیی ()PMVو متوسی دمیا
میتوان گفت بن ،ای،

ای ،ساعت در ای ،ماارع کمتری ،مادار را دارد و مییتیوان

شکل  .11وضع پیشنهادی-شبیهسازی محدوده در بازة زمانی  1الی  )a(-11متوسط دمای تابشی در ارتفاع 1/5متر )b(،میانگین شاخص

PMVدر ارتفاع 1/5متر(ساعت )15
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PMV
شکل  .6برازش خطی شاخص آسایش حرارتی و متوسط دمای تابشی

شکل  .3نقاب سایه وضع موجود جبهه جنوبی

شکل  .4نقاب سایه وضع موجود جبهه شمالی

شکل .1مقطع پیشنهادی

فضا مورد مطالعه براسا

میداخالت پنتینهاد

در

دما تابتی تغننر چنداژی اتفاق ژنفتاده اما شاخ

آسایش

ژرمافزار اژویمت شبنهساز شد همان شرای و محدودیت

حرارتی تغننر چتم گنر داشته است .بهرور که با کاهش

شده تا ژتیایج

بنا بهصورت دو عا ژتننی 5متر و  00متر در ارتفیاع

وضع موجود برا مداخله پنتنهاد تعری

ی

مااییها بیه دسیت آیید .متیاهدات ژتیان مییدهید کیه

 PMVدر سییاعت  3صییبح از محییدوده سییرد بییه محییدودة

PMVدر مااییه با وضع موجود تغننر بینار فاحتی داشیته

ژیبتاً سرد و ساعات  00تا  06به آسایش رسنده است .بین،

تغننر کرده ولیی

سییاعت  03تییا  05بنتییتری ،تغننییر متییاهده میییشییود کییه

و محدودهها آسایش در ساعات مختل
 Tmrtتغننر چنداژی ژداشته است.

مطالعات ژتان میدهد در مداخل میورد ژظیر متوسی

محدوده  PMVاز خنلی سرد به سیرد و ژییبتاً سیرد تغننیر
پندا کرده است.

ارزیابی آسایش حرارتی درخیابان شهری
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شکل  .12مقایسه  PMVوضع موجود و پیشنهادی

لذا بر اسا

مطالعات صورت گرفته در دما  05تا 52

ررحها توسیعه آتیی ارتفیاع سیاختمانهیا را تیا  60متیر

درج خنابان موردمطالعه در محدودة آسایش قرار میگنرد

افزایش داد کیه در ایی ،شیرای ژییبت ارتفیاع بیه عیر

لذا رراحی فضاها بایییتی بیهگوژیها صیورت گنیرد کیه

خنابان با توجه بیه ژمیودار میینر خورشیند دارا ارتفیاع

بنتتری ،منزان تابش خورشیند را دریافیت کنید تیا از ایی،

مطلوب است و برا خنابان مدژظر متکلی بیرا دریافیت

رریق آسیایش حرارتیی در فضیاها ارتایاء یابید .بنیابرای،

تابش ایجاد ژمیکند اما در مااییه با الییه پتیتی بیه دلنیل

پنتنهاد میشود که در ررح توسع آتی شهر بایییتی بیرا

سایهاژداز بر سیاختمانهیا الییه دوم بایییتی بیا دقیت

ساختمان ها جبهه جنوبی ارتفاع باالتر از 60متر پنتینهاد

بنتتر رراحی شود.

عا ژتیننی داده شیود زییرا بهتیری ،حالیت بیرا ارتایاء
آسایش خنابان چمران در فرل زمیتان داشت ،زاویه سیایه

 .4نتیجهگیری

 36-30درجه در ای ،جبهه است که PMVبهتری ،حالت را

مطالعات اخنر ژتان داده است کیه محریوریت تیوده هیا

ژیبت به وضع موجود خواهد داشت .در جبه شمالی ژنیز

شهر بر خیرد اقلینم خنابیان تیأثنر میی گیذارد .در ژتیایج

می توان زوایا را به  61درج ساژتیگیراد افیزایش داد و در

پژوهتی منتیزاده و همکیاران بیا ژیرمافیزار

ECOTECT

 555

دورة 54



شمارة 5



زمستان 8931

آمده است که با اعمال تغننر در ارتفاع ساختمانها میتیوان

 بییرا تعنیین ،اثییر تییابش خورشییند بییر منییزان آسییایش

به ایجاد منارق آفتابگنر و سایهدار در محدودههیا واقیع

حرارتییی رابطییه بیین SVF ،و  PMVدر ژاییاط مختلیی

کییرد و ژنییز م ییتییوان بییا ک یاهش ارتفییاع

بررسی شده است .در محدودة مورد مطالعه محدودهها

در سییایه کم ی

ساختمان ها با ایجاد گتودگی ها فضایی در محدوده هیا

وسنع تر ( SVFها باالتر) دارا پتاژینل بنتیتر بیرا

همنته در آفتاب و همچنن ،با افزایش ارتفاع ساختمانها و

دسترسی به خورشند در زمییتان هییتند و ایی ،باعی

ایجاد سیایه موجبیات آسیایش حرارتیی در فضیا میورد

آسایش افراد میشود.

مطالعه را فیراهم کیرد )منتییزاده و دیگیران  .)0330لیذا

 براسا

شبنه سیاز اژجیام شیده رو میدل میداخالت

می توان دریافت که با مداخالت فنزیکی در بافت مییتیوان

مورد ژظر تأثنر بیینار بیر تغننیرات اقلنمیی و آسیایش

آسایش حرارتی را تغننر داد و رراح شهر بیرا رراحیی

حرارتی در فضا باز گذاشته است .مناژگن ،دما تابتی

فضا بیته به اقلنم میباییت از راهکارها مربوط به تأمن،

تحت تأثنر برخی مؤلفهها تغننر قابل تیوجهی میییابید از

ژناز سایه و آفتاب و ریان باد بهره جیت .در ایی ،مطالعیه

جمله پوشش گناهی افزوده شده به سایت دمیا تابتیی

منطاه سردسنر شهر با استفاده از

عدم آسایش افراد در

آسایش حرارتی در ی

را کاهش میدهد که ای ،امر باع

پارامترها فنزیکی و متغنرها شخری ارزیابی میی شیود.

هوا سرد میشود .همچنن ،کاهش ارتفاع ساختمان ها

همچنن ،ای ،مااله برا سنجش آسایش حرارتی در خنابان

بلند در جبه جنوبی خنابان شرقی-غربی ژنز می تواژد بیر

شهر اقلنم سرد با استفاده از ژیرمافیزار آسیایش حرارتیی

بهبود آسایش خنابان تأثنر بگذارد.

درک شده در فضا بیاز را ارزییابی کیرده اسیت .یکیی از
داده ها خروجی  ENVI-METمنیاژگن ،آرا پینش بننیی
شده ( )PMVی
مانا

شیاخ

آسیایش حرارتیی بیر اسیا

می شود که به منظور تیابش بنتیتر خورشیند در زمییتان
خنابان ها بیا جهیت گنیر شیرقی-غربیی بایید زاوییه

 4ژاطه ا از -3تا  +3است .ای ،مطالعه تکنن ها را

سیییاختمان جنیییوبی تیییا  60درجیییه کیییاهش یابییید .در

ماژند محریوریت و

ساختمان ها بلند ای ،زاویه را می توان با عا ژتننی در

دییید آسییمان بررسییی کییرده اسییت .بنییابرای ،بییا

ارتفاع ایجیاد کیرد کیه از سیایهاژیداز بیر جبهیه ماابیل

در پاسخ به ویژگیها هندسه شهر
ضییری

 براسا

محاسبات ژایاب سیایه شیهر کرماژتیاه توصینه

تجزیهوتحلنل مطالعات منداژی و شبنهساز وضیع موجیود
و پنتنهاد

جلوگنر میکند.

ژتایج زیر به دست آمد:

منابع
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