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چكیده

کاهش مشکالت زیستمحیطی از طریق تقلیل دمای هوا و درنتیجه ارتقاءء سالمت انسانها از مهمترین دغدغهههها در عصهر حاضهر
است که میتوان بهوسیلة آسایش حرارتی بیرونی ،یکی از مهمترین شاخصهای محیطی فضاهای باز شهری مطرح کرد .فاکتورهایی
چون ارتفاع و عرض معابر ،پوشش سطوح فضاهای باز و مصالح بهکاررفته در نمای ساختمانها ازجمله عناصر محیط شههری هسهتند
که تغییرات در آنها بر محیطزیست تأثیرگذار است .هدف این پژوهش سنجش تأثیر تغییرات هندسة بافت شهری بر دمهای محهیط و
آسایش حرارتی بیرونی در خیابان های شهری دو بافت قدیمی پاچنهار و بافهت جدیهد شهاهد در شههر مشههد اسهت .روش گهردآوری
اطالعات بهصورت مطالعات کتابخانهای ،میدانی و استفاده از دادههای ایسهتگاه هواشناسهی شههر مشههد بهوده اسهت .روش تحلیهل،
استفاده از تکنیک شبیهسازی رایانهای و نرمافزارهای  Envi-metو  Raymanدر شهر مشهد است .شاخص مورداستفاده ،دمای معادل
فیزیولوژیکی  PETبهعنوان پراستفادهترین شاخص سنجش آسایش حرارتی بیرونی است .یافتهها نشان میدهد کهه تغییهر در هندسهة
پیکرهبندی خیابان از طریق باال بردن نسبت H/Wتأثیر زیادی بر خرد اقلهیم شههری و آسهایش حرارتهی بیرونهی عهابران پیهاده دارد؛
همچنین ،استفاده از پوشش گیاهی و جریان باد در معابر میتواند بر کاهش دمای محیط در شهر مشهد تأثیرگذار باشد.
كلیدواژه

آسایش حرارتی بیرونی ،شاخص  ،PETهندسة شهری.Rayman،Envi-met ،

 .1سرآغاز

ر آورد با کاهش دوای وحیطهای یهری ،سالوت ااسا ها

در سال های اخیر با باال گرفتن حوادث طبیعی چوو ووو

ایز ارجقاء یابد؛ اباینرو ویجوا گفت برااوهریزی و طراحی

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

صحیح فضاهای وصنوع و طبیعی در یهرها ویجوااد سوب

وشکالت بیستوحیطی چو آلودگی هوا به علوت جمعو

کاهش این جأثیرات و اب طرفی دیگر ایمادکنندة وحیطهوای

گروا در یهرها افزایشیافته است .این اور جوجه حرفهوندا

راحت و دارای آسایش بایند .وا اغل

به آسایش و راحتی

را به کاهش این وشکالت ،اب طریق ایماد آسایش حرارجوی

وردوی کوه در درو سواختعا هوا باودگی وویکننود فکور

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

وی کنیم ،حال آ که وعکن است بنا به دالیلی افراد قسعتی

* اویسندة وسئول:

Email: Mrafiyan@gmail.com
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اب بوا خود را در بیرو اب خااه و در ویا ساختعا هوا و

اخست بوا بررسوی پوژوهش هوای ااموام گرفتوه در حووبة

فضاهای باب سپری کنند .فضاهایی کوه بیشوترین جعواوالت

ووضوعی وقاله پرداخته وییود و سوپس در بخوش بعودی

اجتعوواعی در آ رخ وویدهوود و دارای اجتعوواع و فرهنو

چارچوب اظری با استفاد اب وقالهها ،رسالهها و کتوابهوا

خاص یا حتی اهعیت اقتصادی است (.)Erell et al., 2011

استخرا ید اسوت .در بخوش سووم ایون چوارچوب ،بوا

پس بایستی به ارجقاءء سطح سالوت افراد در فضواهای بواب

استفاد اب یبیه سوابی در اورمافوزار  Envi-met4و جحلیو

ارجقاء سطح جعواوالت اجتعواعی ووییوود جوجوه

داد ها در ارمافزار  Raymanبه یناسوایی جوأثیرات هندسوة

که سب

ویژ ای صورت پذیرد .اب این رو ویجوا ووقعیتی را فراهم

یهری بر دوای هوا در خرد اقلیم و آسایش حرارجی بیروای

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

با استفاد اب یاخ

دووای وعوادل فیزیولوو یکی )( PET

حضورپذیری افراد را در فضاهای باب یهری ارجقاء بخشید.

پرداخته است .بررسیهای اامامگرفته در فصو جابسوتا و

هندسة یهری 1هعچو در های یهری 2و پویوش گیواهی

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

در سطح عابرا پیاد ابجعله عواوو جأثیرگوذار بور ایمواد

ایماد آسوایش حرارجوی بیرواوی در فضواهای بواب یوهری

آسایش حرارجی بیروای 3و کاهش دهندة دوای وحویط هوای

ااتخابید است.

یهری در بافتها و وحالت یهری هستند که جأثیرگوذاری
این فاکتورها برآسایش حرارجی جوسط افراد اادکی در ایرا
ووردجوجه بود است .با وروری بر پیشینة پژوهشی ووضوع
ویجوا دریافت که به ااواع بافتهای یهری بووی ایرا که
هندسة یهری وختلفی را در خود جایداد ااد ،جوجه جدی
صورت اگرفته است؛ حالآاکوه برااووهریوزی وحویطهوای
یهری بهصورت بوووی ،سوب

ووییوود جوا بوا جشوخی

ایابهووای وحوویطهووای داخلووی و خووارجی بووه وععووارا و
برااوهریزا برای وقابله با وشکالت بیستوحیطوی یوهری
کعک یود جا با استفاد اب جعام عناصور طراحوی ووثثرجرین
را برای کاهش یدت درجة هوا در فضاهای باب وهیا کنند.
در ایرا این وباحث در بخش دااشگاهی بیشتر وعطوف بور
ابنیة وععاری و فضاهای داخلی بود است و در سوال هوای
اخیر رویکردهای جوجوه بوه آسوایش حرارجوی بیرواوی در
پژوهشها بیشتر ید است .بااینحال هنوب جایگوا جوجوه
به چگواگی جغییورات هندسوه یوهری برآسوایش حرارجوی
بیروای به عنوا عاولی برای کاهش دوای هوا و آالیند های
هوا یک اگرفته است .بر این وبنا وطالعوة حاضور وتعرکوز
بر جأثیر هندسة یهری بر کاهش دوای هوای وحیط و ایماد
آسایش حرارجی بیروای در دو بافت یهری قدیعی پاچنوار
و بافت جدید یاهد در یوهر وشوهد اسوت کوه در بخوش

 .2پیشینة نظری تحقیق
در حوبة آسایش حرارجی بیروای وطالعات ااموام گرفتوه را
ویجوا به دودسته طبقهبندی کرد .بخش اخست وطالعوات
سنمش ویزا آسایش حرارجی در وحیط های یهری اسوت
که با استفاد اب پرسشااوه اامامگرفتوه اسوت و بیشوتر بوه
جنبه های فردی و رواای آسایش حرارجی پرداختوه اسوت و
بخش دوم اب این وطالعات بر سنمش آسوایش حرارجوی اب
طریق جأثیرات هندسه یهری ،سایهاادابی اجوزای وختلو
یهری هعچو در های یهری ،درختوا و خورد اقلویم در
سطح عابر پیاد وتعرکز است که این بخش برای بررسی در
این پژوهش ااتخابید است .پژوهشهای حوبة آسوایش
حرارجی بیروای با پژوهش فابیا علی جوودرت ( 4)2005در
حوبة ارجباط ویا آسایش حرارجوی بیرواوی و خورد اقلویم
وطرح وییود و پوس اب آ جوجوه بوه ارجباطوات آسوایش
حرارجی با هندسة یهری ،فورم یوهری ،جزایور حرارجوی و
فضای سبز یک وی گیرد .اب وطالعات اامام ید در ادبیات
جهاای در ارجبواط بوا هندسوة یوهری و آسوایش حرارجوی
وی جوا به پژوهش جوهااسو ( 5)2006ایار کرد کوه در
وقالهای جحت عنوا «جأثیر هندسة یهری برآسایش حرارجی
در اقلیم گرم در ونطقة فز ،وراکش» ،با وقایسوة ععوقهوای
وختل

خیابا و ااداب گیری آ در طی  1/5سال در فص
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جابستا و بوستا و بوا اسوتفاد اب یواخ

 PETبوه ایون

 .3آسایش حرارتی
های حرارجی اقلیم و

اتیمه رسید است کوه در هوای ععیوق و باریوک بوهطوور

وطالعات وختلفی در ارجباط با یاخ

چشووعگیری خنووکجوور اب در هووای کوومععووق هسووتند و در

ارجباط ویا بد ااسا و وحیط پیراوو صحبت ید است

ی های بوستا ایز در های باریوک و کومععوق گورمجور

و آسوایش

و پژوهشهای وختلفی ایز به اربیوابی احسوا

سکواتی پرداخته است .ایون

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

حرارجی در وحیطهای وختل

ععیق در طراحوی یوهری ووورداظر قورار گیورد .جیهواد و

جحقیقووات در وحوویطهووای وختل و

10

فضوواهای درواووی و

11

جحیری ( 6)2016در وقالهای جحت عنوا «ودلسابی جوأثیر

فضوواهای بیرواووی اامووام پذیرفتووه اسووت؛ کووه ابایوونبووین

هندسووه یووهری برآسووایش حرارجووی اعواووه ووووردی اقلوویم

بررسیهای فضاهای داخلی بیشوترین اربیوابی را بوه خوود

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

اختصاص داد است درحالی کوه بوه فضواهای بیرواوی بوه

آسایش حرارجی عابرا پیاد در سه ونطقة اقلیعوی ووراکش

اسبت کعتر جوجه ید است (.(Hoppe, 2002
12

 PMVبوهعنووا وودلی بورای

وفهوم آسایش حرارجی در  1974جوسط فااگر وطورح

جعیین ویزا جأثیر یار گروایی بر سطح در ها برای سونمش

وووییووود و اب آ بوووا جوواکنو در فضوواهای داخلووی

آسایش حرارجی استفاد کرد است .یافتوه هوای ایون وقالوه

ساختعا هوای وختلو

وسوکوای ،اداری ،دروواای و غیور

اشا داد است که اسبت  1/2در یهر اراچیودیا3/4-2/5 ،

ووردپژوهش بود است .ایون کلیودوا در سوال  2003بوا

پرداخته است و اب یواخ

13

وطالعات اسپااگلو دی دیر با جععیم یاخ

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

است .در پژوهش دیگرکروگر و هعکارا )2011( 7

در وقالة «جأثیر هندسة یهری برآسایش حرارجوی و کیفیوت
هوا در بربی » با استفاد اب ارمافزار  Envi-met4و SVFبوه
این اتیمه رسید است که هندسة یهری برآسایش حرارجی

های آسوایش

حرارجی داخلی به آسوایش حرارجوی بیرواوی ،وارد وقیوا
فضاهای بیروای ید و اب آ به بعد پژوهشهای وختل
فضاهای باب و اقلیمهای وختل

در

وتعرکزید ااد.

جاوعه وهندسا گرووایش ،سوروایش و جهویوه وطبووع

بیروای عابرا پیاد در خیابا ها جأثیرگوذار اسوت .دسو و

آوریکا احسا

ضابطی 8در سال  ،2015در وقالهای با عنوا «سهم جحوالت

ابراب رضایت اب آسایش وحیطی جعری

وی کنند که جوسوط

یهری فضای باب در آسایش حرارجی :جأثیر هندسة یوهری و

اربیابی ذهنی به دست وی آید .احسا

و ادراک اب آسایش

فرم یهری در آوریکا» سعی در اثبات جوأثیر هندسوة یوهری

با وضعیت جسعی فرد ،جبادل حرارجی بد با وحیط اطراف

9

و خصوصیات فیزیولو یکی ارجباط دارد که جبادل حورارت

برآسایش حرارجی دایتهااد .در وطالعات جدیدجر ایز ،آلزاافر

آسایش حرارجی ااسا را ووقعیت استخرا

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

بین فرد و وحیط اطرافش وتأثر اب پاراوترهایی اظیور دووای

هندسة یهری و جزایر حرارجی پرداخته اسوت و اشوا داد

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

است که هندسة یوهری وعوابر و جهوتهوای آ برآسوایش

جریا هوا ،ویزا لبا  ،سطح فعالیت ،جعوا

وسوتقیم بوا

حرارجی بیروای جأثیر دارد .در ایرا ایوز رسوالههوای دکتوری

سووطوح اسووت ( .)Ashrae, 2009cبوود ااسووا اب طریووق

چو ااصاری ( )1393در حوبة وععاری بوه جحلیو یورایط

سوخت وساب ،جبادل حرارجی با وحیط (ععدجاً جوسط جوابش

حرارجی وسکن سنتی ایرا پرداخته است و کریعیا ()1392

و هعرفت) و اب دست داد حرارت بهوسیلة جبخیر وایعات

در رسالة دکتری خود با بررسی گواوههوای وختلو

فضوای

سبز به ارائة ضوابطی دربوینة فضاهای سبز پاسخگو به ایاب
آسایش حرارجی بیروای در یهر وشهد وتعرکز ید است.

بد  ،حرارت جولید ویکند.
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خورشید یا منبع گرمایی دیگر

عرق ریزی
دم و بازدم
تابش و بازگشت اشعه

بازتابش
تابش
هدایت

تابش و بازگشت اشعه

انتقال گرما

منبع(Havenith, 1999, 290):

شکل.1اجزایتعادلگرماییبدنانساندرمحیط

در طول استراحت طبیعی و وربش ،فرآینودهای ااتقوال
حرارت ونمر به جغییر درجة حرارت ارگا های حیاجی بد
وییود ( .)Djongyang et al., 2010آسوایش حرارجوی بوا
چگواگی پاسخ ااسا بوه ایون وحویط حرارجوی در ارجبواط
است و یاو پاراوترهای فیزیولو یکی هعچو ویزا عرق،
ضربا قل  ،دوای داخلی بد  ،دوای پوست و غیر اسوت
(.)Dai, 2014
فااگر ( )1970سه پاراوتر بد ااسا را برای رضایت اب
آسایش وعرفی ویکند:
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
) ویزا عرقریزی بد ااسا که در وحدود آسوایش
قرار دارد.
که این عددی است بوین  36/5جوا  37/5درجوه ،دووای
پوست  30درجة سلسیو  ،در سر و بود بوین  35-34و
بدو عرقریوزی اسوت ( .)Hensel, 1981در ایون یورایط
است کوه سیسوتم کنتورل حورارت بود جوالش ووی کنود،

هنگاویکه اختالالت حرارجی رخ ویدهد ،این دوا را حفو
کند ).(Djongyang et al., 2010
 .1.3فاکتورهای تأثیرگذار برآسایش حرارتی
ونوواب وختل و  ،عواو و جأثیرگووذار برآسووایش حرارجووی را
دستهبندیهای وختلفی دایتهااد .بررسیهای اخستین فااگر
( )1972در حیطوة آسووایش حرارجوی فاکتورهووای جغییوورات
روببهروب ،سن ،سواختار بود  ،جفواوتهوای جغرافیوایی و
هعساای حرارجی را جأثیرگذار برآسایش حرارجی جعیین کرد
اسووت .در جقسوویمبنوودی اسووتاادارد آیوورایی)2004( 14
فاکتورهووای جأثیرگووذار برآسووایش حرارجووی بووه دودسووتة
پاراوترهای وحیطی جقسیم وییود که یواو  :دووای هووای
وحیط ) ،(Taرطوبت اسبی ) (RHجریا باد ) (Vو وتوسط
دوای جابشوی ) (Tmrtو دسوتهبنودی عواوو فیزیولوو یکی
یوواو لبووا

) (CLOو اوورخ سوووختوسوواب )(MET

جقسیمبندی وییود که فاکتورهای اقلیعی چو دوای هوا و
جریا باد جأثیر وستقیعی بر روی دوای وحیط و جابهجایی
هوا دارد .این اور به خصوص در یهرهایی که با وشوکالت
اایی اب جمع آالیند های هوا وواجه هستند جأثیری بیادی
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دارد .در دسووتهبنوودی کووه ابکووالی )2008( 15دایووته اسووت

اار ی جولیدی داخ بد M؛ جریا گروای اها جبخیور اب

عواو جأثیرگذار برآسایش حرارجی به سوه دسوتة وحیطوی،

طریق پوست بد جعریق ااوحسوو

 ،EDجریوا گرووای

ااساای و عواو وشارکتی طبقهبندی ید است .اب وطالعات

ااتقالی  ،Cاار ی بد  ،ERC ،ومعووع جریوا گرووا بورای

اامامگرفته وی جوا دریافت که به طوور کلوی سوه رویکورد

گروایش و رطوبت دهی هوا ESW ،جریا اار ی اایوی اب

با جوجه بوه فاکتورهوای جأثیرگوذار در وواجهوه بوا

جعریق و جبخیر S ،ذخیور جریوا گرووا بورای گرووایش و

وختل

آسووایش حرارجووی وجووود دارد :بررسووی آسووایش حرارجووی

سروایش جود و جرم بد است .یواخ

ابلحاظ بوار روااوی ،حورارت فیزیولوو یکی و دیگوری بور

یاخصی که جعادل گروایی بد ااسا را در اظر ویگیرد در

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

این پژوهش استفاد ید است .وزیوت اصولی  PETاسوبت

دراینبین فاکتور جعادل گروایی بد ااسا بیشتر جحت جأثیر

به سایر یاخ

است

پاراوترهای وحیطی و اقلیعی قرار دارد.

و ویجوااد بهصورت روبااه و حتی ساعتی اربیابی یود .اب

اسا

یاخ

ها بهدلی ارائة آ برحس

 PETبوهعنووا

سلسیو

های ااداب گیری آسایش حرارجی را ویجوا در

سووویی دیگوور در سوونمش آسووایش حرارجووی بیرواووی در

هوای سواد و جمربوی کوه

 PETبور

دودسته طبقهبندی کرد .یاخ

یووواو چنووودین عنصووور اقلیعوووی اسوووت ،هعاانووود

وطالعات بسیار بیادی استفاد ید است .یاخ

وبنای ودل جعادل اار ی وطرح وییود .با جحقیقات ووایر و

( )20WCI،19OP،18HOP،17RT،16ETکووه در طبقووهبنوودی

هوپ ( )1987و هوپ ( )1999این یاخ

اخستین قرار ویگیراد .دستة دوم دستهبنودیهوای پیچیودة

در یرایطی وععول وحیط داخلی یک ویگیرد که قابلیوت

هسووتند (Ali-

جععیم به وحیطهای بیروای را در یورایط پیچیودة وختلفوی

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

داراست .در جودول ( )1اربش  PETبوا دووای  23درجوة

جعادل اار ی ( ) MEMI24بوه

سلسیو  ،بهعنوا وحدودة آسایش یناختهید است .ایون

21

23

22

جحلیلووی یوواو , SET , PET PMV

ودل های دستة دوم بر اسا

25

جراب گروایی

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

یاخ

ااسا عبارت است اب:

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

M + W + R + C + ED + ERC + ESW + S = O
جابش خال  ،Rکار فیزیکی  ،Wویزا سوختوساب یا

چهار پاراوتر وحیطی جأثیرگذار برآسایش حرارجوی

هوا را در اظر ویگیرد.

جدول.1دمایمعادلفیزیولوژیکی،PETاحساسحرارتیودرجةاسترسفیزیولوژیکیمنبع( (Matzarakis and Mayer,1996,8

درجه

PET

ویزا احسا

حرارجی

درجة استر

فیزیولو یکی

خیلی سرد

استر

سروای بیاد

سرد

استر

سروای قوی

8

سرد

استر

سروای وعتدل

13

کعی سرد

استر

سروای والیم

18

آسایش

23

کعی گرم

29

گرم

35

4

41

عدم وجود استر
استر
استر

حرارجی

گروای والیم
گروایی وتوسط

داغ

استر

گروایی قوی

بسیار داغ

استر

گروایی بیاد
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به یرایط

) ،(H/wفوواکتور اعایوواای آسووعا ) (SVFو جهووتگیووری

ذهنی فرد ارجبواط دارد و ووی جوااود بیوااگر رضوایت و یوا

خوریید جعری

وییود ) .(Saud Alznafer, 2014هندسة

اارضایتی اب وحیط باید؛ اوا عالو بر ویژگویهوای فوردی،

یهری عاولی است که در جعیین خرد اقلویم یوهری اقوش

عواو وحیطی و عناصر وصنوع ساختهید در یهرها ایوز،

بسوزایی دارد ) )Jamei et al., 2016و وویجوااود بور روی

برآسایش وثثر است و ااسا ها هعوار برای ایماد وحیطوی

آسایش حرارجی بیروای جأثیرگذار بایود .ایون اوور بوهدلیو

دارای آسایش جالش کرد ااد که این اوور اب جواریخ باسوتا

سطح دسترسی این عناصر به اوور خوریوید و جریوا بواد

جوواکنو در سوواختوسووابهای سوونتی در سراسوور جهووا

است که بر روی آسوایش حرارجوی افوراد در پیواد روهوای

ونعکسید است )(Esther & Sagada, 2014

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

 )Saud Alznafer, 2014عالو بر این ،پاراوترهای طراحی
 .4هندسة شهری

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

عناصوور ورفولووو ی یووهری اظیوور ارجفوواع سوواختعا  ،اوووع

ااواع سایه با و یوا کنتورل آفتواب ایوز بور ایمواد آسوایش

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

حرارجی در وحیطهوای یوهری جأثیرگوذار اسوت(Abreu-

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

.)Harbich et al., 2014

یهری بهعنوا بخشی اب ریختیناسوی یوهری کوه ووثثر
برآسایش حرارجی است؛ با سه وتغیر اسبت ارجفاع به عرض
آثار زیستمحیطی تغییرات هندسه بافت شهری بر دمای محیط و آسایش حرارتی
بیرونی
تعیین مؤلفههای هندسه بافت شهری
عوامل کالبدی  -مصنوع و عوامل طبیعی

محدوده مداخله :دو بافت قدیمی و جدید
ارتفاع ساختمان
سطح اشغال
قطعهبندی
عرض و جهات معابر

نوع پوشش گیاهی
تراکم پوشش گیاهی
نوع خاک

نوع مصالح بناها و جدارههای
ساختمانها

نوع پوشش سطح
فضاهای باز
نوع پوشش سقف
ساختمانها

تبیین اصول برنامهریزی و طراحی بافت های شهری برای کاهش دمای محیط و ایجاد آسایش حرارتی بیرونی

برنامهریزی ،طراحی و پیشنهاد در جهت کاهش دمای محیط و افزایش آسایش حرارتی در بافت های شهری

نمودار.1مدلمفهومیچارچوبنظریمقاله
منبع :نگارندگان

دمای هوا
میزان رطوبت
جهت باد
میزان باد
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 .5معرفی محدودة مورد مطالعه

در ویا پاراوترهای طراحی یوهری اسوبت ارجفواع بوه
عرض  H/Wو جهت گیری وعابر بریدت یورایط وحیطوی

یهر وشهد در وختصات جغرافیایی ،'E35° 59N , '20°36

اصوالح یورایط خورد

سیسوتم طبقوه بنودی کووپن ،در

در یهرها جأثیرگذار اسوت و سوب

واق ید است و بر اسا

خیابا های یوهری ووییوود

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

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

خشک برخوردار است .آوارهای هوایناسی در سوال 2016

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

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

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

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

با اواحی کمجراکمجر اطراف داراد (در پاراوترهوای وختلو

و در فص بوستا به حداق  -4/8ویرسد.

اقلیعی در جهتهای وختل

یهری) ،یرایط اقلیعی خاصوی را جمربوه وویکننود ( Lilly

)Rose and Devadas, 2009



محدودههایموردمطالعه

شکل.2
منبع :نگارندگان با اقتباس از اطالعات بانک مکان مرجع مشهد GIS
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طرح تحقیق
سنجش آثار زیست محیطی تغییرات شاخصهای هندسه
شهری مؤثر بر دمای هوا و آسایش حرارتی بیرونی در بافت
قدیمی و جدید

تحقیق کاربردی

روش ترکیبی کیفی -کمی
نبود مطالعات بومی در ارتباط با تاثیرات
زیستمحیطی تغییرات هندسه شهری بر دمای هوا و
آسایش حرارتی بیرونی

بخش کیفی
جمعآوری اطالعات به روش توصیفی -تحلیلی
برای شناسایی عوامل هندسه شهری تأثیرگذار بر دمای
هوا و آسایش حرارتی بیرونی
روش جمعآوری دادهها :با استفاده از
مطالعات مشابه انجامشده و مطالعات کتابخانهای و
اسنادی

اهمیت روش کیفی و کمی به یک میزان
زمان اجرا :ابتدا روش کیفی و سپس روش کمی

بخش کمی
تحلیل چارچوب نظری با استفاده از شبیهسازی نرم
افزار Envi-met, Rayman
روش جمعآوری دادهها :سازمان اقلیمشناسی و
بانک مکان مرجع شهر مشهد ،مشاهده و پیمایش

نتیجهگیری ،شناسایی عوامل هندسه شهری تاثیر گذار بردمای هوا آسایش حرارتی بیرونی با ارائه پیشنهادات بهبود و ارتقاء آسایش
حرارتی

نمودار.2طرحتحقیق
منبع :نگارندگان

ویزا بارادگی بیشتر در فصوول بهوار اسوت حوالآاکوه در

جا حدودی این ساختار را داراسوت؛ ااتخواب یود و وحلوة

جابستا هوا کاوالً خشک است و ویزا جابش خوریوید در

جدیوود ،وحلووة یوواهد اب بافووت جدیوود واقو در ونطقووه د

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

یهرداری وشهد ،اب وحلههای طرحهای آواد سوابی بووین

وشهد با جوجه به بافتهوای یوهری وتفواوت اب دور هوای

ایشابوری ،یواهد و

وختل

در یهر وشهد است .خیابا های ادی

بواای است .در جقسیمبندی کلی ویجوا بافتهای

بزرگرا اوام علی (ع) اب اطراف این وحله عبوور وویکننود.

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

جهت گیری خیابا ها در این دو بافت بهصورت یوعالی –

جدید جقسیم بندی کرد .برای اامام جحقیق دو بافوت وحلوه

جنوبی و یرقی -غربی است.

براسووا

وحلووهبنوودی یووهرداری وشووهد ااتخوواب یوود .در

ااتخاب وحله واق در بافوت قودیعی سوعی یود وحلوهای

 .6مواد و روشها

ااتخاب یود که واقو در بافوت جواریخی و قودیعی یوهر

روش جحقیق پژوهش با جوجه به واهیت ووضووع ،اب اووع

وشهد است و ساختار کالبدی آ جوا حودودی حفو یود

کاربردی و وبتنی بر دو بخش است .در بخش اخست برای

باید؛ که وحلة پاچنار واق در ونطقه ثاون یهرداری وشهد

جدوین چارچوب اظری اب روش اسنادی استفاد ید است.
بهاینجرجی

 .1هواشناسی خراسان رضوی

که با رجوع به وقالههوا ،رسوالههوا و کتوابهوا

بهوسیلة یاددایتبورداری ،اطالعوات ووردایواب بورای فهوم
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ادبیات ووضوعی و هعچنین وطالعات اامام گرفته در حوبة

ارمافزار یاو  :دوای هوا ،جریا هوا در اطراف سواختعا ،

سثال پژوهش گردآوری ید است و سپس بوا اسوتفاد اب

گروا و جریا در سوطح بووین و سوطوح دیووار و ااتقوال

روشهای جوصویفی و جحلیلوی اسوبت بوه جهیوه و جودوین

حرارت در پویش گیاهی اسوت و ابجعلوه ایورادات ایون

چارچوب وفهووی پوژوهش اقودام یود اسوت .در بخوش

ارم افزار عدم در اظرگیری جودة حرارجی داخلوی سواختعا

بعدی پژوهش ،وطالعة اعواة ووردی و استخرا اقشهها بوا

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

استفاد اب  GISصورت گرفته اسوت .اب روش پیعایشوی و

یبیه سابی در جابستا (وا وورداد) و بور اسوا

داد هوای

بردایت اطالعات اقلیعوی اب سوابوا اقلویم یناسوی یوهر

ایسوتگا هوایناسووی یووهر وشووهد ااموامیوود اسووت .ایوون

وشهد برای گردآوری داد های اقلیعی استفاد ید است.در

یبیهسابی در روب  28ورداد  1396و در بابة بواای طلوع و

راستای یناسوایی جوأثیرات وثلفوه هوای جأثیرگوذار هندسوة

غروب خوریید بین ساعات  6صبح جا  20بهوقوت وحلوی

یهری برآسایش حرارجی اب ارمافوزار  Envi-met 4اسوتفاد

که بیشترین دوای هوا را یاو وییود ،ااتخابید است.

ید است که اتایج حاص اب این اورمافوزار ،بورای جحلیو
ویزا آسایش حرارجی بیروای در ارمافزار  Raymanجحلیو
ید است.

دمای فیزیولوژیکی PET
ریعن اخسوت جوسوط وواجزاراکیس 26ابوداع یود و سوپس

 .1.6معرفی نرمافزار ENVI-METو روش انجاام
شبیهسازی
برای سنمش جأثیر جغییرات هندسههای یهری وختلو

بور

دوای هوا ،خرد اقلیم و آسایش حرارجی بیروای اب ارمافوزار
 ENVI-Metاستفاد وییود ( .)Bruse, 2015این ارمافوزار
وسیلة وناسبی برای برااوهریزا دپرر در آاالیز و پویشبینوی
جووأثیر فاکتورهووای وختلوو

بوور آسووایش حرارجووی اسووت

( .)Mahdavinejad et al., 2013ا وی ووووت ،وووودلی
سهبعدی است که عناصر اجعسفری که بر روی خورد اقلویم
جأثیر ویگذارد ،را دابال ویکند؛ و بهاوعی یبیهساب جریوا
باد ،جابش ،رطوبوت ،درجوه حورارت و سوایر پاراوترهوای
دینوواویکی و جروودینوواویکی وحوویطهووای یووهری اسووت
( )Monsefi Parapari, 2015و قادر به یبیهسوابی ارجبواط
ویا سطوح وختل

 .2.6معرفاای ناارمافاازار  Raymanو روش محاساابة

یهری ،پویش گیاهی و اجعسفر است،

هعچنین بورای سونمش ویوزا جوأثیرات جغییورات وقیوا
کوچک در طراحی یهری در خرد اقلویمهوای یوهری ایوز
استفاد وییوود ) .(Bruse,1999ایون اورمافوزار وبتنوی بور
جود های ساختعاای و وصالح بکار رفته در فضواهای بواب و
هعچنین پویش گیواهی اسوت .وراحو یوبیه سوابی ایون

جوسووط اامعوون وهندسووا آلعووا

)(VDIدر سووال 1998

جوسعه یافته است .هدف اب این ودل ،وحاسوبة جوراکم یوار
جابشی ،ودت بوا جابش آفتاب و سایة فضاها با اسوتفاد اب
یکسری داد های ورودی ونتج ید اب اطالعات هوایناسی
وحدود است.
 .1.2.6ورودی دادههای Rayman

این ودل ،یار جابش را در وحیطهای ساد و پیچیود و بور
وبنای چند پاراوتر وختل

وحاسبه ویکند:

داد های جوپوگرافی یاو طول و عرض جغرافیوایی و
ارجفاع وح ایستگا هوایناسی.
داد هووای هوایناسووی واانوود دوووای هوووا ،فشووار بخووار،
رطوبت هوا ،سرعت اسبی ،ویزا ابرااکی آسعا .
داد های ااساای :قد ،وب  ،سن ،جنسیت.
داد های وربوط به پویش ،فعالیت.

داد هووای ورفولووو یکی وحیطووی یوواو سوواختعا هووا،
درختا هعیشهسبز و خزا پذیر.
اوکا واردکرد طراحیهای دسوتی و عکوسهوایی بوا
فروت چشم واهی برای وحاسبة عاو
(.)Matzarakis et al.,2007

چشم ااوداب آسوعا .
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 .3.6ارزیابی خرد اقلیم و آسایش حرارتی بیرونی
به دلی وسعت استفادة بیاد اب یاخ  PETدر وطالعوات

برای قاب اعتعاد بود اتایج یوبیه سوابی ،بایسوتی وودل را

اقلیعی و راحتی بیا برای ویزا آسوایش حرارجوی

ودلی واقعی که اطالعات

وختل

بیروای افراد ،در این وقاله یاخ

 PETوحاسبه ید است

 .4.6کالیبره کردن مدل
کالیبر کرد .برای این اور براسا
اقلیعی آ در دستر

است ودلسوابی ااموامیود اسوت.

( .)Höppe,1999ابآاموواییکووه ایوون اعووداد بوورای ایوورا و

اطالعات واقعی اب ایستگا هوایناسی یهر وشهد بروبنوای

به خصوص یهر وشهد بووی اشد ااود .وحودودة عودد 23

 24ساعت گرفته ید و هر دو ساعت یکبار این اطالعوات

براسا

در یهر بررسی یداد .اعواة وشابه در ارمافوزار Envi met

وطالعات وواجرابکیس و ووایر ( 27)1996بوهعنووا

وحدودة آسایش حرارجی وعرفی وییوود .اب سوویی دیگور
درختا اقش وهعی را در این وطالعه بوه خوود اختصواص
داد ااد .در این وقاله پویش سبز با ویوزا درصود پویوش
چتر درختا سونمش یود اسوت .وشواهدات ویوداای در
بافتهای ووردوطالعه اشا ویدهد که پویش درختوا در
بافت قدیعی پاچنوار وجوود اودارد و بافوت جدیود یواهد
پویش درختا بیشتری را داراست .یبیهسابی اامامگرفتوه
در  Envi-metایز بور اسوا

وشواهدات ویوداای اب ویوزا

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

) 28(LAIگفته وییود ( .)Meir et al., 2000بور

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

بهعنوا درختا با چتر بزر

و بسیار وتوراکم ،درختوا بوا

 4ودل ید و یبیه سابی برای  14سواعت ( 6صوبح جوا 8
ی ) اامام گرفت و اطالعواجی هعچوو رطوبوت خواک،
بهعنوا پیشفرض ارمافزار وارد ودلسابی ید .ودتبوا
یبیهسابی  144ساعت به طوول ااماویود و خروجویهوای
داد ید به ارمافزار هر  30دقیقه یکبار ااموام گرفوت .در
هر ودل چهار رسپتور 1برای وحاسوبه آسوایش حرارجوی در
ارم افزار ااتخاب ید و اطالعات اقلیعی بر اسا

دوای هوا

) ،(Taرطوبت اسبی ) ،(RHسرعت باد ) (Wsو جهوت بواد
) (Wdبرای ساعت  6صبح وارد ارمافوزار یود و پوسابآ
خروجی یبیه سابی خرد اقلیم به اورمافوزار  Raymanوارد
ید جا ویزا دوای وعادل فیزیولو یکی  PETبه دست آید.

طول  10وتر و ) (LAI=4.73بهعنوا درختوا بوا جوراکم و
فضای سبز با ارجفاع کعتر اب  0/1وتور ) (LAI=0.03فضوای
سبز کمجراکم استفاد ید است (.)Yahia et al.,2017
جدول.2اطالعاتکالبدیمحلاستقراررسپتورها
H/W

3
1 /5
1 /5
2
0 /6
0 /6
1/87
1/87
منبع :نگارندگان

متوسط فاصله بین
ساختمانها
3
4
4
3
20
20
6/5
6/5

میانگین ارتفاع
ساختمانها
6

12
و
15

1

شماره رسپتور

جهات معابر

1
2
3
4
1
2
3
4

شرقی-غربی
شرقی-غربی
شمالی -جنوبی
شمالی -جنوبی
شمالی -جنوبی
شمالی -جنوبی
شرقی-غربی
شرقی-غربی

اقاط ااتخابی در داخ وحدود ودل که بروبنای این اقاط عواو

بافت

قدیمی

جدید

جوی و خاک با جزییات کنترل وییواد1. Receptor: .
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رسپتور 1

رسپتور 1

رسپتور 4

رسپتور 3

رسپتور 2
رسپتور 3

رسپتور 4

رسپتورهاقبلازشبیهسازی(بافتجدیدشاهددرسمتراست،بافتقدیمیپاچناردرسمتچپ)

شکل.3محلقرارگیری
منبع :نگارندگان

 .7نتایج

جوبی  MRTsرا در بین  40 °Cو  8/9°Cو بافت قودیعی

.1.7تجزیهوتحلیل تأثیرات عوامل کالبدی-مصانو

پاچنار بین  44°Cو  8/7°Cدایته است درواق Δ MRTs

و عوامل طبیعی برآسایش حرارتی بیرونی

در بافت جدید  31/1°Cو در بافت قدیعی پاچنوار برابور

.1.1.7آنالیز تأثیر میانگین دمای تابشی و باد بردمای هواا

 35/3°Cاست که اشا وی دهد ویوزا جوابش سوطوح در

و آسایش حرارتی بیرونی

بافت قدیعی بیشتر اب بافت جدید است.

بافت قدیعی پاچنار دارای بافت و هندسه یهری فشرد و

جریا باد یکی اب پاراوترهای اقلیعی جأثیرگذار بور کوم

با ویااگین ارجفاع ساختعا های  6وتر است کوه وعوابر در

ید دوای هوا و بهجب آ کاهش جمع آالینود هوای هووا

 1جا 7

است باوجود جفاوت بین ارجفاع ساختعا ها و فاصوله بوین

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

ساختعا ها و جهات وعابر در بافت قدیعی پاچنار ،ویااگین

دارای بافووت یووه ری یووطرامی و هندسووة یووهری وعووابر

سرعت باد در این وحدود جغییرات چشوعگیری را اودارد.

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

این اور بهخصوص در وعوابر دارای اورخ بواالی  H/Wکوه

است و طبوق ضووابط سوطح ایوغال  60درصود در ایون

وحصوریت بیادی را داراست ،با بواالجرین ویوزا سورعت

وحدود است .در اعودار  3ارخ ویااگین دوای جابشوی در

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

جابستا در دو بافت قدیعی پاچنار و بافت جدیود یواهد

جدید یاهد به دلی اورخ پوایینجور  H/Wجوأثیرات بواد جوا

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

حدودی برآسایش جأثیرگذار بود است و هعا طور کوه در

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

جصویر  4اشا داد ید است در وعوابر دارای وحصووریت

اسبت  H/Wو جهوات وعوابر و در هوای وحصوور اورخ

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

کعتووری اب  MRTsرا در سوواعت هووایی اب رهوور جابسووتا

کووه جووأثیرات بوواد در بافووت جدیوود و در وعووابر دارای

(ساعت  11جا  )14داراست درحالی که در بافت جدید بوا

وحصوریت کعتر قاب والحظه است.

این بافت به صورت ارگاایک و عرض های وختل

ارخ اسبت  H/Wکعتر و وعوابر بوابجر ایون اورخ در ایون
ساعات افزایش دایته است .بافت جدید یواهد ویوااگین
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میانگین دمای تابشی

زمان



نمودار.3متوسطمیانگیندمایتابشیMRTsدربافتقدیمیپاچناروبافتجدیدشاهد
منبع :نگارندگان

بافت قدیم

بافت جدید

شکل.4بررسیجریانباددرفصلتابستاندربافتقدیمیپاچناروبافتجدیدشاهد
منبع :نگارندگان

گروایی به اسبت

 .2.1.7سنجش دمای معواد ییزیالواکی ی  PETدر دو

ویرود .در بافت جدید یاهد این استر

بایت قدیمی پاچنار و بایت جدید شاهد

بافت قدیعی کعتر است بهطوریکه داونة ایون یواخ

در

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

بین ساعات  9.30جا ( 13یاخ

فص جابستا اربیابیید است .اعوودار  4ویوااگین دووای

 )29°Cعوودم آسووایش بیشووتری را دایووته و در وحوودود

 PETدر دو بافووت را وقایسووه کوورد اسووت .یووبیهسووابی

استر

گروایی والیم حرکت ویکند .بهطورکلی با اگواهی

اامام گرفته در این دو بافت اشا ویدهد که بافت قودیعی

به اختالف ویااگین یاخ

پاچنار بین ساعات  8جوا ( 13:30یواخ
 27°Cجووا  )48°Cو دارای اسووتر
یاخ

 PETبوه ویوزا

گروووایی اسووت ایوون

در ساعت  12رهر ( )48 °Cبه او خوود ازدیوک

ید و به سعت استر

گروایی قوی پیش وویرود کوه بوا

ازدیک ید به غروب خوریید این استر

گروایی کعتور

ید و به سوعت وحودودة دارای آسوایش حرارجوی پویش

 PETبه ویزا  °C 25جوا

 ΔPETدر ساعات  8:30جا 14

در بافت قدیعی پاچنار برابر با  9/9و در بافت جدید یاهد
برابر  0/05است که حاکی اب استر

گرووایی بواال در ایون

بابة بواای در بافت قدیعی پاچنار اسبت بوه بافوت جدیود
یاهد است.

آثار زیستمحیطی تغییرات هندسة بافت شهری بر ...
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نمودار.4میانگیندمایشاخص PETدربافتقدیمیپاچناروبافتجدیدشاهد
منبع :نگارندگان
به سمت محدوده دارای استرس گرمایی

میزان شاخص  PETبه سلسیوس

زمان


درنرخهایمتفاوتطولبهعرضدرطولروزدرخیابانشمالی-جنوبیواقعدربافتقدیمیپاچنار

نمودار.5مقدارPET
وبافتجدیدشاهد
منبع :نگارندگان

وقایسة آسایش حرارجی در دو بافت بهصورت جداگااه

ویزا استر

گروایی (حوداکثر یواخ

PETدر سواعت

و بهصورت وقایسه ای ایز با جوجوه بوه اسوبت اورخ H/W

 10:30بووه ویووزا  )42/6°Cدر جهووت یووعالی-جنوووبی در

اامامید است .یافتههای این بخش به یرح بیر است:

بافت قدیعی اسبت به دیگر رسپتور واق در این بافوت بوا

تأثیر هندسة شهری بایت قدیمی پاچنوار بوا جهوا

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

معابر شمالی -جنابی :جحلی داد های رسوپتورهای واقو

عرض و سایه اادابی بیشوتر آسوایش حرارجوی بیرواوی بوه

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

سعت وحدودة آسایش پیش ویرود.

ویدهد که ارخ  H/Wدر این بخش بوهطوور وتوسوط 1/5
است .یافتههای حاص اب یبیهسابی حاکی اب آ است کوه

تأثیر هندسة شهری بایت جدید شاهد با جها

معابر

شمالی -جنوابی :جحلیو داد هوای رسوپتورهای واقو در
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خیابا یعالی-جنوبی بافت جدید یاهد (اعودار  )5اشوا

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

ویدهد ارخ اسبت  H/Wدر این وعابر یکسا بوود اسوت

وشاهد وییود که با افوزایش اورخ  H/Wو سوایهااودابی

اوا قسعت غربی این وعابر به دلی قرارگیری در جهت اور

بیشتر آسایش حرارجی بیروای به سوعت وحودودة آسوایش

خوریید (ضل غربی) با حداکثر یواخ

 PETبوه ویوزا

پیش ویرود.

 37/5 °Cآسایش حرارجی کعتری را اسبت به جهت دیگور
(ضل یرقی) با حداکثر یاخ
داراست بهطوریکه استر

 PETبه ویزا  42/3°Cرا

تأثیر هندسة شهری بایت جدید شاهد با جها

معابر

شرقی-غربی :جحلی داد های رسپتورهای واق در خیابوا

گرووایی آ ازدیوک بوه وعوابر

یرقی-غربی بافت جدید یاهد (اعودار  )6اشا وویدهود

وشابه بافت قدیعی پاچنار ید است و لذا آسایش حرارجی

ارخ اسبت  H/Wدر این وعابر یکسا بود اسوت (اسوبت

در ضل غربی آفتابگیر کمجر اب ضل یرقی است.

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

تأثیر هندسة شهری بایت قدیمی پاچنوار بوا جهوا

قرارگیری در جهت آفتواب بوا حوداکثر یواخ

معابر شرقی-غربی :جحلی داد های رسوپتورهای واقو در
خیابا یرقی-غربی بافت قدیعی (اعودار  )6اشا وی دهد
که ارخ  H/W=1.5دارای ویزا استر
یاخ

گروایی با حوداکثر

PETدر ساعت  12:30به ویزا  48/5°Cاست کوه

 PETبوه

ویزا  42/7°Cآسایش حرارجی کعتری را اسبت بوه جهوت
ضول جنووبی وعبوور بوا حوداکثر یوواخ

 PETبوه ویووزا

 41/3°Cرا داراسووت (هرچنوود ایوون اخووتالف اوواچیز و
قاب چشمپویی است).


درنرخهایمتفاوتطولبهعرضدرطولروزدرخیابانشرقی-غربیواقعبافتقدیمیپاچناروبافتجدیدشاهد

نمودار.6مقدارPET
منبع :نگارندگان

به طورکلی بررسی های پاراوترهای هندسه یهری ووثثر



برآسایش حرارجی بیروای در دو بافت اشا ویدهد که:


جأثیرگووذار برآسووایش حرارجووی اشووا داد کووه در

علی رغم وحصوریت بواال و اسوبت بواالی اورخ

وعابر عالو بر سایهاادابی ،حرکت باد وویجوااود

 H/Wدر بافت قودیعی پاچنوار ،وجوود پویوش
گیاهی و جوجه به وصالح به کوار گرفتوهیود در

وجود جریا باد بوه عنووا یکوی اب پاراوترهوای

سب


ارجقاء سطح آسایش یود.

اگر درجة وحصوریت وعبر پایین بایود ،ایواب بوه

ساختعا ها و سطح وعابر اهعیت بیادی در ایماد

پویووش گیوواهی وناس و

آسایش حرارجی بیروای دارد.

حرارجی بیروای است.

بوورای جووأوین آسووایش
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ویجوااد در حرکت آالیند های هوا و جلووگیری اب جمعو

 .1بحث و نتیجهگیری
وطالعات در این پژوهش اشا ویدهد کوه وقودار  PETبوا

آ ها اقش بسزایی را ایفا کند .یاخ

اوورخ  H/Wاسووبت عکووس دارد و عواوو هندسووه یووهری

ویااگین دوای جابشی ) (MRTاسوت کوه فواکتور وهعوی در

هعچو ارخ  H/Wو سایه اادابی حاص اب آ اقش وهعی

ایماد جعادل گروایی ااسا است .اتایج اشوا وویدهود کوه

را در ایموواد آسووایش حرارجووی بیرواووی ایفووا ووویکنوود.

ویااگین دوای جابشی در بافت جدید اسبت به بافت قدیعی

یبیهسابیهای اامامگرفتوه در بافوت پاچنوار حواکی اب آ

در ساعات او گروا بیشتر بود است که اشوا دهنودة بواال

است که هرچقدر اسبت ارجفاع بوه عورض بواالجر وویرود

بود ویزا بابجابش گروا به بود ااسوا در بافوت جدیود

 PETبهبودیافته و عابرا پیواد در وحودودة

اسبت به بافت قدیعی است .وناطق سبز و درختا پواراوتر

ازدیک به آسایش حرارجی بیروای قرار ویگیراد که این اور

دیگری است که برآسایش حرارجوی بیرواوی جوأثیر دارد .در

به دلی وجود در هوای ععیوق و باریوک در بافوت قودیعی

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

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

سبز و درختی وجود ادایته است حالآاکه در بافت جدید،

این ووضوع است که هرچقودر اسوبت هندسوة ارجفواع بوه

راج وسیعی اب درختا با چترهای وختل

وورد یبیهسابی

عرض بیشتر یود ،ویزا آسایش حرارجی بیروای و یاخ

قرار گرفتند .اتایج وشابه اقاط دارای فضای سوبز در بافوت

 PETایز بهبود وییابد .بهطووریکوه ایون اخوتالف دووایی

قدیعی و جدید اشا ویدهد که وجود فضای سوبز باعوث

 PETجا  15درجة سااتیگراد جغییرات دایته است؛

کاهش دوای هوا و ایماد آسایش حرارجوی یود اسوت .بوا

بنابراین اهعیت اسبت هندسة یهری ارجفاع بوه عورض در

جوجه به بررسیها و خروجیهای ارمافزاری اشا ویدهود

وعابر هرچقدر باالجر رود دوای هوا کعتور یود و آسوایش

که ویزا یاخ

دوای وعادل فیزیولو یکی  PETدر بافوت

حرارجی ایز ارجقاء وییابد که این اتیمه با وطالعات گذیتة

جدید در وحدودة آسایش حرارجی بیشتری بود اسوت کوه

اوااوئ و هعکارا ( ، 29)2007سعود آلزاافر ( )2014یاا

ععد دلی آ به لحواظ وجوود بواد در وعوابر و هعچنوین

ویزا یاخ

یاخ

وورد بررسی دیگر

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

وجود درختا و گیاها است .بر اسا

هم خواای دارد .اب سویی دیگور جوأثیرات جغییورات جهوات

بهطورکلی ویجوا گفوت جأثیرگوذاری قابو جوجوه هندسوة

وعابر بهعنوا پاراوتر وهم هندسه یهری بور کواهش دووا و

وعابر اب قبی اسبت ارجفواع بوه عورض و هعچنوین وجوود

ارجقاء آسایش حرارجی بیروای اشا ویدهود کوه وعوابر بوه

پویش گیاهی برآسایش حرارجی بیروای اثبات ید است و

دلی جفاوت بافتهوا و هندسوهای کوه دارد در ایون اعواوه

باعث کاهش جنش حرارجی در بافت های اعواه وییود .لذا

را ادارد و جأثیر جهت وعابر

پیشنهادها در ایون بخوش حواکی اب آ اسوت کوه هعووار

بر  PETبا افزایش سایهاادابی در این بررسوی کعتور یود

جرکی

ارجقاء

یعنی اگر سایه اادابی بیشتر یود؛ جهت خیابا جأثیر بیادی

احسا

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

هوواربیو و هعکووارا ( 31)2014هعخووواای دایووته اسووت.

در این پژوهش ،به دلی هندسة در هوای ععیوق و باریوک

برااوهریزی ،طراحی و پیشونهاد براسوا

افوزایش آسوایش

واق در بافت قدیعی این پاراوتر قابو چشوم پویوی اسوت

حرارجی در بافت های یهری اعواه به یرح بیر است:

قابلیت یناسایی جهت وناس

یافتههای پژوهش،

فضاهای سبز و اسبت ارجفاع به عرض سب

حرارجی بیروای وییود .این اتایج با بررسویهوای

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

 استفاد اب پویش گیاهی در بافت قدیم پاچنار.

کم ععق جریا باداقش قاب جوجهی را در کاهش دوای هوا

 استفاد اب درختا با چتر وتراکم در ضول غربوی وعوابر

و ایماد آسوایش حرارجوی بیرواوی دایوته اسوت ایون اوور

یعالی-جنوبی بافت یاهد جهت ایماد سایهاادابی.
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 جهت گیری وطلوب ساختعا ها اسبت به بواد وطلووب
 درجه به ساختعا ) در بافت پاچنوار30 (باویه برخورد
.در ساختوسابهای آجی
 استفاد جلفیقی اب هندسة وعوابر دارای اورخ ارجفواع بوه
در بافت ها در ایماد سایه اادابی و عبور

عرض وختل
باد در وعابر

پیشنهاد وی یود در پژوهش های آجی اسبت به بررسوی
هندسه های یهری وشوابه در بافوت هوای ویواای جوسوعه و
وقایسة آ بوا بافوتهوای جدیود و قودیعی در اقلویمهوای
برای ارائة راهکارهای کاربردی و هعچنین بررسوی

وختل

و ااداب گیری دقیقجر ویزا جغییرات آالیندگی هووا در ایون
بافت ها در راستای کعک به طراحا و برااوه ریزا صورت
.گیرد
یادداشتها
1.
2.
3.
4.

Urban Geometry
Urban Canyon
Outdoor Thermal Comfort
Fazia Ali Toudert

منابع
،) برهم کنش عواو ونظر پرداب در جحلی یرایط حرارجی وسکن سنتی ایرا (اعواة وورد بررسی خااههوای سونتی یوزد.1393 . م،ااصاری
.  جهرا،  دااشگا جربیت ودر،پایا ااوة دکتری ریته وععاری
 پایوا ااووة، بهینهسابی فضای سبز یهری بهونظور آسایش دوایی گرمجرین دورة سال با استفاد اب روشهای ودلسابی.1392 . ب، کریعیا
. وشهد، دااشگا فردوسی، گیاها بینتی- دکتری ریتة علوم باغباای
Abreu-Harbich, L. V., Labaki, L. C. and Matzarakis, A. 2014. Thermal bioclimate in idealized urban street canyons in
Campinas, Brazil,Theoretical and Applied Climatology, 115(1-2): 115-223.
Ali-Toudert, F. 2005. Dependence of Outdoor Thermal Comfort on Street Design in Hot and Dry Climate", institute of
meteorology. PhD Thesis.
Ashrae 2004. Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy. ASHRAE Standard 2004-55. Atlanta, USA,
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.
ASHRAE 2009c. "Handbook - Fundamentals. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers,
Inc.
Bruse, M. 1999. Simulating microscale climate interactions in complex terrain with a high- resolution numerical model: A
case study for the Sydney CBD Area (Model Description). International Conference on Urban Climatology & international
congress of biometeorology. Sydney.
Bruse, M. 2015. ENVI-metModel Homepage. Accessed 27Apr. 2015.

577

... آثار زیستمحیطی تغییرات هندسة بافت شهری بر
الهام ثناگرد ربانی و همکاران

Dai, Q. 2014. The Impact of Urban Form on Thermal Comfort across Street Zones. Doctor of Philosophy, The Chinese
University of Hong Kong.
Djongyang, N. l., Tchinda, R. and Njomo, D. 2010. Thermal comfort: A review paper. Renewable and Sustainable Energy
Reviews, 14(9): 2626-2640.
Emmanuel, R., Rosenlund, H. and Johansson, E. 2007. Urban shading—a design option for the tropics? A study in Colombo,
Sri Lanka. International Journal of Climatology, 27(14): 1995-2004. . doi:10, 1002/joc.1609.
Erell, E., Pearlmutter, D. and Williamson, T.J. 2011. Urban Microclimate: Designing the Spaces Between Buildings: Taylor
& Francis.
Esther, M. M. and M. L. Sagada 2014. An Evaluation Of Thermal Comfort Conditions In An Urban Entertainment Centre In
Hot-Dry Climate Of Nigeria. International Journal of Energy and Environmental Research, 2(1): 55-74.
Fanger, P. 1970. Thermal comfort. Danish Technical Press,Copenhagen.
Fanger, P. 1972. Thermal comfort: analysis and applications in environmental engineering. New York: McGraw-Hill.
Fanger, P. O. 1974. Thermal Comfort. McGraw Hill Inc.. New York, USA.
Havenith, G. 1999. Heat balance when wearing protective clothing. The Annals of Occupational Hygiene 43 (5): 289-296.
Hensel, H. 1981. Thermoreception and Temperature Regulation London, New York Academic Press.
Hoppe, P. 2002. Different aspects of assessing indoor and oudoor thermal comfort. energy and bulidings 34
Höppe, P. 1999. The physiological equivalent temperature–a universal index for the assessment of the thermal environment.
International Journal of Biometeorol 43: 71-75
Jamei, E., Rajagopalan .P., Seyedmahmoudian, M., & Jamei, Y. 2016. Review On The Impact Of Urban Geometry And
Pedestrian Level Greening On Outdoor Thermal Comfort. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 54, 1002-1017.
Jihad , A.S. and Tahiri , M. 2016. Modeling the urban geometry influence on outdoor thermal comfort in the case of
Moroccan microclimate. Urban Climate, 16: 25-42.
Johansson, E. 2006. Influence of urban geometry on outdoor thermal comfort in a hot dry climate: A study in Fez, Morocco.
Building and Environment 41(10):1326-1338.
Krüger, E. L., Minella, F. O., & Rasia, F. 2011. Impact of urban geometry on outdoor thermal comfort and air quality from
field measurements in Curitiba, Brazil. Building and Environment, 46(3):621-634.
Lilly Rose, A. and M. D. Devadas 2009. Analysis of Land Surface Temperature and Land Use/Land Cover Types Using
Remote Sensing Imagery - A Case In Chennai City, India". The seventh International Conference on Urban Clim.
Yokohama, Japan.
Mahdavinejad, M., Sadeghnejad, G. and khademi, M. 2013. "Enhancement of Outdoor Thermal Comfort through Adoption
of Environmental Design Strategies". Energy and Environmental Engineering, 1: 81-89.
Matzarakis, A., & Mayer, H. 1996. Another kind of environmental stress: thermal stress. WHO Colloborating Centre for Air
Quality Management and Air Pollution Control Newsletter, 18:7-10
Matzarakis, A., F. Rutz, and H. Mayer. 2007.Modelling radiation fluxes in simple and complex environments: basics of the
RayMan model. International Journal of Biometeorology 54, no. 2, p131-139.
Mayer, H., & Höppe, P. 1987. Thermal comfort of man in different urban environments". Theor Appl Climatol, 43-49.
Meir, P., Grace, J. and Miranda, A. 2000. Photographic method to measure the vertical distribution of leaf area density in
forests. Agricultural and Forest Meteorology, 102(2-3): 105-111.
Monsefi Parapari, D. 2015. Adaptation to Climate Change and Thermal Comfort, Dortmund University of Technology. phd
Thesis.

1396 زمستان



4 شمارة



43 دورة

578

Oliver, J. E. 2005. Encyclopedia Of World Climatology", Springer Netherlands.
Rodríguez Algeciras, J. A., Consuegra, L. G. a., & Matzarakis, A. 2016. Spatial-temporal study on the effects of urban street
configurations on human thermal comfort in the world heritage city of Camagüey-Cuba. Building and Environment, 101: 85101.
Saud Alznafer, B. M. 2014. the impact of neighbourhood geometries on outdoor thermal comfort and energy consumption
from urban dwellings a case study of the riyadh city, the kingdom of saudi arabia, Cardiff University. Doctor Of Philosophy.
Spagnolo, J. and de Dear, R. 2003. A field study of thermal comfort in outdoor and semi-outdoor environments in subtropical
Sydney Australia. Building and Environment, 38(5): 721-738.
Szokolay, S. V. 2008. Architectural Science The Basis Of Sustainable Design, Elsevier.
Ünlü, T. 2011. Towards the Conceptualization of Piecemeal Urban Transformation: The Case of Mersin, Turkey. Built
Environment 37(4):445-461.
Yahia, M.W., Johansson, E., Thorsson, S., Lindberg, F. and Rasmussen, M.I. 2017. Effect of urban design on microclimate
and thermal comfort outdoors in warm-humid Dar es Salaam, Tanzania. International Journal of Biometeorology.
Yang, W., Wong, N.H. and Lin, Y. 2015. Thermal Comfort in High-rise Urban Environments in Singapore. Procedia
Engineering, 121: 2125-2131.
Yilmaz, S., Akif Irmak, M., & Matzarakis, A. 2013. The importance of thermal comfort in different elevation for city
planning. global nest journal, 15(3): 408-420..
Zabeti Targhi, M. and Van Dessel, S. 2015. Potential Contribution of Urban Developments to Outdoor Thermal Comfort
Conditions: The Influence of Urban Geometry and Form in Worcester, Massachusetts, USA. Procedia Engineering, 118:
1153-1161.

