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  :چکیده

هاي علوم و فناوري  امروزه مباحث سازگاري با اقلیم و پایداري اکولوژیک جزء مباحث اساسی در بیشتر زمینه

جویی در مصرف انرژي و کنترل تبادل انرژي میان انسان و محیط و  باشد؛ مباحثی چون آسایش حرارتی، صرفه می

باشند. از این رو با افزایش جمعیت و تراکم  بیعی جزء الینفک مطالعات طراحی شهري میهاي مصنوع و ط محیط

 بدین شهري و همچنین افزایش گرماي زمین توجه به تأثیر طراحی در آسایش حرارتی فضاي باز اهمیت یافته است.

 در آن نتایج از تفادههمچنین اس و آن از ثرأمت محیطی هاي ویژگی شناخت و هوایی و آب انجام مطالعات منظور

 از بهینه ي استفاده پژوهش این انجام از هدف .باشد می ضروري امري ها، طرح در فضایی هاي گزینی ساخت بهینه

به  بتوان طبیعی مواهب از مناسب استفاده با ترتیب بدین تا باشد شهري می فضاهاي کیفیت ارتقا در دانش اقلیمی،

 هاي از روش استفاده با پژوهش این در .یافت دست انسان آسایشی نیازهاي پاسخگو به و پایدار شهري فضاي یک

 جهت افزار نرم یک که ®Envi_metافزار  نرم از استفاده با سازي شبیه تکنیک و اي مقایسه و تحلیلی-توصیفی

 در طبیعیمتغیرهاي اقلیمی و با طراحی مناسب و جانمایی عناصر  تحلیل و بررسی به باشد، می اقلیمی هاي تحلیل

میدانی و  هاي اي، بررسی طریق مطالعات کتابخانه از نیز اطالعات آوري جمع است. شده پرداخته موجود وضع

 شده استخراج ضوابط از استفاده با تا کرده است تالش پژوهش این نهایت در .است گرفته صورت اي سازي رایانه مدل

براي  بهینه طرح یک ي ارائه به افزاري، نرم هاي از تحلیل منتج عملیاتی راهبردهاي و همچنین موضوع ادبیات از

  .نمونه بپردازد عنوان به فضاي باز مجتمع مسکونی آسمان تبریز

  مجتمع مسکونی تبریز حرارتی، آسایش اقلیم، پوشش گیاهی،: هاواژه کلید
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  مقدمه - 1- 1

جهت  در توجه، نهایت دلیل به ها، شهر توسعه در محیطی زیست عوامل رعایت اخیر هاي دهه در

 رعایت اصول دادن مطابقت و طبیعی عوامل رعایت رابطه این شود. در می معرفی ها شهر مناسب توسعه

فضاهاي  در براي آسایش طبیعی هاي انرژي از بهینه استفاده حداکثر جهت به اقدامات، از طراحی یکی

 گرفتن نظر در با و ادامه دارد سرعت با همچنان که جهان در انرژي شدن براین، گران می باشد. عالوه باز

 حداکثر بشر که است الزم قرار گرفته، ابودين و کاهش به رو زمین کره فسیلی انرژي منابع اکثراً اینکه

 هم از خود براي را مدبرانه و روشن هاي آینده و باشد داشته خدادادي و طبیعی هاي انرژي از را استفاده

 طراحان اهمیت و توجه مورد جغرافیا از این مقوله جهان در انرژي گرانی به سازد. باتوجه فراهم اکنون

 احسن نحو به منطقه هر طبیعی بالقوه امکانات از استفاده حداکثر در یسع و است، گرفته قرار شهري

 سازي بهینه با رابطه در را طبیعی و اقلیمی هاي توانمندي است که این بر سعی حاضر پژوهش در است.

 و ریزي برنامه در نتایج این از تا داده، قرار بررسی مورد کار و زندگی محیط آسایش در ایجاد و فضاهاي باز

 هاي شد، ویژگی آن بر سعی حاضر پژوهش شود. در استفاده طبیعی هاي الیزال انرژي بهینه از ي استفاده

 در راحتی و آسایش شرایط ایجاد و انرژي اتالف از جلوگیري در ها آن از استفاده و هوایی و آب

 عوامل از آگاهی .گیرد ارزیابی قرار مورد و معرفی آسایش اقلیم هاي شاخص و همچنین انسانی هاي محیط

 تواند می و باشد مهم می بسیار آسایش در طراحی فضاهاي باز درجه و تعیین هوایی و آب بالفعل و بالقوه

 به مصنوعی هاي انرژي در مصرف جویی صرفه نهایت در و آن هاي انرژي و طبیعت از را استفاده حداکثر

 مورد مطالعه، مورد منطقه در موثر اصر اقلیمیعن و عوامل که است الزم رابطه این در باشد، داشته همراه

  گیرد.  قرار بررسی

  بیان مسئله - 2- 1

هاي علوم و  امروزه مباحث سازگاري با اقلیم و پایداري اکولوژیک جزء مباحث اساسی در بیشتر زمینه

ن جویی در مصرف انرژي و کنترل تبادل انرژي میا باشد؛ مباحثی چون آسایش حرارتی، صرفه فناوري می

باشند. از این رو با  هاي مصنوع و طبیعی جزء الینفک مطالعات طراحی شهري می انسان و محیط و محیط

افزایش جمعیت و تراکم شهري و همچنین افزایش گرماي زمین توجه به تأثیر طراحی در آسایش 



 

چه بیشتر هاي پایدار جهت حضور هر  حرارتی فضاي باز اهمیت یافته است، تا بمنظور دسترسی به مکان

 و شهري فضاهاي کیفیت بهبود دنبال به ها طرح در باید او، جمعی زندگی تبلور ماهیتوانسان در فضا، 

آسایش حرارتی، شرایط ذهنی است که احساس رضایت از شرایط حرارتی انسان بود.  آسایش تأمین

 از متاثر محیطی هاي گیویژ شناخت و هوایی و آب مطالعات انجام این منظور براي کند. محیط را بیان می

 .باشد می ضروري امري ها، طرح در فضایی هاي ساخت گزینی بهینه آن در نتایج از همچنین استفاده و آن

در تالش براي دستیابی به راهکارهاي بهینه طراحی فضاي باز  پژوهش حاضر سعی دارد تا بنابراین

ز را ارزیابی نموده و با دستیابی به هاي تحلیل آسایش حرارتی فضاهاي با ، روشهاي مسکونی مجتمع

اهداف و نیازهاي طراحی، نوع و میزان تأثیر عناصر  ابزاري مناسب براي تحلیل این کیفیت، متناسب با

  در ارتقاء آسایش حرارتی را تعیین نماید. بیعیط

  سواالت پژوهش - 3- 1

هاي باز مجتمع هاي یفیت فضامنجر به افزایش کآیا می توان با تغییر و بهبود شرایط آسایش حرارتی  - 

  و جلب بیشتر رضایت کاربران شد؟مسکونی 

  آیا می توان با طراحی صحیح شرایط آسایش حرارتی، میزان مصرف انرژي را کاهش داد؟ - 

 فضاهاي باز مجتمع هاي مسکونیچه اقداماتی را می توان در جهت دستیابی به آسایش حرارتی در  - 

  انجام داد؟

  ژوهشهاي پفرضیه  - 4- 1

به نظر می رسد، با طراحی مناسب و جانمایی عناصر طبیعی می توان آسایش حرارتی در  -

  ي باز شهري را تأمین کرد.هافضا

با طراحی مناسب فضاهاي باز شهري در جهت تأمین آسایش حرارتی می توان  به نظر می رسد، -

   کیفیت و حضور کاربران در این فضاها را افزایش داد.

  شاهداف پژوه - 5- 1

تأمین آسایش حرارتی فضاهاي باز شهري به منظور ارتقاي کیفیت آن و حضور بیشتر کاربران در  -

 فضاهاي باز شهري می باشد.

استفاده از روشهاي طراحی معماري و منظر در جهت تأمین آسایش حرارتی فضاهاي باز شهري  -

 به ویژه در دوره هاي سرد و گرم در اقلیم تبریز می باشد.

  



 

  : و اهمیت پژوهش ضرورت - 6- 1

عنوان یکی از تأثیرگذارترین  به حرارتیتوان به آسایش  می فضادر میان عوامل موثر در ارتقاء کیفیت 

هاي ضروري را تحت تأثیر  هاي انتخابی و حتی فعالیت موارد اشاره کرد که مستقیماً میزان بروز فعالیت

 از خصوصی حیاط حذف با همچنین و شهرنشینی توسعه و رشد به توجه با امروزه. هدد قرار می

 آسایش شرایط ایجاد است، بنابراین یافته بیشتري رواج باز عمومی فضاي از استفاده مسکونی هاي مجتمع

است. در این میان تأمین آسایش حرارتی در  ویژه توجه نیازمند مسکونی هاي مجتمع باز فضاي در

باشد، زیرا در فضاهاي داخلی با  شرایط اقلیمی میفضاهاي باز بیش از فضاهاي بسته وابسته به شناخت 

توان تحت هر شرایطی، اگر چه با مصرف هزینه و  استفاده از تجهیزات مکانیکی گرمایش و سرمایش می

انرژي بیشتر، به صورت مصنوعی شرایط آسایش را فراهم نمود، ولی در فضاهاي باز چنین امکانی وجود 

ي  تر نحوه ساز خرداقلیم براي درك بهتر و محاسبات دقیق گوهاي شبیه، استفاده از ال رو ازاین ندارد.

عملکرد و اثرگذاري عناصر اقلیمی، در طراحی فضاهاي شهري با هدف دستیابی به الگویی منسجم و 

  ي تأمین شرایط آسایش گرمایی، امري ضروري است.  پایدار بر پایه

  روش تحقیق - 7- 1

پذیز است، اما با توجه به برخی  در تمامی روزهاي سال امکان محاسبات کلیماتیکی از لحاظ تئوري،

بایست برخی از روزهاي سال  افزاري، چنین امري در عمل چندان میسر نیست. لذا می هاي نرم محدودیت

 1تیر و  1را به عنوان نمونه انتخاب کرده و محاسبات مذکور در آنها صورت گیرد. بدین منطور روزهاي 

شوند ـ به عنوان نمونه مطالعاتی  انقالب تابستانی و انقالب زمستانی محسوب می دي ـ که به ترتیب

هاي  انتخاب گردید. حال بنا به اقتضاي موضوع، ابتدا سایت فعلی مجتمع مورد بررسی قرار گرفته و داده

 آنالیز شد؛ سپس بر اساس مطالعات صورت گرفته هفت گزینه دیگر ®Envi_metافزار  اقلیمی توسط نرم

ها، تمامی پارامترهاي درجه  نیز ارائه شده و مورد تحلیل قرار گرفت. الزم به ذکر است که در این تحلیل

حرارت، میزان تابش آفتاب، میزان رطوبت و سرعت باد مد نظر قرار گرفته است. در نهایت با مقایسۀ 

  ترین گزینه از منظر آسایش حرارتی مشخص شد. تطبیقی نتایج حاصله، مناسب

  پیشینه تحقیق. - 8- 1

توان اطالعات متنوعی را از  ي آسایش حرارتی در فضاهاي باز می براي مطالعه و شناخت محدوده

اي خاص، با این مقوله برخورد شده  ها از جنبه منابع مکتوب به دست آورد، منابعی که در هر یک از آن

یشینه بحث حاضر یعنی آسایش حرارتی است. در این بخش از نوشتار، به اهم منابعی که به طور بارز به پ

 شود. در فضاي باز ارتباط دارند، اشاره می



 

تأثیر عناصر اقلیمی بر روي   هاي گوناگونی براي شناخت و درجه ها و مدل هاي اخیر روش طی سال

هاي متعددي  ارگانیسم انسان ابداع شده است و در مورد سنجش شرایط آسایش و راحتی انسان پژوهش

ي شصت با ارائه نمودار  ترین مطالعات شامل مطالعه مدل اولگی است که در دهه است. قدیمی انجام شده

ها و محاسباتی که  زیست اقلیمی به تعیین نقش جداگانه و مشخص عوامل پرداخت. او براساس آزمایش

رتی در چهار منطقه مختلف اقلیمی آمریکا انجام داد، نتیجه گرفت که نیاز به ظرفیت و مقاومت حرا

) 1966، (1مناطق یکسان نیست. در همین دهه گیونی نمودار بیو کلیمایی را ارائه کرد. ترجونگ

هاي متعددي که روي انسان انجام داد، حاصل آن را  بندي بیوکلیمایی را مطرح کرد و طی آزمایش تقسیم

آسایش اقلیمی شهر  ) ، نیز با استفاده از شاخص دماي مؤثر،1967( 2به صورت نمودار ارائه کرد. هونام

را مورد مطالعه قرار داد و مشاهده کرد که قسمت قابل توجهی از فصل گرم سال در » 3آلیس اسپرینگز«

)، اطلس بیوکلیماي انسانی مکزیکو را با تحلیل 2003( 4مساعد است. بوگا این شهر از لحاظ آسایش نا

الگی و گیونی تهیه کردند. بودن و  هاي میالدي و براساس شاخص 1951 - 1980هاي اقلیمی دوره  داده

ها در  )، نیز به بررسی آسایش حرارتی در پنج شهر تونس از دو منطقه پرداختند. آن2005(  5گراب

خود در محیط کار و محل زندگی در  نفر در خصوص شرایط زندگی طبیعی 200تحقیق خود از حدود 

یج مطالعه ي آسایش حرارتی مقایسه کردند. نتاها  هر ماه از یک سال سوال کرده و نتایج آن را با شاخص

هاي آسایش حرارتی  دار بین شرایط آسایش حرارتی اعالم شده با شاخص دهنده وجود ارتباط معنی نشان

)، به مطالعه و تعیین آسایش بیوکلیماتیک در شهر ارزروم در سه منطقه شهري، 2007( 6بوده است. توي

ند و نتیجه گرفتند که مناطق شهري جنگلی سازگاري بیشتري با روستایی و شهري جنگلی ترکیه پرداخت

  شاخص آسایش حرارتی مورد استفاده دارد. 

)، مطالعه آسایش حرارتی در 2006، 7هاي اخیر مطالعه اقلیم شناسی اریزوناي آمریکا (هارتز در سال

روم با  ی در مسیر ارز) و تعیین آسایش زیست اقلیم2008، 8مون تایوان (لین و ماتزاراکیس دریاچه سان

) انجام شده است. مطالعات انجام شده در زمینه ارزیابی 2009، 9سیستم اطالعات جغرافیایی (زنگین

اقلیم زیستی کشور داراي تنوع موضوعی خاص است؛ بخشی از این مطالعات به ارزیابی اقلیم زیستی 

طق مورد مطالعه خود تبیین محض پرداخته و شرایط راحتی انسان را در ایام مختلف سال در منا

                                                
1. Terjing   
2. Hounam 

3. Alice springs 

4. Bogda 

5. Bouden & Ghrab 
6. Toy 

7. Hartz 

8. Lin & Matzarakis 

9. Zengin 



 

)، (ذوالفقاري، 73: 1384)، (پاینده، 68: 1377)، (جهانبخش، 32: 1372اند؛ مانند: (کاویانی،  نموده

السادات و مجنونی  )، (ناظم44: 1387)، (محمودي، 45: 1387)، (محمدي و سعیدي، 129: 1386

ی مختلف در شهرهاي شیراز و ) به بررسی میزان راحتی انسان در شرایط اقلیم71: 1387هریس، 

تر از دماي  بندرعباس پرداختند و بیان نمودند که دماي ظاهري شیراز به دلیل رطوبت نسبی کم، پایین

اي در احساس رضایتمندي هوا در این شهر مؤثر است.  گیرد و تا اندازه ي این شهر قرار می مشاهده شده

ضالت و تحلیل رفتگی حرارتی به ترتیب در شهرهاي خطر وقوع گرمازدگی، آفتابزدگی، انقباض حرارتی ع

هاي تیر و مرداد  هاي گرم تابستان، بخصوص در روزهاي مربوط به ماه بندرعباس و شیراز در روزها و ماه

ي روزانه در این شهرها مشخص کرد که به دلیل باال بودن دما،  بیشتر است. تعیین دماي ظاهري بیشینه

  کند. یی به صورت جدي سالمت مردم را تهدید میدر ساعات گرم روز تنش گرما

طیف دیگري از مطالعات انجام گرفته در رابطه با معماري و ساختمان است مانند: (رازجویان، 

)، 173: 1385)، (خوشحال، 144: 1383)، (نجار سلیقه، 23: 1370)، (موحدي عساکره، 1375

رزیابی زیست اقلیم ساختمان از طریق ) این گونه مطالعات به ا59: 1389بختی و شفیعی،  (شاه

) ضمن بررسی تأثیر 113: 1389پور،  اند. صفایی هایی مانند ماهانی، گیونی، ترجونگ و ... پرداخته شاخص

ها مناسب بوده ولی در  اقلیمی در معماري شهر اللی یافت که آسایش حرارتی در اللی در طی بیشتر شب

ها جهت  ز مناسب نیست. بهترین جهت قرارگیري ساختمانهاي سال آسایش حرارتی در رو بیشتر ماه

ها بافت فشرده و متراکم و  شمالی جنوبی با کشیدگی شرقی غربی است. فاصله گذاري بین ساختمان

ها، باید از مصالح سنگین  تر است. دیوارهاي داخل و خارجی و بام اندازه بازشوها در اندازه کوچک مناسب

ساعت باشد. گروه دیگري از مطالعات نیز به بررسی  8این مصالح بیشتر از ساخته شوند تا زمان تأخیر 

)، (ساري 94: 1387اند مانند: (بذرپاش،  اقلیم زیستی کشور در رابطه با فعالیت گردشگري پرداخته

  ). 545: 2009زاده و ماتزارکیس،  )، (فرج32: 1389زاده و احمدآبادي،  )، (فرج63: 1389صراف، 

)، با مقایسه دماي معادل فیزیولوژیکی و عوامل فیزیکی 1389و همکاران ( محموديهمچنین 

محیط، معیارهاي طراحی موثر در آسایش حرارتی را در جهت ارتقاي معماري فضاهاي باز با رویکرد 

را نقشی تعیین کننده  "ضریب دید به آسمان ") میزان1389اقلیمی ارائه داده اند. بهزاد فر و همکاران، (

تقوایی و همکاران در  اند. فضاهاي مطلوب از نظر آسایش حرارتی در فصول گرم سال معرفی کرده در خلق

 11هاي شیراز انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که در باغ جهان نما در تابستان  پژوهشی که بر روي باغ

 7تا  2شا در تابستان درجه سانتیگراد خنک تر، و در زمستان گرم تر از اقلیم محلی است. و در باغ دلگ

حیدري و همکاران، همچنین  درجه سانتیگراد خنک تر و در زمستان گرم تر از اقلیم محلی است.

نشان داده اند که محدوده آسایش  "هاي آسایش حرارتی در فضاي باز ارزیابی شاخصه ") در مقاله 1392(



 

بسیار متفاوت با دامنه تعریف شده  درجه است که 4/28تا  8/24حرارتی براي فضاي باز شهري در تهران 

ها شهري  در پژ.هشی که بر روي خیابان) 2005(، 10تودرت کنونی بر گرفته از استانداردهاي اروپایی است.

انجام داد، به این نتیجه رسید که انواع سایه بان به عنوان مهم ترین شرط راحتی در فصل تابستان، که 

11شهري در تأمین آسایش حرارتی کارآمد باشد. آنجلوتیمی تواند توسط یک ترکیب مناسب طراحی 
 ،

پس از محاسبه تعادل انرژي  "ارزیابی شرایط آسایش حرارتی در فضاهاي باز شهري"در مقاله  )2007(

در بافت شهري به این نتیجه رسیدند که شرایط آسایش، بستگی به شرایط آب و هوایی، مواد به کار رفته 

در پژوهشی نشان داد، که پوشش زمین در آسایش  )2005، (12امانوئلو هندسه فضاي شهري دارد. 

حرارتی مراکز شهري به خصوص در شب و در ایستگاههاي حومه در مقابل مناطق روستایی داراي اهمیت 

  زیادي است. 

آسایش حرارتی در فضاي خارجی عالوه بر شرایط اقلیمی، متأثر از محیط ساخته شده اطراف، 

ساز  بخیر و تعرق گیاهان و یا سه عامل ایجاد شده توسط عوامل طبیعی و دستپوشش سطح زمین، ت

مندي از عناصر اقلیمی  کارگیري الگوها به سنجش عملکرد فضاهاي طراحی شده در بهره است، که به

اثرگذار بر آسایش حرارتی، کمک شایان توجهی خواهد داشت؛ براي نمونه: در تحقیقات براون و همکاران 

) به تأثیر مثبت الگوي طراحی 2005) و دبرکی (2005)، بالکن و کارملیت(2005یامادا ()، 2001(

گذاري بافت شهري بر سرعت جریان باد و بر روند آسایش حرارتی در فضاهاي باز یا  ها و شکل توده خیابان

) 2010(توان اشاره کرد. در تحقیقات مشابهی ریزك و هنز  می CFDهاي بیرونی با تحلیل الگوي  محیط

گذاري بافت شهري اسوان و فرافرا از کشور مصر را در رابطه با اثرگذاري بر سرعت و  هاي توده ویژگی

هاي دسترسی براي آسایش حرارتی با  هاي ساختمانی و شبکه جهت باد در فضاي داخلی و بیرونی توده

أثیر آن بر دماي بررسی کردند. همچنین، در بررسی شکل هندسی شهري و ت CFDاستفاده از الگوي 

توان به تحقیقات کروگر و همکاران  ، می®Envi_metآسایش گرمایی و کیفیت هوا با کمک مدل 

ي تأثیر مثبت شکل هندسی شهر بر تأمین  ) اشاره کرد که نتیجۀ پژوهش آنها نشان دهنده2011(

هاي  در شبکه روها و پراکندگی ذرات آالینده در جریان هواي آزاد آسایش حرارتی در فضاي پیاده

) نام 2007هاي تودرت و مایر ( توان از پژوهش تر در این زمینه می هاي جزئی دسترسی است. در پژوهش

ها و پوشش گیاهی را بر آسایش  تأثیر شکل هندسی خیابان ®Envi_metبرد که با استفاده از مدل 

رفته، به الگوهاي خرد اقلیم هاي انجام گ در بسیاري از پژوهش حرارتی در معابر شهري ارزیابی کردند.

هاي  عناصر اقلیمی مؤثر بر آسایش به شکل جداگانه یا در اثرپذیري از عناصر طبیعی شهري مانند پوشش

                                                
10 Toudert  
11 Angelotti  

12 Emmanuel  



 

)، دي مارشالک و همکاران 2009هاي ژادر و همکاران ( توان از پژوهش گیاهی توجه شده است که می

ه بر اثر پوشش مثبت گیاهی شهري بر کاهش ) در این زمینه نام برد ک2007) و گرامک و راك (2008(

اند. اما بر خالف آنها،  محلی دما با ایجاد سایه و افزایش تبخیر و تعرق در کنار فواید زیبایی آن اشاره کرده

هایی اثر پوشش گیاهی را بر الگوي  ) در پژوهش2012) و وانیا و همکاران (1392پور و امینی ( شمسی

بررسی کردند و معتقدند پوشش گیاهی  ®Envi_metِي ترافیک با الگوي  پراکنش و حجم ذرات آالینده

ي مطلوب و تغییر یکنواختی  ها) تأثیر چندانی برکاهش سرعت باد و تهویه شهري (درختان و درختچه

سرعت جریان عمودي باد درسطوح معابر و مسیرهاي گذر شهري ندارد. همچنین، در ایران، سلیقه 

) در زمینه بکارگیري 1379اقلیم را براي شهر چابهار بررسی کرد و گلکار () مسکن همساز با 1383(

ي  هاي نوزایی و بازسازي بافت فرسوده اصول حاکم بر شهر فشردة سنتی در مناطق کویري، بر سیاست

هاي مهم طراحی شهري پایدار در این گونه مناطق دانست.  شهري تأکید کرد وآن را یکی از شاخص

گیري بهینۀ فضاهاي آزاد شهر اردبیل براساس انرژي تابشی  ) در جهت1379( لشکري و پورخادم

هاي اقلیمی جریان هوا و انرژي تابشی به  خورشید، نتایج مثبتی را بدست آورند. در بسیاري از پژوهش

ترین عناصر اقلیمی اثرگذار بر فضاهاي شهري دانسته  سبب کنترل عناصري همچون رطوبت و دما، از مهم

) با استفاده از روش 1392پور و همکاران ( همچنین شمسی ).2014پور وهمکاران،  ست (شمسیشده ا

هاي دمایی ناشی از تغییر نوع پوشش شبکۀ معابر در پارامترهاي  ، مؤلفه®Envi_metسازي در مدل  شبیه

ز دماي پتانسیل و دماي تابشی در فضاي سایت، کمک چشمگیري به کاهش اوج دماي محیط در طول رو

)، محدودة 1392کند. ...بقایی و همکاران ( می c˚10و کاهش دماي سطحی معابر تا  c ˚5/1تا بیش از

آسایش حرارتی در فضاي باز مسکونی سنتی شهر یزد را هماهنگ با مدل اشري و ب استفاده از روش 

د براي )، فرم مناسب ساختمان بلن1392نماید. ...شفیعی و همکاران ( تحلیلی مشخص می –توصیفی 

موراکینیو و همکاران  معرفی کردند. Ecotectدریافت انرژي تابشی در شهر تهران را استفاده از مدل 

تحلیل و بررسی  ®Envi_met)، اثر بخشی درختان در بهبود آسایش حرارتی را با استفاده از مدل 2016(

ارتفاع درخت، ارتفاع  کردند و به این نتیجه رسیدند که پیکربندي درخت، از جمله شاخص سطح برگ،

)، با ارائه و 2017تنه در بهبود آسایش حرارتی تأثیرگذار هستند. همچنین در پژوهشی مشابه موراکینیو (

ترین مکان یک پارکینگ، شرایط آسایش حرارتی را بهبود بخشید.  جانمایی مدل درختان در مناسب

یدند که مکان درختان همچنین اشکال )، در تحقیقاتی به این نتیجه رس2017میلوسکویچ و همکاران (

  درختان در بهبود آسایش حرارتی در فضاهاي باز و کاهش استرس حرارتی بسیار مهم است.

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

 

  فصل دوم:

  کلیات نظري و مفاهیم پایه

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  مفاهیم مربوط به اقلیم  - 1- 2

  تعریف اقلیم 1- 1- 2

اي با شرایط مشخص از نظر دما، رطوبت نسبی، باد و  و به معنی منطقه Climeاقلیم از کلمه یونانی 

کند. بنابراین  باشد. زمین تقریباً تمام انرژي خود را به صورت اشعه از خورشید دریافت می نور و ... می

هایی چون اشعه مادون قرمز  ترین عامل مؤثر در شرایط اقلیمی است که داراي طیف خورشید عمده

مایی و فتوشیمیایی دارد) و اشعه مرئی (به آن نور سفید گویند و داراي هفت (بیشتر اثر انتقال انرژي گر

طیف بنفش، نیلی، آبی، سبز، زرد، نارنجی، قرمز که نور قرمزکمترین فرکانس و بلندترین طول موج و نور 

باشد)، اشعه ماوراي بنفش (داراي فرکانس  ترین طول موج را دارا می بنفش بیشترین فرکانس و کوتاه

شتري نسبت به بنفش است). شناخت و بررسی عوامل اقلیمی در یک منطقه، مشخص کننده فرم، بی

باشد. بطورکلی عوامل اقلیمی عبارتند از: تابش  جهت، نوع مصالح و سایر جزئیات در طراحی یک بنا می

  ش گیاهی.آفتاب، دماي هوا، رطوبت، فشار، باد، عرض جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، ناهمواري و پوش

 13شناخت عوامل اقلیمی - 2- 1- 2

  تابش خورشید - 1- 2- 1- 2

کند. تابش خورشید تشعشع  صورت تابش تأمین می تقریباً تمام انرژي کرة زمین را خورشید به

 0/3میکرون تا  29/0ها از  یابد. طول این موج است که به صورت موج انتقال می 14الکترومغناطیس

و  17و اشعۀ ایکس 16هاي بلند یا مادون قرمز هاي آشنایی از طول موج است. امواج رادیو مثال 15میکرون

هایی از  نیز نمونه 20شوند و همچنان تشعشات کیهانی منتشر می 19که از اجسام رادیواکتیو 18اشعۀ کاما

                                                
  ).1382تحریر یافته است(کسمایی، » اقلیم و معماري«با استفاده از فصل اول کتاب » عوامل اقلیمی«تعاریف مربوط به .  13

14. Electromagnetic Radiation 

  متر میکرون برابر است با یک هزارم میلی . هر 15
16. Infrared 

17. X-Ray 

18. Y-Ray 

19. Radioactive 

20. Cosmic Rays 



 

تواند قسمتی از تابش  آیند. جشم انسان فقط می  به شمار می 21هاي کوتاه یا ماوراي بنفش طول موج

د که طول موج آن بین قسمت ماوراي بنفش و مادون قرمز قرار دارد. به طور مشخص، خورشید را ببین

شوند در واقع، نور مرئی فقط  میکرون نور مرئی یا نور سفی محسوب می 76/0تا  36/0هاي به طول  موج

اند و تشخیص  قسمتی از تابش خورشید است. به عبار دیگر، تابش و نور خورشید دو کمیت مختلف

  این دو کمیت در طراحی معماري حائز اهمیت است.اختالف 

 22مقدرا تابش خورشید در خارج از اتمسفر زمین بر صفحۀ عمود بر شعاع خورشید را ثابت خورشید

 23رسد تابش حقیقی خورشید نامند. مقدار تابشی که از خورشی در نهایت به سطح کرة زمین می می

طح کرة زمین کمتر از مقدار ثابت خورشیدي است و به شود که مقدار آن در هر منطقه از س نامیده می

 رسد. دار و پراکنده یا بدون جهت به سطح زمین می صورت تابش مستقیم یا جهت

  دماي هوا - 2- 2- 1- 2

تابش  دوام و شدت به ، سال طول در زمین سطح از نقطه هر به شده تابیده خورشیدي انرژي مقدار

درجه  کننده تعیین اصلی عامل زمین، سطح سرماي و گرما زانمی و دارد، بستگی منطقه آن در آفتاب

 زمستان در و بیشتر تابستان در خشکی باالي هوا حرارت درجه میانگین .است آن باالي هواي حرارت

 عرض یک در است؛ موثر حرارت درجه در نیز ارتفاع. دریاست باالي هواي حرارت میانگین درجه از کمتر

  . هستند تر پائین مناطق از تر سرد دارند بیشتري قرار ارتفاع در که نقاطی ثابت جغرافیایی

  رطوبت هوا - 3- 2- 1- 2

گرمتر باشد،  هوا چه هر دارد. وجود هوا در بخار صورت به که است آبی مقدار هوا، رطوبت از منظور

 یه کتحر که با استواست خط نواحی در رطوبت میزان حداکثر دارد. می نگه خود در را بیشتري آب بخار

   . یابد می کاهش قطبین طرف

سطح  در هوا اختالط نوع هر دلیل همین به است، بیشتر زمین به نزدیک هوا الیه بخار فشار همیشه

  شود. می زمین به نزدیک هواي هاي الیه در بخار فشار کاهش باعث عمودي

  باد - 4- 2- 1- 2

 که است زمین روي بر رشیدخو پرتوهاي نامتعادل تقسیم هوا شارف کمربندهاي نقاط اصلی علت

  .شود می باد وزش باعث که شود، می زمین سطح مختلف نقاط در دما اختالف ایجاد باعث

 پر فشار از مناطق که را عظیم هاي توده آید می بوجود زمین دورانی حرکت اثر در که (کوریولیس) نیروي

هاي  عقربه جهت شمالی در نیمکره در حرکت این کند می منحرف را است حرکت در فشار کم سمت به

                                                
21. Ultra Violet 

22. Solar Constant 

23. Insolation 



 

 سمت به و صفر استوا در منطقه نیرو این است. ساعت هاي عقربه خالف در جنوبی نیمکره در و ساعت

 . یابد می افزایش قطبین

  تقسیمات اقلیمی - 3- 1- 2

هاي گوناگونی پیشنهاد شده است که از میان آنها  بندي نقاط مختلف جهان روش در مورد تقسیم

است. این  بندي اقلیمی هاي طبقه سامانهیکی از پرکاربردترین  24کوپن اقلیمی نديب طبقه ي سامانه

مطرح  1884در سال  والدیمیر کوپن ،آلمانی-روسی سشنا اقلیم ي ین بار به وسیلهبندي براي نخست طبقه

بود.  1936و  1918ل شد و بعداً خود کوپن چندین تغییر در آن داد که مهمترین این تغییرها در سا

 کرد مشارکت بندي طبقه سیستم این تتغییرا ي با کوپن در زمینه رودلف گایگرشناس آلمانی  سپس اقلیم

نامند. این سیستم بر  گایگر می- بندي اقلیمی کوپن بندي را گاهی سیستم طبقه رو این طبقه این از و

بنابراین مرزهاي اقلیمی مناطق با  .هستند اقلیم شاخص بهترین بومی گیاهان که است اصل این ي پایه

 بارشساالنه و ماهانه و  دمايآنها مشخص شده است. این سیستم ترکیبی از میانگین  پوشش گیاهینوع 

کوپن پنج نوع آب و هوایی عمده مشخص نمود که در مقیاس وسیع با پنج  .باشد و فصلی بودن بارش می

هر ؛ منطقه پوشش گیاهی مطابقت دارند.این مناطق عمده در اصل بر اساس درجه حرارت تعیین شده اند

 .شود تا چهار نماد حرفی نشان داده می 2باشند. هر نوع اقلیم با  ندین زیرگروه میکدام داراي چ

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

                                                
24. Köppen climate classification 



 

    بندي اقلیمی کوپن طبقه -1-2 جدول

Description  3rd  2nd  1st  

  Rainforest  Tropical    F  

A Monsoon  m   

Savanna  w   

  Desert  Arid    W  

B  

Steppe    S  

Hot    h     

Cold  k   

Mild  n   

  Dry summer  Temperate    s  

C  

Dry winter  w  

Without dry season  f  

Hot summer    a     

Warm 

summer  

b  

Cold summer  c  

  Dry summer  Cold 

(continental)  

  s  

D  

Dry winter  w  

Without dry season  f  

Hot summer    a    

Warm 

summer  

b  

Cold summer  c  

S 
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Today, issues of compatibility with climate and ecological sustainability is a 
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studies. The increasing population and urban density and also due to the impact of 

warming on outdoor thermal comfort is important. In this study the climatic and 

environmental characteristics by switching infrastructure as well as using the results to 

optimize space projects, it is necessary. The aim of this study is to use optimal knowledge 

of climate in improving the quality of urban spaces, so that by appropriate use of natural 

resources, a sustainable urban environment can be found that meets the needs of human 

comfort. In this research, using descriptive-analytical and comparative methods and 

simulation techniques using the Envi_met® software, a software for climate analysis. The 

analysis of climatic variables and the design and layout of the elements of the status case 

study. Collecting data through library studies, field studies and computer modeling has 

been done. Finally, this research attempts to present an optimal layout for the open space 

of Tabriz's residential complex as an example using the criteria extracted from the subject 
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