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 . سرآغاز1

فضاهای شهری اهمیت زیادی در کیفیتت زدتی ش شتهری    

 بت   های ساکنین ایفا کترد  و  تدقش مهمش در فعالی و داردی

تقویتتت روابتتق ملقابتتا ا لمتتادش شتتهرودیا  کمتتت       

بت    توادتی  ش. کیفیت این فضتا مت  (Thorsson, 2004)نینک شم

کیفیت زدی ش در شتهر کمت  کننتی یتا بتردای  تیایش       

بتر ایتن    .(Nikololoulou, 2001) ا لمادش را افزایش دهی

در  بتا  یی ک  تقردشو مشطراحش  چنا  فضاهای شهریاساس 

بت   ال ست  تمامش شرایق آب و هوایش و هر سادت از روز و

قلت   فضاهای شتهری   .ینآسایش بخش باش محیطش، لحاظ

 .هستلنی  و آستایش محیطتش   شهر و داما سترزدی ش  ةتپنی

  مترد   بادث شیفقیا  آسایش محیطش در فضاهای شهری 

 ةشتی  هویت  بت  ددبتال آستایش در فضتاهای ت    برخش شهرها 

 را در فضتاهای داخلتش   ختود  بیشتلر وقتت  ی و نداخلش باش

حیات فضاهای شتهری   شود شواقعیلش ک  سب  م بگذرادنی.

روز بیشتتتلر  روزبتت   آ ، و زدتتی ش ا لمتتادش  تتاری در   

 Email: h.sajadzadeh@gmail.com سئول:م دویسنی  *
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متر   ب  فرسود ش و این رودی  ةادام خطر واقع شودی.مورد

 منظتتور همتتین . بتت ادجامتتی شمتت در شتتهرها حیتتات  معتتش

 فضتاهای  در حرارتش و زیستلش  آسایش شرایق کرد  فراهم

 محیطتش  با فراهم کرد  آسایش است. ریداپذ ا لناب شهری

 متیت زمتا    ،حضتور مترد  در فضتاهای شتهری     توا  شم

فتردی و  معتش را تحتت تت  یر      یها تیدوع فعال حضور و

 دتور  بت   کت   مستیری  یتا  خورشتیی  ازپنا   ترفلن  . قرار داد

متا التلش استلفاد  از فضتاهای     اشود د مش منلهش خورشیی

هتا مشتاهی     لدر طول سا .(Carmona, 2007) شهری است

ملناس  با شرایق اقلیمتش طراحتش   ک   یشها ماا  است شی 

مهم برای  شفرلت بسیار کمش برای تبییا ب  مااد ادی دشی 

 آور آور و تتاب  افراد را خواهنی داشت و در طول زما  دوا 

 بود.  ی ندخواه

 

 های بلندمرتبه . تعریف ساختمان1. 1

تتوا  بتر استاس دو     شمت ی بلنتی را  ها ساخلما کلش،  طور ب 

 شاخص  زیر تعریف کرد: 

الف. براساس تعیین حتی ارتفتاع آ : ارتفتاع ستاخلما      

ش در زمتتا  رستتاد ختتیماتاز مستتایلش مادنتتی: دحتتوة  ملتت  ر

یستات ستاخلما  استت. در    ت سکلتش   طور ب ی و سوز آتش

 ویتی   شمیزی کشور ر بردام سازما  مییریت و  111دشری  

هر بنایش ک  فاللة قایم بین تراز کف بتاتترین طبقت  قابتا    

تترین ستطق قابتا دسلرستش بترای       یینپتا تصرف تتا تتراز   

ملر بیشلر باشی، ساخلما  بلنی  12ش از دشاد آتشهای  ینماش

یتتزی ر بردامتت و  شتتود استتازما  متتییریت  شمتتمحستتوب 

(، از طرفش دوامتا محیطتش   111دشری  شمار   1231کشور،

استت. بتا    متث ر مادنی باد، سیا و زلزل  دیز در این تعریتف  

تو   ب  تعاریف ارای  شی ، این تعریتف بتا  ذشتت زمتا      

ی هتتا دردبتا  تغییرپتذیر استت، زیترا مماتتن استت ارتفتاع      

همین دلیتا  ش با پیشرفت تانولوژی تغییر یابی، ب  دشاد آتش

 این تعریف مقبولیت کملری دارد.

ب. بر اساس ماا  اسلقرار آ  در شتهر و منطقت : ایتن    

های ساخلما  یا ماا  اسلقرار  یژ شودوع تعریف بر اساس 

آ  در شهر و منطق  استت. یاتش از تعتاریفش کت  بت  ایتن       

 مشخصتا  ی بلنی ها ساخلما مطل  اشار  دارد این است ک  

شتود،   شدمت مشتخ    ها آ ات یا ارتفاع یلة تعیاد طبقوسب  

طرح یا دملارد ساخلما   ها ساخلما بلا  ویژ ش مهم این 

یلة دمادی از بلنیی یا بلنتیبود  استت. طبقتة دظریتة     وسب  

ی بلنتی و استاا  شتهری در آمریاتا،     هتا  ساخلما شورای 

ساخلما  بلنی بیو  مشخ  کرد  ارتفاع یا تعیاد طبقتات  

یاتش از  بر چشمگیری  طور ب ساخلمادش است ک  بلنیی آ  

یر تت   یتزی ستاخت آ    ر بردامت  ی اسلفاد  از فضا یا ها  نب 

(. این تعریف ب  دلتت تو ت  بت     1231زاد ،  ذارد اامین مش

ا  استتلقرار ستتاخلما  بلنتتی در هتتای منطقتت  و ماتت یژ تتشو

بت  دظتر    تتر  قبتول تتر و قابتا    یکتاربرد شهرهای مخللتف،  

 رسی. شم

 

 .آسایش حرارتی2. 1

احستتاس ریتتایت و راحلتتش  و زیستتلش، آستتایش حرارتتتش

ش شتناخل  روا  و شیافیزیولوژ یها حالا از هماهنگش  نب 

وستیعش از شترایق   کت  طیتف    است،ادسا  و محیق اطراف 

هتوا تتا    تیت فیویایش و کب ،ریصب ،تشلو ،آسایش حرارتش

آسایش بر دواما مث ر  نیتر از مهم شود. مشزیبایش را شاما 

های مخللف بت  آ  اشتار     پژوهش در ک  حرارتش و زیسلش

هتر یت  از دوامتا    استت.   ش محتیق حرارتت کیفیتت   ،شی 

 رما و دتور روی   ،سرما :محیطش از طریق ملغیرهای همادنی

 محیطتش  یها پاسخ ب  محرکو این   ذاردی شم ریت  حواس 

لتورت متوردی و    میتزا  آستایش بت     ةکننی نییک  تع است

هتای   شتاخ   اولیت   ارزش محیطتش  شترایق  است.دمومش 

 یهتا  افلت  ی (Nagano, 2005).کننتی   متش آسایشش را تعیتین  

دهنتی کت  هرچنتی     شآسایش محیطش دشتا  مت   یها پژوهش

ولتش   ،نییستل دارای وزدش یاسادش د ،دواما مث ر بر آسایش

 نیر تذارتر یدنوا  ت   ها بر اهمیت شرایق حرارتش ب  اکثر آ 

معیتار آستایش    نیتتر  مویوع بتر ریتایت از فضتا و مهتم    

و آستتتایش حرارتتتتش  ةو محاستتتب دمتتتومش ت کیتتتی دارد

را ملقی  بر آسایش لوتش و بصری کرددی تا ش طیمح ستیز
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منظور از آسایش در فضتای   ،ها شبرخش از پژوهدر آدجا ک  

 .(Frontzak & Wargocki, 2011)ست آسایش حرارتش ا ،باز

آسایش حرارتش ادسا  ب  دواما ملعیدی از  مل  چهار 

تتابش آفلتاب و   ،  رطوبتت هتوا   ،دمتای هتوا   :دنصر اقلیمش

ش ادسا  در برابتر  یهادالبل  احساس  . ریا  هوا بسلگش دارد

 ،لباسدوع  :مادنیو محیطش دواما اقلیمش و شرایق محیطش 

و  نسیت  ، سناز اری و دادت ب  شرایق اقلیمشقیرت س

ویتعیت بتی  از    ،مقیار چربش زیر پوستت ، شاا ظاهری

مصترف شتی  و ردت      یهتا  شیدیغذا و دوش ،دظر تنیرسلش

 یبنتی  در  متع (. 1231اکستمایش،   پوست دیز بسلگش دارد

بترای آستایش    هتو   بت  تعریتف   توا  شتعاریف مذکور م

ف التطحح آستایش   بترای تعریت  . وی حرارتش اشار  کترد 

ش، شناخل روا  : الف:نییدما شحرارتش س  رویارد را مطرح م

 .تعادل حرارتش بی  ادستا   ج: ،فیزیولوژیاش -حرارتش ب:

(Hoppe, 2002) و زیسلش ملغیرهای اللش آسایش حرارتش 

شتاما ملغیرهتای اقلیمتش و فتردی      دیتز  در فضای شتهری 

 ،جریاا  هاوا   ،دمای هوا: ملغیرهای اقلیمش متث ر  .باشی شم

هستلنی. در ایتن میتا      آفتاب دمای تابش و رطوبت نسبی

چشتمگیر در   یر تذار یت   رغتم  شدمای هوا و رطوبتت دلت  

در شترایق  ب   تز   توادی ششرایق آسایش حرارتش ادسا  دم

خاص توسق طراحش شتهری دستلخوش تغییترات زیتادی     

و  ریتا    آفلاببراین اساس تابش  .(Brown, 2010)یدشو

یر را در طراحش شهری در راسلای آستایش  ت  ین تر مهمباد 

از برآینی بررسش مطالعات مخللف این دلیج  محیطش داردی. 

آستایش   وحرارت بی   ملغیرهایش ک  بر ک آیی شب  دست م

 :شودی مش بنیی  حرارتش مث ردی در س   رو  طبق

 رطوبتت ،  ریا  هتوا  ،دمای هوا :دواما محیطش، 

 بشتا

  فعالیتت اوستاز   میتزا  ستوخت   ادستادش: دواما) 

 قابلیت ساز اری   ،ویعیت سحملش

 فتر  بتی    ،هتا  شیدیغذا و دوش: دواما مث ر دیگر، 

 و  نسیت ، سنچربش زیرپوست

 یهتا  طور کلش چهار ملغیتر اساستش کت  روی پاستخ     ب 

ا تر مستلقیم داردتی دمتای      ،ادسا  ب  شرایق حرارتش محیق

البل  دواما  .لنیرطوبت و  ریا  هوا هس ،ی تابششدما ،هوا

، ستن، فتر     نی ،رفلار ،دیگری مثا کیفیت قرار یری فرد

 ریتت    ةدیز از در  ...فرهن  اقلصاد و  ،غذای مصرفش بی ،

 .(Szokolay, 2004). باتیش برخورداردی
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 بر آسایش حرارتی و زیستی  مؤثراساسی و  سه متغیر. 2شکل

 )منبع:نگارنده(
 

 و دیگر دوامتا  آدجا ک  تغییر و کنلرل دواما ادسادش از

لباس پوشیی  و ویعیت ستحملش افتراد میتزا      ةمادنی شیو

چنتیادش   ریاز طریق طراحش شهری ت    وساز و غیر سوخت

حیطة در دلیج  دواما و راهاارهای مربوط ب  آ  از  ،دیارد

ذکتر استت کت  طبتق      شتایا   .استخارج کار این پژوهش 

بت  میتزا     تتوا   شطراحتش شتهری مت    ةمطالعات ادجا  شتی 

کنلرل دواما اقلیمش محیطش در راسلای بهبود بر چشمگیری

فضاهای شهری و ملعاقبا  بهبود شترایق   اقلیمشرایق خورد  

 دمی  هتیف  رو این از ،بگذارد ریکننی ا  ت    آسایش اسلفاد

 استت. کنلرل دواما محیطتش   ةدسلیابش ب  دحوپژوهش این 

 یر تتذاریت   رغتتم  بت  در ایتن میتتا  دمتای هتتوا و رطوبتتت   

در  ز  توادی ششرایق آسایش حرارتش ادسا  دمچشمگیر در 

شرایق خاص توسق طراحتش شتهری دستلخوش تغییترات     

بنابراین دواما مورد بررسش در این پتژوهش،   .یدزیادی شو

دواما محیطش شاما: تابش آفلاب، دقاب سای ،  ریا  هتوا  

 اباد( خواهی بود.

 

 .  تابش آفتاب3. 1

ارزیتابش آستایش    ملغیرهتای  نیتر دمای تابشش یاش از مهم

میتادگین   رو نیت در فضتای بتاز استت. ازا    و زیسلش حرارتش

 تذب   یهتا  دمای تابشش دبارت است از مجمودت  تتابش  

 شتتی  توستتق بتتی  ادستتا  از ستتطوح تابشتتش مخللتتف    

.(Matzarakis & Mayer, 2002) یهتا  شژ ت یو نیتر از مهم 

تتتابش  ،فضتتای شتتهری و تمتتایز آ  از فضتتای داخلتتش   

هاست. آستایش حرارتتش ادستا  در    خورشییی در این فضا

فضاهای شهری ممان است ب  هما  ادیاز  ک  ب  دمای هوا 

تابشتش   وابسل  است ب  قرار یری دابر پیاد  در معرض بتار 

این توادایش ما برای کنلترل  دحو  بر دیز بسلگش داشل  باشی. 

در حتالش کت     ،دمای هوا در فضاهای شهری محیود استت 

حیاقا از لحاظ ایتی  و   ،آفلاب کنلرل قرار یری در معرض

از ستویش اماتا  کنلترل تتابش در      .مفهو  دسبلا  ساد  است

و در زمستلا  بت  معنتای     یادتیاز   یتابسلا  بت  معنتای ستا   

در معرض آ  توستق طراحتش کتاربردی و تود      یریقرار 

 ،تناس  درض و ارتفاع و  هت تابش (Erell, 2011). دارد

میزا  آسایش حرارتش در سطق خیابا  را ب  شتیت تحتت   

 دخستلین  ها آ  ریتمعابر و محصو برای. دهی مشقرار  ت  یر

حرارتتش در فضتاهای شتهری     در ایجاد آسایش مث رداما 

خیابتا     یری  هت دخست. معموت  (Dalman,2011) است

با تو ت  بت  آ     محصوریتو سپی دسبت  شود مشادلخاب 

زمتادش در   یت  معبتر،   ،در واقعشود.  مشن تعیی  یری  هت

آستما  قابتا    ةک  خورشیی در محتیود   یرد مشآفلاب قرار 

 معبتر در  لورت این درغیر ،بر قرار  یردعاز درو  م رؤیت

 .  بود خواهی اطرافش دیوارهای سایة

 



 تأثیر بناهای بلندمرتبه بر آسایش حرارتی عابران پیاده

 عرفان خداویسی و همکاران
441

 
 معابر محصوریت از ای نمونه. 3شکل

 :(Toudert,2005)منبع
 

 معبتترتعیین در را رؤیتتت قابتتا آستتما  محتتیودة آدچتت 

 فتاع و ارت دترض معبتر  بتین  کت    ای استت  رابطت   ،کنتی  مش

کتم   دتری  یتا  دیوارهای آ  برقرار است. ب  دبارت دیگر 

بلات  دمتق معبتر     ، یری دیارد در اینجا ت بردرض بود  مع

 Aliاخواهی بود.  کننی  تعیین معبر ریتیعنش دسبت محصو

toudert & Bensalem, 2001). 

 

 . جریان هوا     5. 1

بادتث بتروز دوامتا زیتر      دیتز  حرکت بتاد  ةسردت و دحو

 :شود شم

دیروی داشش از وزش باد در  :دینامیاش ادسا  آسایش .1

در برابتر بتاد    «مادعش»زما  و فضا ملغیر است و بی  ادسا  

ب  طوری کت  حرکتت    ،ردی  شدیروها قرار م این ریتحت ت  

 .شود شها غیردادی و را  رفلن مشاا م لباس

در تبادل حرارت طبیعش بی   :آسایش حرارتش ادسا  .1

بتاد در  . سردت کنی شادسا  با محیق اطراف اخلحل ایجاد م

 از دبت  ایتن ترتیت  کت  وقلتش بتا      ، کنی شطول زما  تغییر م

« پتی بتاد  »دابر پیتاد  در ا تر حالتت    ، سلییا شم حرکت باز

 ریتتا  بتتا دیرویتتش در  هتتت ملفتتاوت در    ریحتتت تتت  ت

ایتن تغییتر حالتت بادتث      . یترد  شزمادش قرار م ای محیود 

 تطبیتق  شود ک  دابر پیاد  دایما  خود را با حالت  یییتر شم

استت   باد همین تغییر ماهیتاو دهی و دلیا اللش داراحلش 

و بادث آشتفل  شتی    او حفظ تعادل را  و  ةادام ع ازک  ماد

ذکر استت   شایا  .شود شم شیها موها و تاا  خورد  لباس

 حتیق و م یدمتا  :مادنتی  بیوفرت دوامتا دیگتری  در  یول 

دتاراحلش   ، پتی ادتی  حالت روحش فرد در دظر  رفلت  دشتی   

است ک  در ماادش مفتروض   پیییة باد داشش از ،ایجاد شی 

 شتتود شمتتمشتتخ  توربتتوتدی بتتا ستتردت ملوستتق و  

 (.1232ا ادیمر،

 هتوا   ریتا   بت   و ادتی  یبعی س ها  ساخلما از آدجا ک  

همادنی باتی  شا  ش ادب یحعدهنی ک  در اطراف ا مش ا از 

 بتا  در اطتراف ا ماادیسم مجتزا  ، دوها  ریا  داشل  باشی آ 

 .کنتی  شو ود دارد ک  در  ریا  باد اخلحل ایجتاد مت   (فشار

باد شتییی در ستطق زمتین     یها ا یاین اخلحل ب  تولیی  ر

 متین دوع  ریا  توسق توزیع فشار بر ست ا .شود شممنجر 

شود ک  با ارتفتاع افتزایش    شرو ب  باد ی  ساخلما  ایجاد م

دومتین دتوع    .یابی و با فشار بتاد محلتش ملناست  استت     شم

  ریتا  بتت  دلیتتا اختتلحف فشتار میتتا  دتتواحش کتتم فشتتار  

 یعنتش دتواحش پرفشتار    و ( ادبش و پشت ب  باد یها سمتا

ا  بین ایتن   ری .ییآ شرو ب  و ود م  بخش پایینش یلع روب

اطتتراف و  یهتتا طتتور مستتلقیم از طریتتق کتتن  دو داحیتت  بتت 

توادی مو ت  افتزایش بستیار زیتاد      شم ،های ساخلما   دات

ب  ستردت   ،سای  باد  فشار کم ددبال .سردت باد محلش شود

 .اخلما  وابستل  استت  باتیش س ة ریا  باد آزاد در طول لب

هتا و    وشت   ،ها بلنیتر باشی بنابراین هر چ  ارتفاع ساخلما 

 کننتی  شایجتاد مت  بیشتلری  کملر و سردت بتاد   ها فشار دات 

(Erell, 2011:86). 
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 مختلف  یها تیفعالآن بر  آثار سرعت باد و .1جدول

 
 : (carmona,2003)منبع

 

 
   جریان باد در اطراف یک ساختمان. 4شکل

 (Bloken et al,2011)منبع:

 

بلنتی و   یهتا  در اطراف ستاخلما   باد بررسش ا ر  ریا 

دتز  همچتو  آر  شمشاحت داشتش از آ  توستق دویستنی اد   

(، و ایزیومتو و  1331(، آینستلش ا 1332پن وارد  ا (1391ا

آینلستش   مورد بررسش قرار  رفل  استت.  (1331داودپورت ا

 :این مسئل  را در س  بخش مورد تو   قرار داد  است

  متتواردی کتت  بتت  آستتایش دتتابرین پیتتاد  مربتتوط

 .شود شم

 شود شمواردی ک  ب  خود ساخلما  بلنی مربوط م. 

    بلنیمرتبت    بناهتای مواردی ک  ب  محتیق اطتراف

 .شود شمربوط م

  پی از  ، هوااستطور ک  در تصویر روشن  هما

طترف   ست   داپتذیر بت    برخورد ب  ساخلما  دفتوذ 

رو بت    یتلع پایین  سقف باتی :شود شمنحرف م

 را هتوایش کت  ستاخلما    باد و طرفین ستاخلما .  

فشارهای دستبلا  زیتادی    ،دهی مش قرار فشار تحت

دیتوار دزدیت  بت  ست  چهتار        یرا ب  میاد  بتات 

  ایش در واقع دقط  این .کنی شارتفاع دیوار وارد م

دقطت ،   و از ایتن  شتود  شدچار وقف  مباد است ک  

دقطت ،   یابی ب  این  شکاهش م بیرو فشار ب  سمت 

  (Erell, 2011:87).         وینی شم «ة ایسلایشدقط»



 تأثیر بناهای بلندمرتبه بر آسایش حرارتی عابران پیاده

 عرفان خداویسی و همکاران
443

 
 (Erell, 2011) الگوی جریان هوا در اطراف یک ساختمان، منبع: .5شکل 

 

 
  (Abdullah, 2004)، منبع:بلندمرتبه یها ساختمانجریان باد در اطراف . 6شکل

 

پختش    بت   وادت   ایتن دقطت  ایستلایش    ریا  هتوا از  

بخشش از این  ریا  از باتی سقف دبور کترد  و   .شود شم

ایجتاد   یتة حفتر   را در داح د ریا   ردابش کوچ  پشت با

پتایین  بت   در حالش ک  بخش ادظتم  ریتا  التلش     .کنی شم

 یهتا  ا یت ک  ب  افتزایش  ر  ،شود شیار  رو ب  باد منلقا م 

و تتود آمتتی  توستتق   ردابتتش پشتتت بتت  بتتاد بتت کوچتت  

شتود و  ریتا   ردابتش     شکوتتا  اطتراف مت    یهتا  ساخلما 

 آورد شرا دزدیتت  ستتطق زمتتین بتت  و تتود متت    یشتتییی

(Oke,1987). 

 ریتا  رو بت     ،تیز باشی یها دارای  وش  ا ر ساخلما 

 تتیا ستتطق ستتاخلما  از   در بتتات و  وادتتبتتاد  افتتزایش

دیوار پشت ب  بتاد     و واد قف،شود. در دلیج  برای س شم

بت   . از آدجایش ک  هتوا از فشتار بتات    ییآ شماش ب  و ود م

هتای    در ایتن منتاطق  ریتا    ،شتود  ش ا مت   فشار پایین  اب

معاتوس بت     یهتا  ا یت ک  این  ر خواهی داد رخمعاوس 

 ةخواهنی شی ک  تا منطق دپشت با ی  ردابشها ا یتولیی  ر

 .(Erell, 2011) سلرش یابنی   ماش قوی در باتی با

 

 ها روش. مواد و 2

 . معرفی منطقه مورد مطالعه1. 2

شهر همیا  ک  مرکز اسلا  همیا  است در شرق اسلا ، در 

ها بت    فاع این کو ای الودی قرار  رفل  است. ارت مقر کوهپای 

سمت شهر ب  تیری  کاهش پییا کرد  تتا آدات  بت  دشتت     

ای از سن  شهر همتیا  را   برسی. این ارتفادات مادنی کاس 

دربر  رفل  است و تنها از سمت شمال شرقش، دهادة بتاز و  

تهترا  از میتا  ایتن دهادت  دبتور      -آزاد داردی.  ادة همیا 

ملتر استت.    1313یا کنی. ارتفاع شهر همیا  از سطق در مش

دقیقتت ،  13در تت  و  13تتترین دقطتتة شتتهر همتتیا   شتترقش

دقیقتت  از دصتتف النهتتار   12در تت  و  19تتترین آ   غربتتش

دقیقت ،   23در   و  21 رینویچ فالل  دارد و در حیفالا 
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در تت  دتترض شتتمالش واقتتع شتتی  استتت. از دظتتر   23تتتا 

غربش ب  ارتفادتاتش   توپو رافش در همیا  از  نوب و نوب

ملر از 2331شل  کو  زا رس از مل  کو  الودی با ارتفاعاز ر

 19سطق دریا ک  این قلت  بتین تویسترکا  و همتیا  و در     

استت کت  بت  دورة ستو       شی کیلوملری شهر همیا  واقع 

رستی و هرچت  بت  طترف شتمال حرکتت        شناسش مش زمین

هتای   کنیم از میزا  ارتفادات کاستل  شتی  و در قستمت    مش

ملتر از   1332هایش با ملوستق ارتفتاع    شمالش شهر ب  دشت

رسیم ک  ایتن ادتیاد دشتا  دهنتیة اختلحف       سطق دریا مش

ملر استت. شتی  دمتومش قطعتة      1212ارتفادش در حیود 

زمینش ک  شهر همیا  روی آ  قرار دارد بت  طترف شتمال    

هایش از شمال شرقش شتی  دمتومش    است و تنها در قسمت

وژ  اطحدتات  یابتی. در ایتن پتر    در  هت غرب تغییتر متش  

هواشناسش از دو ایسلگا  هواشناسش فرود ا  و دوژ  ب  دلیا 

دی  ارای  اطحدات توسق ایسلگا  سی اکباتا  اسلفاد  شتی   

است. اطترح توستع  و دمترا  مهنیستین مشتاور آمتایش       

 (.19، ص1،  لی 1293محیق، 

تا  و طبق  2در  هاد محور برای ارایش کاربری برداشت

 شناسایش اساس  رفت. براین لورت محور لبة از قطع  ی 

 معابر از اسلفاد  دوع و شی  واحی ممان کا در کاربری دوع

 ملفتاوت محتور   هتای  قسمت در و روز مخللف سادات در

 دقشت   و  رفلت   لتورت  هتای  برداشتت  .است ارزیابش قابا

 محتور  در لبتة  تجتاری  کتاربری  غلبتة  مبین ارایش کاربری

 است. ها کاربری دیگر ب  دسبت و بودلش

 را محور این محور هاد، در مو ود های فعالیت بررسش

 فعالیتت  درلتی  32 بتا  و فعتال  محوری تجتاری  لورت ب 

 قرار یری محور  هاد ب  تو   با امر است. این کرد  معرفش

 است. بیشلرین پذیر تو ی  همیا  شهر قییم بازار املیاد در

 یا فروشش د خر دملاردهای ب  مربوط محور در طول تمایا

 با مرتبق خیمات و فعالیلش فروش ردة در و خیمات فروش

 1/11 هتا  فعالیتت  از  ودت   است. این بادوا  مصرفش کاتهای

 ختود  بت   را محتور  در مو تود  هتای  فعالیتت  کتا  درلتی 

دلیتتا ادلختتاب ایتتن محتتور و تتود    .ادتتی داد  اخلصتتاص

های بلنیمرتب  تجاری و اداری ابرج آریا  و بترج   ساخلما 

 زا رس( است.

 

 
  گلباد ساالنه شهر همدان .7شکل

)منبع:سازمانهواشناسياستانهمدان(
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 مورد مطالعه ةموقعیت محدود . 8شکل

 

 روش تحقیق .3. 2

تحلیلتش  ت   روش تولتیفش  پتژوهش روش تحقیتق در ایتن   

بررستش   ای کلابخاد در ابلیای این پژوهش ب  بررسش  .است

و پتی از شتناخت دوامتا     منابع تتین و فارسش پترداخلیم 

مث ر بر آسایش از طریتق ایتن منتابع و تعیتین چهتارچوب      

 هتای  ارتفتاع میتزا    منظتور تعیتین   ب  ش در  ا  بعییپژوه

 رفتت و  لورت بررسش مییادش   هاد محور های ساخلما 

 همچنتین  مشخ  شتی.  ها ساخلما میزا  ارتفادات تمامش 

از ستتازما   آب و هتتوایش شتتهر همتتیا  اطحدتتات آختترین

 تهیت   ...(وزش بتاد  و سردت  ،دمای هوااهواشناسش اسلا  

هتا تمتامش    ستاخلما  ش ارتفاداطحدات پی از بررسش  شی.

بتا   شتی. بعتیی   ست   ،Auto Cad افتزار  در این اطحدات در 

ساخلمادش در طول سال  های تود  قرار یری، ةتو   ب  دحو

اواستق   لورت ب  ها برای تحلیازمادش  ةو فالل بررسش شی

و در  های اردیبهشت، مرداد، آبا  و بهمن بررستش شتی    ما 

بعتی از ظهتر    11لتبق و   12یز سادت روزاد  د های بررسش

 بلنیمرتبت   های ساخلما بعی از آ   .مبنای مطالع  بود  است

شتی  شناسایش  بلنیمرتب  های ساخلما  های مثلف با تو   ب  

در  مربتوط بت  دمتای هتوا و دقتاب ستای        اطحدتات  سپی

اطحدتات مربتوط بت   ریتا  هتوا در       و Ecotect افزار در 

و دلای  این پژوهش  تحلیا شی Air Flow Designافزار  در 

 .ب  دست آمی

 

های آسایش حرارتی )برج آریان  . تحلیل مؤلفه4. 2

 برج زاگرس( و

بیادگر آ  استت کت  تت  یرات مخللتف      11و  11های  شاا

لورت دمتوداری در ارتبتاط    دمایش در فصول مخللف را ب 

 دهی با دو بنای بلنیمرتب  واقع در خیابا  بودلش را دشا  مش

قیر کت  از طیتف    ک  با تو   ب  طیف ردگش مو ود، هر آ 

رد  ب  ستمت طیتف زردردت  حرکتت شتود، میتزا         آبش

شتود   طور ک  مشاهی  مش یابی و هما  ادیازی کاهش مش سای 

ادتیازی بتر    در اردیبهشت ما  در سادات لتبق تت  یر ستای    

تر بود  است، اما در سادات دصتر   های اطراف کم ساخلما 

توا  دلیج   رفت کت    شود، ک  مش ادیازی بیشلر مش این سای 

ادیازی در مواقع دصر بادث پایین آورد  آستایش   این سای 

شود. در فصول  رمتا دیتز در اوقتات     حرارتش و محیطش مش

تتر ستطق ختود قترار دارد و در      ادیازی در پایین لبق سای 

ادیازی دسبت ب  فصا بهار درلتی   اوقات دصر درلی سای 

ادیازی بیشلر در فصتول  رمتا بادتث     رد، و سای بیشلری دا

توادتی از   شود، زیترا متش   افزایش درلی آسایش حرارتش مش

 (.3میزا   رمای فصول  رما کاهش دهی اشاا 
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 برج آریان. 11شکل برج زاگرس. 9شکل

 

 

 شرایط آسایش محیطی پانزدهم مرداد ماه .12شکل شرایط آسایش محیطی پانزدهم اردیبهشت ماه .11شکل

  
 ماه بهمنشرایط آسایش محیطی پانزدهم  .14شکل آسایش محیطی پانزدهم آبان ماه .13شکل
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شتود   مشتاهی  متش   11و 12های  طور ک  در شاا هما 

دو ادیازی در فصول پاییز و زمستلا  دستبت بت      میزا  سای 

ما  در  فصا دیگر بیشلر است، ب  طوری ک  در آبا  و بهمن

ادیازی بسیار بیشلری در مقایست  بتا دو    اوقات دصر با سای 

فصا دیگر و ود دارد و این درلورتش است ک  در این دو 

ادیازی بیشلر، با کاهش دمتای زیتاد و    فصا با تو   ب  سای 

موا     یر آسایش حرارتش و محیطش در دلیج  کاهش چشم

خواهی شی و زمسلا  در ستای  بادتث داشتلن روز سترد و     

شود. شایا  ذکر استت، بتا تو ت  بت  آدات  در       دامطبوع مش

فصول سرد سال، میزا  طول تابش ستای  بیشتلر از فصتول    

ادتیازی بناهتای     ر  سال است، ب  همین دلت میزا  ستای  

هتا در   هتای اطتراف آ    بلنیمرتب  روی یلع مقابا و خیابا 

 ن فصول بیشلر از فصول  ر  سال است.ای

 شهری بافت  رمایش ویعیت تحلیا و بررسش منظور ب 

 ادلقتال  بتا  منظتور  شی. بتیین  اسلفاد  بافت آسایش معیار از

 تنی سردت و دمودی محور بر ما  هر کمین  و معیل بیشین 

 ارزیتابش  بت   ستال  هتای  ما  تمامش افقش بافت در مو ود باد

 منطقة ب  تو   با برج زا رس آریا  و رمایش برج  ویعیت

 .پردازیم مش آفلاب و سای  آسایش

 

 (سازمان هواشناسی استان :)مأخذشهر همدان،  هواشناسیاطالعات . 2جدول

 میادگین

 سردت

 باد

 غربتتتتش
m/s 

 میادگین

 باد سردت

 غربش   نوب
m/s 

 میادگین

 سردت

 باد

  نوبتتش
m/s 

 میادگین

 باد سردت

 شرقش  نوب
m/s 

 میادگین

 باد سردت

 غربش شمال
m/s 

 میادگین

 سردت

 باد

 شمالتتش
m/s 

 میادگین

 باد سردت

 شرقش شمال
m/s 

 میادگین

 سردت

 باد

 شرقتتتش
m/s 

میادگین 

 سردت

 m/sباد 

 

 میادگین

 C دما

 تاریخ

 شمسش

9 9/1 2 2 1 2 2 2 3/2 1/19 13/1/1233 

1 2 3/1 2 1 2 1 1 9/1 3/11 13/3/1233 

2 2 2 1 2 2 2 1 1/1 1/12 13/9/1233 

9/1 2 2 3/1 3/2 2 2 2 1/2 1/1- 13/11/1233 

 

 

 
 Air flow design افزار نرمزاگرس)چپ(، در تونل باد با تحلیل -تحلیل آنالیز باد غالب برج آریان)راست(. 15شکل
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 آریا  . برج1. 4. 2

 :از اوایا لبق تا ظهتر هتوا بترای     بهار در آفلاب

 است.بوع و بعی از ظهر  ر  طدابر پیاد  م

   بهار در سای : هوای اوایا لبق سرد و مابقش روز بتا

ملتر در  ادیت  مطبتوع خواهتی      1وزش باد با سردت 

 بود.

 :هوای اوایا لبق با وزش بتاد   تابسلا  در آفلاب

هوای بعی  مطبوع است وملر در  ادی   1با سردت 

 از ظهر دامطبوع و  ر  است.

  تابسلا  در سای : هوای اوایا لبق سرد و از ظهر

ملر در  ادی   2ب  بعی ب  شرط وزش باد با سردت 

 هوا مطبوع خواهی بود.

 :بتود  و ظهتر    طبتوع هوای لبق م پاییز در آفلاب

 .ب  بعی  ر  است

 : رطلتبق و ظهتر بت  شت     ،در سای  پاییز در سای 

ر  ادی  هوا برای دتابر  دملر  2وزش باد با سردت 

 .است  ر مواقع  دیگروع بود  و در طبپیاد  م

 رطبعی از ظهتر بت  شت    زمسلا  در آفلاب : هوای 

بود و  مطبوع ها  ادی  ملر در1ورزش باد با سردت 

 .روز برای دابر پیاد  دامطلوب خواهی بود ةدر بقی

 : و دتامطبوع  هوا در کا روز سرد  زمسلا  در سای

 است.
 

 
 . نمودار شاخص اکولوژیکی پن واردن برج آریان )منبع: نگارنده(16شکل

 

 (نگارنده :مأخذ) بررسی آسایش حرارتی و زیستی برج آریان در چهار ماه از سال. 3جدول

 بهمن آبا  مرداد اردیبهشت برج آریا 

   * * آفلاب

  * * * سای 

 اردیبهشت

 مرداد

 آبان

 بهمن
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 برج زاگرس .2. 4. 2

    بهار در آفلاب: هوای لبق ب  شرط وزش بتاد بتا

ملر در  ادی  مطبوع خواهتی بتود امتا در     2سردت

 دیگر مواقع  ر  خواهی بود.

     بهار در سای : هوای لبق تا دیمروز مطبتوع بتود

 دامطبوع خواهی بود.  ر  واما در دیگر مواقع 

 در اوایا لبق مطبوع تابسلا  در آفلاب: هوا فقق 

 .خواهی بود  ر  روز و مابقش بود 

 : در شرایق سای  در ابلیای لتبق   تابسلا  در سای

 ظهتر  از بعی و مطبوع هوا ظهر اوایاهوا خن  و 

 .است حاکم  ر  هوای

 اوایا ظهر و در ابلیای لبق  پاییز در آفلاب : هوا

هوا مطبوع و در بعی از ظهتر هتوای  تر  حتاکم     

   .خواهی بود

 : در شرایق ستای  در ابلتیای لتبق     پاییز در سای

هوا سرد و در ظهر ب  شرط وزش باد بتا ستردت   

خواهی بود ولش بعتی از   مطبوعملر در  ادی  هوا  2

 .ظهر ب  بعی هوای  ر   ریا  خواهی یافت

 :در کتا  در شرایق آفلتابش   هوا زمسلا  در آفلاب

 .روز سرد و دامطلوب خواهی بود

 زمسلا  در سای : هوا همادنی شرایق آفلابش سرد و 

 دامطبوع خواهی بود.

 

 
 (نگارنده منبع:) زاگرس برج واردن پن اکولوژیکی شاخص نمودار .17شکل

 

 (نگارنده :مأخذ) و زیستی برج زاگرس در چهارماه از سالبررسی آسایش حرارتی . 4جدول

 بهمن آبا  مرداد اردیبهشت برج زا رس

     آفلاب

  * * * سای 

 اردیبهشت

 مرداد

 آبان

 بهمن
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 گیری . بحث و نتیجه3

دریافتت کت  از طریتق     تتوا   شارای  شی  م ةبا تو   ب  دمود

تتوا  بترای ارزیتابش ویتعیت      ششاخ  راحلتش بافتت مت   

آ  ماتا  و در   خرد اقلیم رمایش ی  ماا  تعیین دیازهای 

های مقابل  بترای کنلترل و ارتقتای     تدلیج  تشخی  سیاس

بهتر    توا  ششرایق آسایش حرارتش از راهنمای ارای  شی  م

مثتال ا تر از شتاخ  راحلتش بافتت چنتین        بترای  ست. 

و ود سای  و ط راسلنباط شود ک  هوای فضای شهری ب  ش

 ریا  باد محسوس در تابسلا  راحت احساس خواهی شی 

این است ک  برای طراحش فضای شهری مورد دظر  شمعنای

و افتزایش    ستای  نیاز راهاارهای مربوط ب  تت م  ستیبا شم

ستت و ا تر چنتین     بیشلر فضا بهتر    ةسردت باد و تهوی

و تود  بتا  اسلنباط شود ک  هوای فضای شهری متورد دظتر   

لتتاب و دبتتود  ریتتا  محستتوس بتتاد در زمستتلا  راحتتت آف

 ستیبا شاین است ک  طراح م شاحساس خواهی شی. معنای

آفلتاب بیشتلر و کتاهش     نیطراحش بختش تت م   یراهنماها

. آسایش حرارتش فضا ب  کار  یردی نیت م برای ریا  باد را 

با تو   ب  اینا  شهر همتیا  در اقلتیم سترد و کوهستلادش     

 یهتا  و تود ستاخلما    ییرست  شب  دظر مت  دخستقرار دارد 

اما پی از  .آسایش دابرین پیاد  خواهنی بودمخا بلنیمرتب  

بلنیمرتب  از دظر آستایش حرارتتش در    یها بررسش ساخلما 

ب  این دلیج  دست یافت ک  هتر یت     توا  شدلش مبومحور 

شترایق   ،هتا در شترایق محیطتش مخللتف     از این ستاخلما  

و  کننتتی شبرین پیتتاد  فتتراهم متتآستتایش ملفتتاوتش بتترای دتتا

طتور کلتش دامناست      بلنیمرتب  را ب  یها توا  ساخلما  شدم

برای . ب  این منظور برای آسایش دابرا  پیاد  در دظر  رفت

تمهیتیات بیشتلری بترای    از برج آریا  در فصا پاییز بایتی  

در فصتا زمستلا  بایتی شترایق      و اسلفاد  کترد  ای ایجاد س

. فلاب و کاهش  ریا  باد را ددبال کردبیشلر از آ یری  بهر 

تابستلا  و پتاییز بایتی     ،اما در برج زا رس در فصتول بهتار  

بت    داز سای  و  ریا  بتا  یری  تمهییات بیشلر را برای بهر 

از  یریت   کار  رفت و در فصا زمسلا  شرایق بترای بهتر   

 ةدر ادامت استلفاد  شتود.   آفلاب بیشلر و کاهش  ریا  هتوا  

بهبود شرایق ختواهیم   برای شش راهاارهایپژوهش ب  معرف

 .  پرداخت

ر لتتورت ستتاخت بناهتتای بلنیمرتبتت  اطتتراف  د (1

فضاهای شهری ب  منظور منحرف ستاخلن فشتار   

هتا در ستطق    توسق ایتن ستاخلما    جادشی یباد ا

رو ب  فضتای شتهری ایتن    سطق  ستیبا شپیاد  م

 .و فرورفلگش باشی شآمی  شیساخلما  دارای پ

 

فشار باد ایجاد شی  رو ب  پتایین  ب  منظور کاهش  (1

بلنتتی درو  فضتتاهای  یهتتا در اطتتراف ستتاخلما 

مرتفتع   یهتا    ساخلما فر شود ش  ملیشهری تو

 .باشی یلعشیا چنی یا ر یدافر  

کاهش ا ر  رداب پایین رودتی  و در دلیجت    برای  (2

ارتقتتاش شتترایق آستتایش در برابتتر بتتاد زمستتلا    

 یهتا   بلنتی دارای  وشت   یها ساخلما  ستیبا شم

دمای باریت  آ  بت     و  رد و آیرودینامی  باشنی

 ،سمت باد زمسلادش بود  یا دسبت بت   هتت بتاد   

  .باشی دار  یزاو

 

 

متلحطم   یهتا  ا یت برای  لو یری از تشتییی  ر  (1

بلنی در اطراف یا  یها ایجاد شی  توسق ساخلما 

ر عت از دمتای مق  ستت یبا شدرو  فضاهای شهری م
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بتتاد زمستتلادش بتترای  بهتت  رو بتت  ستتمت وزش 

 .ا لناب شود

بتت  منظتتور  لتتو یری از تشتتییی ا تتر  وشتت  در  (3

شتود   شبلنیمرتب  تولتی  مت   یها اطراف ساخلما 

ادری ( در مقابا  ها با لفحات بزر  ساخلما 

 داننی. یری  باد غال   هت

 توستق  شتی   ایجتاد  یا ددبالت   ا ر تضعیف  هت (1

 دو از کملتر  بایتی ها  آ  ارتفاع، بلنی یها ساخلما 

 بت   رو مجتاور  یهتا  ساخلما  ارتفاع ملوسق رابرب

 .باشی باد

 

 

 

در کنتتتار  رو اد یتتتدر لتتتورت قتتترار  تتترفلن پ (3

 ستطق بلنیمرتبت  بترای محافظتت     یهتا  ساخلما 

از ا تتر  وشتت  ایجتتاد شتتی  توستتق      رو اد یتتپ

بتا بادشتان    رو اد یپ ستیبا شبلنی م یها ساخلما 

 .محافظت شود

فضاهای شهری برای کاهش بادهای دامطلوب در  (9

کتت  از  یشهتتا در فصتتا ستترد بتترای ستتاخلما   

مجاور رو ب  باد خود خیلش بلنتیتر   یها ساخلما 

دشتتینش   دار و دقتت لتتورت پلتت  هستتلنی بایتتی بتت 

   .یدطراحش شو

 

 

شود طبقات زیرین ساخلما  بلنیمرتب   شتولی  م (3

تر از طبقات بات طراحش شود ب  طتوری کت     پهن

 .اث شی  استت  ویش ساخلما  روی ساوی احی

برابتر ادتیکش بلنتیتر از     ستت یبا شمت  ساوارتفاع 

اطراف باشی تا تغییرات سردت باد  یها ساخلما 

در بتتاتی لتتفح  بتترای دتتابرین پیتتاد  ایجتتاد    

 .مزاحمت دانی

برای  لو یری از تحطم بتاد در ستطق پیتاد  در     (12

شتود از   شبلنتی تولتی  مت    یهتا  اطراف ستاخلما  

اد ساخلما  مرتفع ارتباط مسلقیم  به  پشت ب  ب

زیر تذر پیلتوتش،    و و  به  رو ب  باد توسق  ذر

 کلوداد، راهرو و دظیر آ  پرهیز شود.

برای  لو یری از تحطم بتاد در ستطق پیتاد  در     (11

شتود   شبلنی منطق  تولی  مت  یها اطراف ساخلما 

وسیعش از دمای ستاخلما  بلنتی منطقت  در    ة دهاد

لتورت   مجاور بت   یها ارتفاع بلنیتر از ساخلما 

 .خالش طراحش شود
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مجتتاور فضتتاهای شتتهری  یهتتا حجتتم ستتاخلما  (11

هنیستش   یهتا  بر استاس دستلورالعما   ستیبا شم

تعیین شود  یا  ود  دسلیابش ب  لفاف خورشییی ب 

فضا در ستادات دیمتروز   ب  تا دسلرسش خورشیی 

  .شود نیت م

ب  منظتور   ستیبا شمعابر در هر  هلش ک  باشنی م (12

افقتش   یهتا  با یر از ستا ظهت  رمتای   محافظت از

  .اسلفاد  کننی
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