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 ها بر خرد اقلیم فضاهاي شهري آسایش حرارتی و تاثیر ارتفاع ساختمان  

  )حدفاصل میدان تجریش تا  میدان قدس(نمونه موردي خیابان شهرداري تهران

  

  03/12/91  :مقاله نهایی اریخ پذیرشت             20/04/91:  تاریخ دریافت مقاله
 

  

   )ت علمی دانشگاه شهید بهشتیعضو هیأ(رحمت اله منشی زاده 

  )کارشناسی ارشد طراحی شهري دانشگاه تربیت مدرس تهران(ابراهیم حسینی سید

  )کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزي روستایی دانشگاه شهید بهشتی تهران( 1عقیل اجاق

  )دانشجوي کارشناسی ارشد معماري دانشگاه آزاد اسالمی شیراز( بانیسیده حمیده شع
 

 

  چکیده

با توجه به اهمیت استفاده از عوامل طبیعی در معماري و شهرسازي امروز و نیاز به 

ایجاد پایداري اکولوژیک میان طبیعت و مصنوعات بشري حداکثر استفاده از عوامل محیطی و 

پژوهش حاضر به بررسی . یداري در این زمینه می باشدطبیعی در شهرسازي جزو ارکان پا

تاثیر عوامل خرد  اقلیم بر آسایش محیطی و حرارتی در فضاهاي شهري و ارتباط آن با ارتفاع 

  .به عنوان جداره هاي موثر بر خرد اقلیم پرداخته است ساختمان ها

ش حرارتی در یابی به آسای له این است که چه اقداماتی را می توان در جهت دستمسأ

ي شهري انجام داد؟ و آیا می توان از این اقدامات بصورت نظام مند در جهت هامحیط

  ساماندهی حرارتی و محیطی فضاهاي شهري استفاده کرد؟ 

در این مقاله به عنوان نمونه موردي، با بررسی وضعیت موجود خیابان شهرداري و 

ه هاي اقلیمی تهران از نظر آسایش بر اساس داد ECOTECTتحلیل آن بوسیله نرم افزار 

حرارتی به شناسایی محدوده هاي بحرانی از نظر آسایش حرارتی و محیطی اقدام شده است 

بدین ترتیب سطوح همیشه در سایه . در ارتباط با ارتفاع جداره هاي شهري می باشد که عموماً

ه و  جهت ایجاد و نیز سطوحی که همواره در معرض تابش افتاب قرار دارند شناسایی شد

               ها به ایجاد مناطق  آسایش محیطی در محدوده ها با اعمال تغییر در ارتفاع ساختمان

          بدین صورت که در . گیر و سایه دار در محدوده هاي مورد نیاز اقدام شده است آفتاب

هاي فضایی و  گیها یا ایجاد گشود محدوده هاي همیشه در سایه با کاهش ارتفاع ساختمان

سعی در ایجاد  ها و ایجاد سایه فتاب با افزایش ارتفاع ساختمانآدر محدوده هاي همیشه در 

                                                
 نویسنده رابط: Se_hosseini1214@yahoo.com 

1 Aghil.ojagh@yahoo.com 
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در نهایت با در نظر گرفتن تغییرات انجام شده و . آسایش حرارتی در این فضاها شده است

در طرح تحلیل دوباره این محدوده با استفاده از نرم افزار اکوتکت شرایط آسایشی ایجاد شده 

هاي شهري  توجه به این نکته ضروري است که ایجاد محیط. پیشنهادي بررسی شده است

داراي آسایش حرارتی و محیطی تاثیر مستقیم در تبادل انرژي میان محیط و ساختمان داشته 

یابی به یک شهرسازي پایدار نقش اساسی  و از نظر صرفه جویی در مصرف انرژي و نیز دست

  .را ایفا می کند

  

   :کلیدي ه هايواژ

  آسایش حرارتی، فضاي شهري، پایداري، خرداقلیم، خیابان شهرداري، تهران
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  مقدمه

حاضر به بررسی آسایش محیطی و حرارتی در فضاهاي شهري با اولویت پیاده  يمقاله

ها مطالعات گسترده اي در  در مورد تبدیل فضاهاي شهري به پیاده راه عموماً. پرداخته است

انجام گرفته لیکن این مطالعات همواره در راستاي تغییرات کالبدي و فیزیکی بوده و  کشور ما

در این پژوهش با . از منظر خرد اقلیم توجه شده است راه هابه کیفیت فضایی پیاده  کم تر

نالیز محدوده آاساس داده هاي آب و هوایی تهران  برvasari و   Ecotect رم افزاراستفاده از ن

از نظر دارا بودن آسایش حرارتی مد نظر بوده است تا ) خیابان شهرداري تهران(عه مورد مطال

ي موجود در جداره هاي خیابان چه ساختمان هاکه ارتفاع  مسألهاز این طریق بتوان به این 

با  ساختمان هاتاثیري بر آسایش حرارتی محیط دارند پاسخ گفت و نیز تعادلی بر میزان ارتفاع 

این در  .عامل اقتصادي و نیز عوامل محیطی برقرار کرد منظر شهري، ی چون،توجه به مسائل

امروزه همه این احساس عمومی را دارند که اغلب مناطق شهري نامطلوب و  "حالی است که

یعنی محله هایی هستند ناراحت کننده، زشت،گیج کننده و بدون آسایش و بی . نامناسب اند

می توان بر ارتباط تنگاتنگ استفاده از عوامل محیطی براي  در نهایت ).1376لینچ،("...هویت 

ایجاد آسایش حرارتی، با توسعه پایدار و حداکثر استفاده مفید از عوامل طبیعی اشاره کرد که 

            در بررسی اقلیمی محدوده مورد مطالعه با استفاده از  .هدف غایی این پژوهش بوده است

 : ل اقلیمی محدوده اقدام شده و در زمینه هايبه تحلی Ecotectنرم افزار 

  )wind(باد  - 1

 و درصد سایه ایجاد شده، shadow mask)(نقاب سایه   - 2

 در طول روز   سایه اندازي توده هاي ساختمانی،  - 3

 )thermal comfort) (محیطی(شرایط اسایش حرارتی  - 4

 ) solar Exposure(میزان تشعشع افتاب بر سطوح افقی،  - 5

  )daylight analysis(تحلیل نور روز  - 6

با توجه به نحوه قرارگیري توده ساختمانی، در طول سال مورد بررسی قرار گرفته اسـت،  

ماهه بوده و اول هرماه شمسی مورد بررسـی   صورت یکه زمانی جهت این تحلیل ها ب يفاصله

ـ     4صبح و  10قرار گرفته و در بررسی هاي روزانه نیز ساعت  وده بعد از ظهـر مبنـاي مطالعـه ب

آن بـا  که از این عوامل در نوشتار حاضر به بررسـی شـرایط آسـایش محیطـی و ارتبـاط      . است

به منظـور پرهیـز از تطویـل کـالم     . پرداخته شده است ساختمان هاي مجود در محدوده ارتفاع
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روزهاي اول فصل تابستان و زمستان به عنوان انقالبین تابستانی و زمستانی بـه صـورت نمونـه    

  .ندبررسی شده ا

ــا میــدان قــدس یکــی از    ــان شــهرداري تهــران در حــد فاصــل میــدان تجــریش ت             خیاب

ي فعال راه هامحدوده هایی می باشد که از پتانسیل باالیی جهت تبدیل شدن به یکی از پیاده 

شهرداري تهـران واقـع شـده و بـا      1این خیابان در محدوده منطقه . شهري برخوردار می باشد

متعدد از مراکـز   و مراکز خرید هري و مذهبی نظیر امامزاده صالح، بازار تجریش،وجود عناصر ش

محدوده مورد مطالعه جهـت بررسـی    که در این پژوهش به عنوان .می باشد شهري فعال تهران

  .جداره هاي شهري در خرد اقلیم فضاهاي شهري انتخاب شده است ثیر ارتفاعتأ

  

  پایداري و توسعه پایدار

ع مثبت حاصـل  اعمال ان مناف يپایدار چنان سیاستی است که در نتیجه سیاست توسعه

بینـی در آینـده ادامـه و دوام داشـته      هاي قابل پیش بتواند براي زمان از مصرف منابع طبیعی

کـه   اي هتوسـع « از توسـعه پایـدار بـه عنـوان     یکی از رایجترین تعـاریف  .)1378لقایی، ( باشد

سـاختن    هاي آینده بـراي بـرآورده   انداختن قدرت نسل خاطرهنیازهاي نسل فعلی را بدون به م

در سـه عامـل    بیش تـر پایدار  يامروزه مباحث توسعه. کند می یاد» تأمین نماید ،نیازهاي خود

  .اقتصاد، اجتماع و محیط مورد تحلیل قرار می گیرد

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   جان شورت و:اقتباس از :مدل پیشنهادي براي توسعه پایدار ماخذ 1تصویر 

http://europa.eu.int/  
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، محیط می باشد و بـا توجـه   پایدار يبا توجه به نمودار فوق یکی از ارکان مهم در توسعه

یکی از عناصر مهم محیط اقلیم و مسائل مربوط به آن مـی باشـد بـه همـین جهـت       این کهبه 

  .توجه به اقلیم در طراحی ها از اولویت هاي مهم در توسعه پایدار و طراحی پایدار می باشد

ــل     ــت تحم ــدگی در ظرفی ــدگی و زن ــت زن ــرفت کیفی ــاي پیش ــه معن ــدار ب                 توســعه پای

در اواخر قرن بیستم و همسو با مبحث توسعه پایدار دو نظریـه   .اکوسیستم هاي پشتیبان است

 در زمینه پایداري شهرها مطرح گشته است

  متراکم کردن و فشرده سازي شهر) 1

  پراکنش و گستردگی شهر) 2

دن نظـران اروپـایی و بـا الگـو قـرار دا      طرفداران نظریه فشرده سازي شهر اکثـرا صـاحب  

  .میباشند... شهرهایی چون پاریس، لندن، آمستردام و

. نظریه پردازان آمریکایی و استرالیایی می باشـند  طرفداران نظریه گستردگی شهر عموماً

رویکرد شهر فشرده تشویق بـه اسـتفاده از دوچرخـه و حرکـت پیـاده و کـاهش آالینـده هـاي         

 .تر می باشد دیکمحیطی می باشد و ازین نظر به اهداف توسعه پایدار نز

هاي شهر فشرده تاکید بر فرم شهري و کیفیت زنـدگی داشـته انـد ادعـا      تئوري بیش تر

ــهري          ــده ش ــر زن ــن و س ــواحی ام ــاد ن ــث ایج ــهر باع ــازي ش ــراکم س ــه مت ــت ک ــده اس                               ش

   .)1381مثنوي،( می شود

  

  انسان و محیط

هاي زیست محیطی یعنـی آلـودگی هـوا،     لودگیمعابر شهري امروز با سه دسته اصلی از آ

روبـرو  ) هاي خانگی و تجاري ناشی از دفع نامناسب زباله(هاي بیولوژیک  آلودگی صدا و آلودگی

باشد و در کنار این موارد آلودگی بصري نیـز عامـل مهمـی در بـروز آشـفتگی شـده اسـت         می

ول خیابـانی روبـاز و بسـیاري    هاي و جـدا  ، وجود جويابنیهنماهاي فرسوده و کثیف بسیاري از 

موارد دیگر به دلیل تأثیرگذاري بر میزان مطلوبیت و جذابیت بصري فضاهاي بیرونی از مظـاهر  

 –ها، ارتقـاي فیزیکـی    یابی متناسب فعالیت با مکان همچنین. )1381امین زاده،(اند آلودگی بصري

توان استفاده از اتومبیـل   ده میطبیعی فضاي خیابان و ایجاد انگیزه جهت حرکت آرام دوچرخه و پیا

را به حرکتی انتخابی تبدیل نموده تا عـالوه بـر مشـارکت در زمینـه پایـداري شـهري بـه حیـات و         

   .به عنوان فضایی اجتماعی کمک شود راه هاسرزندگی پیاده 
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در هر محیط معنایی نهفته است که طـی یـک فرآینـد دو مرحلـه توسـط فـرد ارزیـابی        

ها و الگوهاي محیط در ذهـن صـورت    ل واکنش تقریباً آنی نسبت به شکلدر مرحلۀ او. شود می

نامیم مرحله دوم یـا شـناختی ادراك، رمزگشـایی از اشـارات      گیرد که آن را مرحله الهام می می

   )1379ماتالك،(.ها وجود دارد محیطی است که در اشیاء و روابط آن

  

  

  آسایش حرارتی

اگر بـدن  . باشد درجه سانتیگراد می 32پوست  و 37در حالت طبیعی، دماي درونی بدن 

کند و بـرعکس، در محیطـی    در محیطی گرمتر از پوست قرار گیرد، شروع به جذب حرارت می

اگـر در اثـر ایـن تبـادل حرارتـی،      . دهـد  سردتر از پوست، حرارت خود را به تدریج از دست می

یط متعـادل نشـود، بـدن    حرارت تولید شده در بدن و حرارت دفع شده و یا جذب شده از محـ 

دهـد و لـذا دچـار     براي برقراري تعادل به ناچار حرارت درونی خود را افـزایش یـا کـاهش مـی    

احسـاس انسـان نسـبت بـه محـیط اطـرافش را        .)1382کسـمایی، (شود اختالالت گوناگون می

توان تنها از طریق بررسی یکی از عناصر اقلیمی ماننـد درجـه حـرارت، رطوبـت نسـبی یـا        نمی

ان هوا بیان کرد زیرا ترکیبی از این عناصر بر انسان اثر می گذارد و عالوه بر آن در مـوردي  جری

در هـر  . مشابه مثالً دماي مطلوب هوا، براي یک فرد در فصل تابستان و زمستان متفاوت اسـت 

صورت عالوه بر اینکه شرایط منطقه آسایش کامالً نسبی است، ولی تغییرات رطوبت هوا بیشتر 

ن لذا دماي هواي فضاهاي داخـل سـاختما  «. ییرات دماي آن براي انسان قابل تحمل استاز تغ

   .)1382کسمایی،(»باید با دقت بیشتري کنترل شود

، سـطوح  ی احساس رضـایت از محـیط تعریـف کـرد    آسایش حرارتی را می توان به سادگ

               عوامـل اصـلی   از ) درجـه حـرارت هـوا، رطوبـت هـوا، بـاد      (فعالیت، پوشاك و میکرو اقلـیم هـا   

معموال عدم آسایش ناشـی از احسـاس گرمـا یـا سـرماي       ثیرگذار در آسایش حرارتی هستندأت

می باشد که می تواند ناشی از یک کوران ناخواسته یا تفاوت دماي محیط بـا بـدن    حد بیش از

ینـد  آیـک فر دما در طول روز تغییر می کند رسیدن به تعـادل گرمـایی    این کهبه دلیل  .باشد

  می باشد این تغییر دما می تواند ناشی از دو دلیل باشد؛ پویا
  

و میـزان   متعادل کردن خود با تابش خورشـید  درجه حرارت داخلی همواره سعی در -1

   .دماي بیرون دارد
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نی به تغییـرات تـابش و درجـه حـرارت     آصورت ه توده ساختمانی ب این کهبه دلیل   -2

دهد میکرو اقلیم در داخل یـک سـاختمان مقـدار ثـابتی مـی باشـد        بیرون واکنش نشان نمی

)Solar shading for the European climates  ،2002(  

 
  تاثیر عوامل اقلیمی بر منطقه آسایش

گردد و  رطوبت باعث کاهش دماي خشک می :ثیر رطوبت هوا بر منطقه آسایشأت - 1

بـاالي منطقـه آسـایش نیـز قابـل       هاي شود محدوده پایین آمدن درجه حرارت شده و باعث می

  . تحمل گردند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 

  

ثیر أسرعت جریان هوا به دو طریق انسـان را تحـت تـ    :ثیر باد بر منطقه آسایشأت -2

تـر   یعنی افزایش سرعت هوا از یک سو باعث افزایش اثر همرفت و در نتیجه گـرم . دهد قرار می

. شـود  بخیر در هوا و سردتر شدن پوست مـی شدن بدن و از سوي دیگر باعث افزایش ظرفیت ت

تـرین حـد    در دماهاي باال، یک سرعت بهینه باد وجود دارد که در آن سـرعت، بـدن تـا بـیش    

 این حد باعث افزایش دماي پوسـت و در نتیجـه  شود لذا کاهش سرعت هوا از  ممکن خنک می

   .)1382کسمایی،(گردد گرم تر شدن بدن از طریق همرفت می

 انسانی  آسایشعوامل موثر در منظقه   :2رتصوی    

  Solar shading for the European climates :مأخذ
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   Vasariنالیز باد غالب در محدوده مورد نظر در تونل باد با تحلیل نرم افزار آتحلیل  : 3تصویر 

 نگارندگان :خذأم

  

  
بر اثر جهشی باد غالب محدوده مورد مطالعه با تحلیل نرو  ساختمان هاثیر ارتفاع وضعیت تأ:  4تصویر 

 نگارندگان :خذأم Vasari افزار 
  

در محدوده مورد مطالعـه   ساختمان هاه به ارتفاع گونه که مشاهده می شود با توج همان

          ن آو ایـن بـه دلیـل رابطـه سـرعت بـاد و ارتفـاع        متفاوت خواهد بـود   اثر باد خیابان شهرداري

به عبارت دیگر در ارتفاع باالتر سرعت باد نیز افزایش پیدا مـی کنـد و همـین عامـل      .می باشد

چنین نسبت به ارتفاع و نحوه قرار گیري ساختمان هم. باعث ایجاد حرکت جهشی باد می باشد

اثر سایه باد داراي افزایش و کاهش شده و می توان با تحلیل این عوامـل محـدوده هـاي داراي    

  .آسایش از نظر حرکت جریان هوا را در نظر گرفته و در طراحی از آن  استفاده کرد

به باد و محدوده هاي پشـت   همچنین با استفاده از میزان تفاوت فشار در محدوه هاي رو

به باد و استفاده از اثر مکش و فشار باد نسبت به ایجاد بازشوهایی که جریـان طبیعـی هـوا در    

              ایـن روش یکـی از   . نمـود  مساختمان را تقویت کرده و از کوران هوا اسـتفاده مـی کننـد، اقـدا    
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ش مصـرف انـرژي در سـاختمان    هاي متداول جهت استفاده از انرژي هاي محیطی و کاه روش

  .علی الخصوص در فصول گرم سال می باشد

  . که دو اثر تابشی و حرارتی بر انسان دارد: تابش آفتاب -3

امروزه مشخص شده است که منشا گرماي روي زمین انرژي خورشید است که به صورت 

            ي زیـر در  هـا  طیفی از اشعه با طول موج هاي مختلف وارد جو می شود و در انجـا بـه صـورت   

  :یدآمی 

به این بخش اشعه مسـتقیم  . سطح زمین می رسد به از اشعه خورشید مستقیماً% 32 - 1

  .می گویند

 .از اشعه جذب جو زمین می شود% 25 - 2

از اشعه در اثر برخورد با توده هاي ابر موجود در جو مـنعکس شـده و دوبـاره از    % 20 - 3

 .جو خارج می شود

ب، گرد و غبار و غیـره در همـه   هاي هوا، ذرات آ ورد با ملکولاز اشعه در اثر برخ% 23 - 4

ــه زمــین مــی رســد   ــه ایــن بخــش، اشــعه افشــان  . جهــات پراکنــده مــی شــود و عاقبــت ب                              ب

بر همین اساس کنترل میزان تابش افتـاب بـر سـطوح مـی توانـد       .)1367رازجویان،(می گویند

محـدوده مـورد    جاد مطلوبیت فضایی از نظر گرمایش و سـرمایش یکی از اساسی ترین عوامل ای

ه هاي سایه دار یـا                هاي کنترل تابش ایجاد محدود جایی که یکی از روش ناستفاده باشد و از آ

در فضـاهاي شـهري در    سـاختمان هـا  گیر می باشد کنترل نظام ارتفاعی  فتابمحدوده هاي آ

 .رسیدن به این هدف موثر است

 
  فضاي شهري

از فضاهاي باز و عمومی شهرها هستند که به نوعی تبلور ماهیـت   یفضاهاي شهري بخش

فضـاهاي شـهري    .یعنـی جـایی کـه شـهروندان در آن حضـور دارنـد      . باشند زندگی جمعی می

فضـایی اسـت    .)1385پاکزاد،(شود می اي است که داستان زندگی جمعی در آن گشوده صحنه

در این «دهد که به آن دسترسی داشته باشند و در آن فعالیت کنند  که به همه مردم اجازه می

فضا فرصت آن وجود دارد که برخی مرزهاي اجتماعی شکسـته شـوند و برخوردهـاي از پـیش     

اجتمـاعی جدیـد بـا هـم اخـتالط      تدوین نیافتـه بـه وقـوع بپیوندنـد و افـراد در یـک محـیط        

دي هاي سکونت در آینـده، شـامل اختصـاص    تعیین تراکم و انتخاب نیازمن .)1374لینچ،(یابند

دادن محوطه هایی براي تراکم مناسب جهت ایجاد انواع خانـه هـاي  مناسـب بـراي جمعیـت      
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اصلی ترین گروه استفاده کننده که به نوعی عامـل هویـت    .)carver,2008(مشخص می گردد

ایـن  مین آسـایش محیطـی   أبخش به یک فضاي شهري می باشند عـابرین پیـاده هسـتند و تـ    

فیت فضایی محدوده مـورد اسـتفاده   نان از فضا و در نتیجه بر کیآعابرین بر میزان رضایتمندي 

  .ثیر مستقیم خواهد داشتتأ

وسیله عناصر شهري اسـت کـه در آن روابـط و    ه پس فضاي شهري بستري محاط شده ب

نند کـه بـه   ک مسیرها فضاهایی را تصویر می .یابند ماعی متبلور شده و شکل میهاي اجت فعالیت

این مسیرها به صـورت انـواع   . دهند ین حیات جمعی را در خود جاي میبیش ترصورت روزمره 

در سـطح شـهر    راه هـا   ها و پیاده بست ها و بن هاي شهري، عبوري، محلی، بلوارها، کوچه خیابان

   )1385پاکزاد،.(یابند نیت مییع

حدفاصـل میـدان   (هـران  فضاي شهري مورد مطالعه در این پژوهش خیابـان شـهرداري ت  

و تحلیـل نظـام    می باشد در این پژوهش با مطالعه جداره این خیابان) تجریش تا میدان قدس

طراحی جداره ها و فضاهاي باز در این خیابان و آنـالیز دوبـاره    و نیز با باز ارتفاعی وضع موجود

بـا ایجـاد آسـایش    ن با استفاده از نرم افزار سعی در ایجاد فضاهاي شـهري همسـاز بـا اقلـیم     آ

محیطی براي استفاده کنندگان در این خیابان بوده است که روند پژوهش در ادامه ذکـر شـده   

  .است

هـاي رفتـاري متنـوع در اطـراف خـود نظیـر        میدان تجریش به دلیل دارا بودن قرارگـاه 

اشـد  امامزاده و بازارهاي مختلف از اهمیت خاصی در زمینه استفاده براي عابرین برخوردار می ب

هایی است که به دلیل حجم باالي عابرین پیاده قابلیت تبدیل به عنـوان یـک    و یکی از خیابان

هاي مختلف شهري که براي این محدوده ارائـه   که این عامل در طرح.پیاده راه را دارا می باشد

هـاي   در عین حال این محدوده بـه دلیـل نزدیکـی بـه کـوه     . شده همواره مورد نظر بوده است

تري نسبت به سایر نقاط شهر تهران داشته اسـت کـه    هواي مطلوب ب وآتهران همواره شمال 

هـاي محیطـی جـزو     لـودگی آو  سـاختمان هـا  هاي اخیر به دلیل ایجاد انواع  سفانه در سالأمت

  .می باشد تهران لودهآمناطق بسیار 

  

  )Thermal comfort( شرایط آسایش

رد مطالعه با توجه به سطوح سایه انداز در بررسی شرایط آسایش محیطی در محدوده مو

ها، دما و شرایط آب و هوایی و نیز میـزان تـابش مسـتقیم و پراکنـده      موجود، ارتفاع ساختمان

اول مـاه هـاي   (اشعه خورشید تحلیل هایی با استفاده از نرم افزار اکوتکت در دوازده مـاه سـال   
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سه بعـدي وضـع موجـود محـدوده     در مرحله اول با ساخت . مرحله انجام گرفت در دو) شمسی

یـابی بـه    ن به نتایجی در زمینه محدوده هاي بحرانی که نیازمند تغییر بـراي دسـت  آوتحلیل 

هـا و ایجـاد    آسایش حرارتی بودند اقدام شد و در مرحله بعد با باز طراحی ارتفـاعی سـاختمان  

ییـرات بـر   یر تغثأن به بررسی تغییرات ایجاد شـده و تـ  آهاي فضایی و تحلیل دوباره  گشودگی

  .صورت زیر می باشده که نتایج آن ب آسایش محیطی پرداخته شد

ترین شرایط آب و هوایی در ماه هاي خرداد، تیـر و   با توجه به آنالیزهاي انجام شده گرم

مرداد در محدوده قابل مشاهده است و سردترین شرایط را نیز مـی تـوان در دي و بهمـن مـاه     

نزدیک میـدان  (این مطلب می باشد که در محدوده غربی خیابان آنچه مهم است . مشاهده کرد

ي جنـوبی و شـمالی و سـایه انـدازي بیشـتر      ساختمان هـا به علت فاصله اندك میان ) تجریش

             ) نزدیـک میـدان قـدس   (محیط در زمستان سردتر و در تابستان خنک تـر از محـدوده شـرقی    

وان به دماي محـیط و میـزان تـابش اشـعه مسـتقیم      در کنار عامل سایه اندازي می ت. باشدمی

تـرین   لیکن با توجه به جـداول تحلیلـی مهـم   . آفتاب نیز به عنوان عوامل تأثیر گذار اشاره کرد

باشـد کـه   عامل مؤثر بر گرما یا سرماي محیط و شرایط آسایش میزان اشعه مستقیم آفتاب می

ن ساعات نمی رود مانند سـاعات قبـل   حتی در ساعاتی که بصورت عمومی تصور دماي باال از آ

از ظهر لیکن به علت اینکه تابش مستقیم آفتاب در برخی از این ساعات باالترین میـزان اسـت   

مشاهده می شود که از نظر دماي محیطی سطوح باالتر از سـاعات بعـد از ظهـر مـی باشـند و      

هاي بررسی شده کـه  بطور کلی در نمونه . شرایط آسایش محیطی را تحت تأثیر قرار می دهند

بعد از ظهر در روزهاي اول ماه شمسی بـوده اسـت سـاعات صـبح      16صبح و  10در دو ساعت 

هر چند این ساعات ممکن است از نظر دمایی پایین . داراي گرماي محیطی بیشتري می باشند

 تر از ساعات بعد از ظهر باشند لیکن به دلیل شدت تابش مستقیم و پراکنده آفتاب  و عـواملی 

چون رطوبت و باد در این ساعات که طبق جداول تحلیلی قابل مشاهده است این حالـت دیـده   

به دلیل اینکه عوامل مؤثر بر آسایش و شرایط آب و هـوایی محـیط مختلـف بـوده و     . (می شود

با توجه به مطالب ذکر شده مـی تـوان در محـدوده    .) فقط یکی از گزینه ها دماي هوا می باشد

محدوده هـاي بحرانـی تابسـتانی و زمسـتانی را از نظـر      ) حور تجریش تا قدسم(مورد مطالعه 

شرایط آسایش شناسایی کرد و درمورد این محدوده ها جهت نزدیک شدن به شـرایط آسـایش   

  .به صورت موضعی تصمیم گیري کرد
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صبح  روز اول تیر بر اساس تحلیل با نرم  10شرایط آسایش محیطی در ساعت    3تصویر

  نگارندگان: ماخذ Ecotectبر اساس تحلیل با نرم افزاربعد از ظهر  روز اول تیر  16شرایط آسایش محیطی در ساعت    4تصویر

 Ecotectدیاگرام عوامل موثر بر آسایش محیطی در روز اول تیر براساس تحلیل با نرم افزار  5تصویر 

  نگارندگان: ماخذ

: ماخذ Ecotectصبح  روز اول دي بر اساس تحلیل با نرم افزار 10شرایط آسایش محیطی در ساعت   6تصویر 
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  ابستانی و زمستانی در وضع موجودنقاط بحرانی ت: 9تصویر 

  نگارندگان: ماخذ Ecotectبعد از ظهر  روز اول دي بر اساس تحلیل با نرم افزار 16شرایط آسایش محیطی در ساعت    7تصویر

 

  نگارندگان: ماخذ Ecotectافزاردیاگرام عوامل موثر بر آسایش محیطی در روز اول دي براساس تحلیل با نرم :  8تصویر 
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جهت مداخله در فضاي شهري مورد مطالعه براي دستیابی به یک محیط مطلوب از نظـر  

توان با مداخله در جداره ها و تعداد طبقات در محدوده هاي بحرانی تـا حـدي بـه     می اقلیمی،

محـدوده   گونه که مشاهده می شـود  همان. اصالح وضعیت آسایش حرارتی محدوده اقدام کرد

. بحرانی زمستانی در محدوده غربی خیابان شهرداري و نزدیک میدان تجریش واقع مـی باشـد  

ي جـداره  سـاختمان هـا  خیابان و نیز تعـداد بـاالي طبقـات     کم تراین محدوده به علت عرض 

افتاب برخوردار می باشد به همین دلیل در صورت مداخلـه کـالن بایـد     کم ترجنوبی از تابش 

یا اینکه به طور متناوب کاهش و افـزایش   مان ها در این محدوده کاهش پیدا کندساختارتفاع 

پیش بینی شود تا بتوان از انرژي طبیعـی افتـاب در جهـت گرمـایش      ساختمان هاارتفاعی در 

محدوده می باشد تا در زمینـه  هاي فضایی نیز در این  همچنین نیاز به گشودگی. استفاده کرد

 در زمینه مداخالت کوچک مقیاس در این محـدوده اسـتفاده  . وثر باشدو نیز کنترل باد م تابش

            شکن هاي طبیعی  یا مصنوعی به علت کنترل باد غالب که عمومـا بـاد غربـی مـی باشـد      از باد

گذار باشد همچنین استفاده موثر از آب جهت افزایش رطوبـت  می تواند بر شرایط آسایش تاثیر

صالحی که داراي ظرفیت حرارتی باالتر باشند در کفسـازي و محوطـه   نسبی و نیز استفاده از م

گونه مصالح در جـداره هـاي اطـراف ایـن      کارگیري اینه سازي و نیز اتخاذ سیاستهایی جهت ب

  .محدوده می تواند به تعادل حرارتی در این محدوده کمک کند 

  

  نتیجه گیري

 و گیرد می صورت هدف یک به نیل راستاي در پایدار طراحی در معماري کیفیت بهبود

 اسـت  آن گیـرد  می قرار توجه مورد معماري نوع این در که مهمی نکته. است آسایش هم آن

 گرفته نظر در واحد سیستم یک صورت به و هم با مرتبط آسایش در دخیل عوامل تمامی که

 ش،آسـای  :زا عبارتنـد  گیـرد  مـی  قـرار  آن عام معناي در آسایش مجموعه زیر آنچه .شود می

با توجه به تحلیل نمونه موردي با کمک نـرم   )1380کیومرثی،.(سالمت ایمنی، امنیت، آرامش،

افزار تخصصی مشخص می شود، محدوده بحرانی تابستانی در قسمت شرقی خیابان شـهرداري  

و نزدیک به میدان قدس می باشد در این محدوده همانطور که دیده مـی شـود خیابـان داراي    

نیز به نسبت بخش غربی بـاالتر مـی باشـد بـه همـین       ساختمان هاارتفاع  عرض زیادي بوده و

              در سـطوح کـالن مداخلـه    . دلیل تقریبا درصد باالیی از تـابش خورشـید را دریافـت مـی کنـد     

را در این محدوده تا حدي که آسایش محیطی حفظ شود باال برد  ساختمان هامی توان ارتفاع 

هـاي   گشـودگی  سـاختمان هـا  مـدگی  آبلیت این را دارد که با پـیش  همچنین این محدوده قا
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در زمینـه  . شـده اي را بـا سـطح سـایه گسـتري مطلـوب در آن طراحـی کـرد         فضایی تعریـف 

هاي طبیعی و مصنوع همچون درختان برگ ریز  مداخالت کوچک مقیاس استفاده از سایه بان

در زمسـتان قابلیـت عبـور نـور      هاي مشبک کـه در تابسـتان ایجـاد سـایه کـرده و      و سایه بان

همچنین استفاده از آبنما در این محدوده ها بـه جهـت   . خورشید را داشته باشند مطلوب است

استفاده از اثر سرمایشی آب با استفاده از باد مطلوب در کاهش دماي محـیط مـی توانـد تـاثیر     

  .گذار باشد

اقـدام بـه تحلیـل دوبـاره          ي بحرانیدر مرحله دوم این پژوهش با باز طراحی محدوده ها

  .ن در تصاویر زیر نمایش داده شده استآها شده است که نتایج  نآ

      

  )نگارندگان: خذأم(صبح اول تیرماه  10آسایش حرارتی طرح پیشنهادي در  :10 تصویر

  

  

  )نگارندگان: مأخذ(صبح اول دي ماه  10آسایش حرارتی طرح پیشنهادي در : 11تصویر 
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  )نگارندگان: مأخذ(وضعیت ارتفاعی جداره جنوبی خیابان شهرداري در طرح پیشنهادي : 12تصویر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )نگارندگان:  مأخذ(بررسی نقاط بحرانی در طرح پیشنهادي : 13تصویر 

  

در نهایت ذکر این نکته ضروري است که در وضعیت امروز استفاده مطلوب از انرژي هاي 

             هـاي طراحـی محسـوب     ی به عنوان یکـی از بهتـرین روش  محیطی و سازگاري با محیط طبیع

ین اثر منفی را در دراز مدت بر محیط زندگی و فضاهاي شهري مـی گـذارد   کم ترمی شود که 

ها در فضاهاي شـهري مـی توانـد     نادهد که طراحی هدفمند ساختم پژوهش حاضر نشان می

حیط طبیعی شـهرها داشـته باشـد کـه در     تاثیري مطلوب و حیاتی در زمینه استفاده و حفظ م

این میان نقش سیستم هاي مدیریت شهري به عنوان متولی و نهاد تصـمیم گیـر در رابطـه بـا     

  .اهمیت است زاقلیم محیط حائ تراکم هاي ساختمانی همساز با خرد اعطاي
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