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چکيده
مقدمه و هدف پژوهش :امروزه مباحث سازگاري با اقليم و پايداري اکولوژيک جزء مباحث اساسي در هر زمينهاي از
علوم و فناوري مي باشد .در زمينه طراحي شهري و معماري نيز اين مبحث بخش مهمي را به خود اختصاص داده است.
مباحثي چون آسايش محيطي ،صرفه جويي در مصرف انرژي و کنترل تبادل انرژي ميان انسان و محيط و محيطهاي
مصنوع و طبيعي جزء الينفک مطالعات طراحي شهري ميباشند .در کنار اين مساله ظهور تفکر پياده محوري در
طرحهاي شهري و تاکيد بر حاکميت پياده در مقابل سواره و ايجاد پياده راهها و به تبع آن لزوم تامين آسايش استفاده
کنندگان از اين پياده راهها مبين ضرورت شناخت و مطالعه عوامل مختلف تاثير گذار در طراحي فضاهاي همساز با
اقليم را است.
روش پژوهش :در اين پژوهش ضمن معرفي عوامل مختلف تاثير گذار بر آسايش محيطي و با وارد کردن دادههاي
اقليمي تهران (ايستگاه مهرآباد) در نرم افزار  Ecotectو تحليل اين دادهها به بررسي عوامل تاثير گذار خرد اقليم بر
آسايش محيطي در فضاهاي شهري پرداخته شده است
يافتهها :و با بررسي ميزان تابش آفتاب ،باد ،رطوبت نسبي ،ميزان سايه اندازي و ساير عوامل محيطي در محدوده مورد
مطالعه بر اساس قرار گيري جدارههاي شهري ،ارتباط آن با شرايط آسايش مورد بررسي قرارگرفته و محدودههاي
مساله دار و بحراني از نظر آسايش حرارتي شناسايي شده
نتيجه گيري :و در نهايت راهکارهاي مربوط به طراحي تودههاي ساختماني و بر اساس عوامل خرد اقليم در اين
محدودهها ارائه شده است.
واژگان كليدي :آسايش حرارتي ،پرتوهاي خورشيدي ،سايه ،طراحي همساز با اقليم ،پياده راه
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مقدمه
عابرين پياده آسيبپذيرترين استفادهکنندگان از
مسيرهاي شهري اند که در مقابل عوامل جوي و ترافيکي
حفاظت ندارند .اما اين تنها دليل تجاوز به حريم پياده
نيست آمار باالي کشته شدن تعداد زيادي از عابرين
پياده نتيجه تسلط کامل اتومبيل بر فضاهاي شهري
ماست.
همين موضوع حضور مردم را در شهر به عنوان
شهروندان جامعه مدني ،شرکت در وقايع سياسي
اجتماعي و تقويت روابط بين فردي را دچار مشکل کرده
است به اين ترتيب شهر از مفهوم مدني آن تهي شده
است و به مجموعهاي از بناهايي که در کنار هم چيده
شدهاند تبديل ميشود .از طرف ديگر تاريخ زدايي و
زدودن خاطرات جمعي براي افزايش مسير سواره موجب
از دست دادن حس تعلق شده است( .پاکزاد،5831 :
)175
محور تجريش -ميدان قدس به علت دارا بودن
شاخصههايي چون گردشگري -مذهبي به جهت وجود
حرم امامزاده صالح ،خصوصيت تجاري-خدماتي به دليل
قرارگيري چندين بازار در بين دو ميدان و شرايط خاص
از نظر قرار گاههاي رفتاري به دليل داشتن خصوصيات
يک فضاي شهري عمومي و پويا ،از اهميت و پتانسيل
فراواني جهت اجراي طرحهاي شهري برخوردار ميباشد
که يکي از گزينههاي جدي ومطرح تبديل اين محور به
مسير پياده ميباشد.
بيان مساله
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سازماندهي و سياستگذاري در مورد عوامل مورد
بررسي عموما در اختيار دستگاه مديريت شهري بوده و
در بيشتر موارد بررسي شده نياز به تعامالت پيچيده
ميان سازماني جهت ارائه ضوابط وجود ندارد و شهرداريها
ميتوانند راسا به طراحي و برنامه ريزي جهت رسيدن به
پايداريهاي زيست محيطي اقدام کنند .اين پژوهش
بيشتر به مسائلي همچون ارتباط ميان شهرسازي و
انرژي ،اقليم ،فضاهاي سبز و اکولوژي شهري ميپردازد .و
با بررسي نرم افزاري دادههاي اقليمي شهر تهران و
ومشخصات کالبدي محدوده مورد مطالعه يعني خيابان
شهرداري و تحليل نتايج بدست امده از مطالعات عوامل
محيطي ،محدودههايي که مطلوبترين ارتفاع ساختماني
رادارند و يا محدودههاي بحراني هستند ،مشخص شده و
برنامه ريزيهاي کاربردي براي اين محدودهها تدوين
گرديده و سعي در رسيدن به بهينه ترين وضعيت

شهرسازي از نظر سيماي شهري ،پايداري زيست اقليمي
و سياستگذاريهاي شهرداريها در زمينه ميزان ارتفاع و
تراکم ساختماني و گشودگيهاي فضايي در محيطهاي
شهري دارد.
اهميت و هدف پژوهش
عمده توجه و تاکيد اين پژوهش در ضرورت توجه به
مالحظات اقليمي طرحهاي پياده راه سازي در اين محور
در کنار ساير مطالعات کالبدي ،اجتماعي ،اقتصادي و
فرهنگي ميباشد .تالش بر اين بوده است که بصورت
کالن عوامل اقليمي موثر در ايجاد شرايط آسايش
محيطي شناسايي شود ،در اين راستا بيشترين تاکيد
برتاثيرات تابش خورشيد و ساير عوامل خرد اقليم
همچون باد و رطوبت نسبي بوده و تاثيرات مختلف اين
عوامل بر محيط در طول سال بررسي شده تا راهکارهاي
الزم جهت دستيابي به يک طرح همساز با اقليم در
زمينه فضاهاي شهري بدست آيد.
پيشينه تحقيق
در زمينه شهرسازي تئوريهاي متنوعي در زمينه
دستيابي به پايداري ارائه شده است .زماني اکثريت
توجهات تئوريهاي توسعه شهري بر روي تاثيرات
«حومه گستري» تاکيد داشته اند .بطور مشخص برخي
بحث کرده اند که تمرکز زدايي مسکن و مشاغل در کل
باعث کاهش سفرها ميشود(Gordon et al., 1989; .
) Troy, 1996در مقابل تعدادي از نظريه پردازان عنوان
کرده اند که توسعه شهري «کم تراکم» که هم راستا با
«تمرکز زدايي» است ،ميتواند باعث افزايش مصرف
سوخت و سفرهاي مبتني بر اتومبيل بشود(Newman .
and Keneworthy, 1992 CEC,1990; Elkin et

); al., 1991برخي محققين بر اساس اينکه تراکم باال،
مصرف انرژي را کاهش داده و در نتيجه باعث کاهش
ميزان آلودگي ميشود ،از ايده شهر فشرده ،دفاع کرده و
آن را به عنوان راه حل جايگزين براي توسعه شهري
معرفي کرده اند(Elkin et al., 1991; Crookson et .
)al. 1996; Hillman. 1996

در حاليکه طرفداران نظريه شهر فشرده عمدتا از
کشورهاي اروپايي بوده و از نمونه شهرهايي چون رم،
بارسلونا ،پاريس ،آمستردام ،لندن و ...به عنوان شهرهايي
که بيشترين سرزندگي و روحيه فعاليت شهري و
تعامالت اجتماعي و جذب توريست را داشته و در عين
حال کمترين مصرف سوختهاي فسيلي براي مصارف
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وسائط نقليه موتوري و حمل و نقل را در مقابل شهرهاي
آمريکا ،کانادا و استراليا دارند ،دفاع ميکنند که شهر
فشرده ميتواند به عنوان تصوري از شهرهاي اروپايي
مورد توجه قرار گيرد (Jenks et al,; 1996).اگرچه ايده
شهر فشرده بعضا مورد سوال قرار گرفته است ،ولي در
نهايت توجهات و حمايتهاي قابل مالحظهاي را به خود
جلب کرده است(CEC,1990;Elkin et al., .
1992b,
UK
Masnavi et al.,
)1997,1998

1991;Brehney,1992a,
;Government, 1994

از سوي ديگر کمسيون اتحاديه اروپا با تاکيد بر فرم
شهري فشرده به دنبال يافتن الگوهايي با کاربري مختلط
از رشد يا توسعه شهري است که روحيه و ساختار کلي
آنها از شهرهاي سرزنده و پر جنب و جوش نظير
بارسلونا ،آمستردام ،رم و پاريس نشات گرفته باشد که با
کاهش تقاضاي سفر و استفاده از وسايط نقليه موتوري
شخصي و آالينده همراه باشد و با افزايش وسايط نقليه
عمومي و غير آالينده و همچنين فراهم کردن شرايط و
تشويق شهروندان به استفاده از دوچرخه و سفرهاي
پياده ،زمينههاي به حداقل رساندن سوختهاي فسيلي و
در نتيجه گازهاي گلخانهاي و آلودگيهاي زيست
محيطي ،بتواند به سوي تحقق شهر پايدار حرکت کند.
ادبيات موضوع
طراحي پايدار
ابعاد کليدي طراحي پايدار در شهرها در پنج زمينه
کلي دسته بندي شده است .شکل فضايي –طراحي و
توسعه-تحرک-انرژي و زيست بوم .تمامي اين کليدها در
محالت و شهر سازي گذشته قابل پي گيري است
(مفيدي .)3 ،5331 ،از اين ابعاد به طور خاص مبحث
انرژي در اين پژوهش قابل طرح ميباشد و در اين زمينه
ميتوان موارد زير را جهت رسيدن به آسايش حرارتي
مورد بررسي و استفاده قرار داد.
 خرده اقليم محلي
 استفادههاي ايستا از انرژي خورشيدي و مورد توجه
قرار دادن کسب و دفع گرما
 صرفه جويي در مصرف انرژي
 استفاده از انرژي قابل تجديد
 استفاده از تهويه طبيعي
 انتخاب متناسب از ميان انواع نما در بنا به منظور
جوابگويي به تغييرات اقليمي

منطقه آسايش
احساس انسان نسبت به محيط اطرافش را نميتوان
تنه ا از طريق بررسي يكي از عناصر اقليمي مانند درجه
حرارت ،رطوبت نسبي يا جريان هوا بيان كرد زيرا
تركيبي از اين عناصر بر انسان اثر ميگذارد و عالوه بر آن
در موردي مشابه مثالً دماي مطلوب هوا ،براي يك فرد
در فصل تابستان و زمستان متفاوت است( .کسمايي،
)85 ،5873

تصوير  :5عوامل موثر در تبادل انرژي و منطقه آسايش
انساني
ماخذSolar shading for the European climates :
آسايش حرارتي را ميتوان به سادگي احساس
رضايت از محيط تعريف کرد ،سطوح فعاليت ،پوشاک و
ميکرو اقليمها (درجه حرارت هوا ،رطوبت هوا ،باد) از
عوامل اصلي تاثير گذار در آسايش حرارتي هستند
معموال عدم آسايش ناشي از احساس گرما يا سرماي
بيش ازحد ميباشد که ميتواند ناشي از يک کوران
ناخواسته يا تفاوت دماي محيط با بدن باشد.
سيستم حرارتي انسان به ما اجازه ميدهد که خود را
با دامنه وسيعي از تغييرات در محيط حرارتي سازگار
کنيم اساس اين سيستم غده هيپوتاالموس ميباشد که
در درجه  33تنظيم شده است و اگر اين دماتغييرکند
مجموعهاي از عوامل فيزيولوژيکي شروع به بازگرداندن
اين درجه به عدد  33ميکند و موقعي که پاسخهاي بدن
مانند تعرق و لرزيدن از تغيير درجه ناتوان ميشوند،
احساس عدم آسايش ميکنيمSolar shading for ( .
)1 ،2332 ،the European climates
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فرايند دسترسي به آسايش فرايندي پيچيده و
پوياست که عوامل بسياري در آن دخالت دارند .پل
واردن ،رابطه آسايش با دو گروه از عوامل الف) جوي:
مانند باد ،دما ،تابش و ب) انساني مانند پوشاک ،گرماي
متابوليسمي حاصل از قدم زدن (رفتار غالب در محيط
بيرون) را مطالعه کرده و نتيجه حاصل را بصورت
نموداري تحت عنوان معيار آسايش در سايه و آفتاب در
اورده که ميتوان محدودههاي آسايش را بصورت نسبي
توسط اين معيار شناسايي کرد( .رازجويان)33 ،5331 ،
با توجه به شيوه لباس پوشيدن مردم ايران در عرض
سال و استاندارد راحتي متناسب با ارزش گرمايي لباس
مردم ،مرز منطقه آسايش زمستاني براي کليه نواحي
ايران به استثناي نواحي حاشيهاي خليج فارس  51درجه
و مرز منطقه آسايش تابستاني  53درجه انتخاب شده
است (رازجويان )16 ،5333 ،تهران جزء مناطقي از ايران
است که وسعت منطقه نياز به سايه و آفتاب آنها تقريباً
يکي است (رازجويان)11 ،5333 ،
تاثير عوامل اقليمي بر منطقه آسايش
 -5تابش آفتاب :كه دو اثر تابشي و حرارتي بر انسان
دارد .تاثير حرارتي تابش آفتاب بر منطقه آسايش كه
پيش از اين بوسيله دوعامل درجه حرارت و رطوبت
نسبي هوا مشخص ميشد در شرايطي كه دماي هوا
كمتر از  25درجه سانتيگراد باشد ممكن است باعث
گسترش منطقه آسايش شود.
 -2تاثير رطوبت هوا بر منطقه آسايش :رطوبت باعث
كاهش دماي خشك ميگردد و پايين آمدن درجه
حرارت شده و باعث ميشود محدودههاي باالي
منطقه آسايش نيز قابل تحمل گردند .خنكسازي هوا
از طريق افزايش رطوبت آن ممكن است با وسايل
مكانيكي يا بطور طبيعي با گياه كاري درخت آب نما و
فواره صورت گيرد .همچنين روشن شده است که اثر
رطوبت نسبي چون گرما احساس ميشود .براي مثال
انسان در دو محيط هم دما با رطوبت نسبي  %31و
 %23چنين احساس ميکند که دماي محيط نخست
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حدود  5.1درجه بيشتر از محيط دوم ميباشد.
(رازجويان)53 ،5363 ،
 -3تاثير باد بر منطقه آسايش :سرعت جريان هوا به
دو طريق انسان را تحت تاثير قرار ميدهد .جريان هوا
از يك سو ،مقدار تبادل حرارتي از طريق همرفت را
مشخص ميكند.
اگر هوا سردتر از پوست بدن باشد ،هر دو تاثير
جريان هوا بر بدن انسان در يك جهت عمل ميكند و در
نتيجه ،در اين حالت افزايش سرعت هوا باعث خنك
شدن بدن ميگردد .البته اين تاثير با كاهش دماي هوا
شدت مييابد .ولي وقتي هوا گرمتر از پوست باشد اثرات
جريان هوا در جهت عكس يكديگر عمل ميكنند.
يعني افزايش سرعت هوا از يك سو باعث افزايش اثر
همرفت و در نتيجه گرمتر شدن بدن و از سوي ديگر
باعث افزايش ظرفيت تبخير در هوا و سردتر شدن پوست
ميشود.
در دماهاي باال ،يك سرعت بهينه باد وجود دارد كه
در آن سرعت ،بدن تا بيشترين حد ممكن خنك ميشود
لذا كاهش سرعت هوا از اين حد باعث افزايش دماي
پوست و نتيجتاً گرم تر شدن بدن از طريق همرفت
ميگردد( .کسمايي )31-36 ،5333 ،با توجه به اينکه
سرعت باد بر مبناي باد ديده باني شده محاسبه ميشود
و ارتفاع نقطه ديدباني معموال از ارتفاع موثر بر عابر پياده
باالتر ميباشد به همين دليل سرعت باد در ارتفاع عابر
پايينتر از سرعت اعالم شده در دادههاي اقليمي ميباشد.
ميزان سرعت تقريبي باد در ارتفاعهاي مختلف را


ميتوان از فرمول  v x  v r  x که در آن
r

 vxسرعت باد در ارتفاع مورد نظر
 xارتفاع مورد نظر
 vrسرعت باد در ارتفاع ديده باني
 rارتفاع ديده باني
 αضريب سرعت باد ميباشد (طاهباز)11 ،5333 ،
ضريب سرعت باد در بسترهاي مختلف متفاوت است
اين ضريب بر اساس مشخصات بستر در چهار گونه دسته
بندي شده که هرگونهاي ميزان  αمتفاوتي دارد که در
جدول شماره 5نشان داده شده است.
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جدول  :5ميزان ضريب سرعت باد در بسترهاي مختلف زمين
بستر زمين

مقدار α

مشخصات بستر

گونه اول

درياي آزاد ،بيابان ،پهنه يخ

0/11

گونه دوم

روستاي باز ،درختان پراکنده ،خارستان ،بوتههاي کوتاه

0/15

گونه سوم

محيط حومه اي ،شهرهاي کوچک ،محدوده کامال درختکاري شده

0/25

گونه چهارم

ساختمانهاي بلند متعدد در مراکز شهري ،محدودههاي صنعتي توسعه يافته

0/36

ماخذ :رازجويان ،آسايش در پناه باد53 ،5331 ،
سرعت مجاز باد در معابر شهري نبايد از 1 m/s
تجاوز کند (طاهباز )63 ،5333 ،بنابراين و براساس
نسبت کمتر شدن سرعت باد در ارتفاع عابر نسبت به باد
ديدباني شده در معابر و فضاهاي باز شهرهاي بزرگ،
وزش بادهاي ديده باني شده با سرعت کمتر از 56 m/s
بالمانع بوده و با سرعت  53 m/sتا  13ايجاد مزاحمت
کرده و بيش از  63 m/sايجاد خسارت ميکند (طاهباز،
)61 ،5333
تابش آفتاب و انرژي حاصل از آن
مقدار انرژي خورشيدي تابيده به سطوحي كه نسبت
به پرتو خورشيد زواياي مختلفي دارند كامالً متفاوت
است .هرچه آفتاب نسبت به سطحي عموديتر بتابد،
مقدار انرژي كسب شده توسط آن سطح بيشتر است.
نور خورشيد ،هميشه براي ايجاد روشنايي طبيعي
ساختمان الزمست .شدت تابش خورشيد و حرارت
حاصل از آن در يك نقطه زمين به فاصلهاي كه پرتو
خورشيد بايد طي كند ،به ضخامت ابر و وضعيت آلودگي
هوا بستگي دارد .شدت تابش در يك محل با ارتفاع آن
محل از سطح دريا متناسب ،در مناطق مرتفع زيادتر و
در ظهرها نيز از بقيه ساعات بيشتر است .ماحصل اينكه
اين شدت به موقعيت خورشيد نسبت به آن منطقه
بستگي دارد .از آنجا كه موقعيت خورشيد بدليل حركت
وضعي دوراني زمين در ساعتها ،روزها و فصلهاي
مختلف متفاوت است براي بررسي شدت تابش آفتاب بر
سطوح مختلف و حرارت حاصل از آن بايد موقعيت
خورشيد نسبت به محل مورد نظر در زمانهاي مختلف
مشخص باشد( .کسمايي)16 ،5333 ،
موقعيت خورشيد
موقعيت خورشيد در هر منطقه و هر زمان ميتواند
بوسيله دو زاويه يكي زاويهتابش و ديگري جهت تابش
مشخص گردد.
2
زاويه تابش ()altitude

زاويهايست كه بين امتداد پرتو خورشيد و سطح افق
تشكيل ميشود.
3

جهت تابش ()azimuth
زاويه ايست كه بين تصوير امتداد پرتو خورشيد بر
صفحه افق و شمال واقعي پديد ميآيد.
تغييرات روزانه و ساالنه اين دو زاويه به عرض
جغرافيايي بستگي دارد .مهمترين عامل در محاسبة اين
زوايا ،زاويه چرخش زمين است كه بين صفحهاي كه از
خط استوا ميگذرد و خطي كه مركز زمين و خورشيد را
بهم وصل ميكند ،ايجاد و در سال  13درجه تغيير
ميكند ( 23/1بطرف باالي استوا و  23/1بطرف پائين
استوا) عوامل مؤثر ديگر ،عرض جغرافيايي و زمان مورد
نظر است( .کسمايي)13 ،5333 ،
امروزه مشخص شده است که منشا اصلي گرماي
روي زمين انرژي خورشيد است که به صورت طيفي از
اشعه با طول موجهاي مختلف وارد جو ميشود و در انجا
به صورتهاي زير در ميايد:
 %32 -5از اشعه خورشيد مستقيما به سطح زمين
ميرسد .به اين بخش اشعه مستقيم ميگويند
 %21 -2از اشعه جذب جو زمين ميشود
 %23 -3از اشعه در اثر برخورد با تودههاي ابر موجود
در جو منعکس شده و دوباره از جو خارج ميشود
 %23از اشعه در اثر برخورد با ملکولهاي هوا ،ذرات اب،
گرد و غبار و غيره در همه جهات پراکنده ميشود و
عاقبت به زمين ميرسد .به اين بخش ،اشعه افشان
ميگويند( .رازجويان)533 ،5363 ،
تابش آفتاب
تابش آفتاب با ساطع شدن پنج پرتو يك ساختمان
را تحت تاثير قرار ميدهد كه بترتيب اهميت بقرار زيرند:
 پرتو مستقيم با طول موج كوتاه (1)direct solar
 پرتو پراكنده از آسمان با طول موج كوتاه ( diffuse
1)solar
اين دو مهمترين اجزاء آفتاب از نظر تأمين نور و حرارت
طبيعي در ساختمان هستند.
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 پرتو بازتابنده از سطوح اطراف با طول موج كوتاه
سطوح افقي بيش از سطوح عمودي در تابستان تحت
تابش قرار ميگيرند .بنابراين ميتوانند مقادير زيادي را
به بنا منعكسكنند كه بايد از شدت آن كاست.
 پرتو ساطع شده از زمين و اجسام گرم شده با طول
موج بلند (بازتاب حرارتي):
زمين و اجسام نزديك به ساختمان ،ممكن است
حرارت بسيار زيادي جذب كنند .زماني كه درجه
حرارت هوا  11درجه سانتيگراد باشد  61درجه
حرارت دارند و در  31درجه  11درجه حرارت
دارند.
 پرتو ساطع شده از ساختمان به آسمان با طول موج
بلند (بازتاب حرارتي):
مقدار مؤثر پرتوهاي ساطع شده از زمين ،در آسمان
بدون ابر با افزايش رطوبت نسبي كاهش مييابد .مقدار
پرتو بازتابي ابرها به زمين افزايش يافته ،مقدار پرتو عبور
كرده از ابر به آن سوي آتمسفر كاهش مييابد .لذا ساطع
شدن اين پرتو به سمت آسمان ،يكي از روشهاي دفع
حرارت ذخيره شده در بناي ساختمانها بويژه گرم و
خشك است( .کسمايي)12 ،5333 ،
تشعشع خورشيد را ميتوان براي تعيين زمان
آسايش در خارج از خانه و براي تخمين پتانسيل گرماي
خورشيدي مورد استفاده قرار داد .شدت تشعشع همراه با
دادههاي روز -درجه را که شدت گرمايش فصل را نشان
ميدهد ميتوان براي برآورد توان گرمايش
خورشيددراقليم محدوده مورداستفاده قراردادmark ( .
)55 ،5336 ،G.Z.Brown ،Dekay
روشنايي پرتوهاي مستقيم خورشيد در مقايسه با آن
پرتوهايي که توسط آسمان منعکس ميشود بسيار زيادتر
است .تابش مستقيم خورشيد بسيار قوي بوده و عامل
بالقوهاي است براي درخشندگي و ممکن است باعث
افزايش ناخواسته گرما نيز شود،mark Dekay( .
 )55 ،5336 ،G.Z.Brownزماني که انرژي خورشيدي
بر جسمي ميتابد مقداري از انرژي جذب ميشود .جذب
انرژي خورشيدي توسط سطوح خارجي موجب ميگردد
تا دماي آن چندين درجه از دماي اطراف باالتر برود.
(دانلد واتسون ،کنت لب )63 ،5332 ،مورد ديگر تاثير
گذار درآسايش حرارتي را ميتوان سايه اندازي
جدارههاي شهري دانست .در سايتهاي شهري خط
سايه اندازي ساختمانهاي مجاور بر روي هم بسيار زياد
است .اين مسئله مانع ورود و دريافت حرارت خورشيدي
به ساختمانها در طول فصل زمستان که خورشيد در

آسمان پايين است ميشود( .اميد صابري ،پريسا صانعي،
)536 ،5335
در بررسي اقليمي محدوده مورد مطالعه با استفاده از
نرم افزار  Ecotectبه تحليل اقليمي محدوده اقدام شده
و در زمينه هاي:
6
 -5باد ()wind
3
 -2نقاب سايه ( (shadow maskو درصد سايه ايجاد
شده،
 -3سايه اندازي تودههاي ساختماني ،در طول روز
(حرارتي)
محيطي
آسايش
 -1شرايط
(3)termalcomfort
 -1ميزان تشعشع افتاب بر سطوح افقيsolar ( ،
1
)Exposure
53
 -6تحليل نور روز ()daylight analysis
با توجه به نحوه قرارگيري توده ساختماني ،در طول
سال مورد بررسي قرار گرفته است ،فاصله زماني جهت
اين تحليلها بصورت يکماهه بوده و اول هرماه شمسي
مورد بررسي قرار گرفته و در بررسيهاي روزانه نيز
ساعت  53صبح و  1بعد از ظهر مبناي مطالعه بوده
است .که از اين عوامل در نوشتار حاضر به بررسي شرايط
آسايش محيطي و ارتباط ان باپرتوهاي مختلف
خورشيدي و نيز ساير عوامل موثر در ميکرواقليم
پرداخته شده است .به منظور پرهيز از تطويل کالم
روزهاي اول هر فصل به صورت نمونه بررسي شده اند.
روش تحقيق
مطالعه حاضر شناختي است نسبتاً جامع به پديدة
ميکرو اقليم در پيادهروي که شيوههاي مناسبي را براي
تقويت و گسترش محورهاي پياده پيشنهاد ميکند .با
توجه به اينکه ايجاد فضاهاي همساز با اقليم و تامين
آسايش محيطي براي استفاده کنندگان از فضا بر کيفيت
محيطي و ميزان و نحوه استفاده از فضا تاثير مستقيم
دارد در اين پژوهش سعي شده است تا با استفاده از
راهکارهاي علمي و دقيق ايجاد و دستيابي به ابن گونه از
فضاها مورد ارزيابي و شناسايي قرار گيرد.
با استفاده از روش تحليلي – مقايسهاي اقدام به
شناخت مؤلفههاي سازندة يک فضاي ارزشمند (مکان)
شهري به منظور جمعبندي آرا نظريهپردازان شناخت عناصر
کارکردي ،هويتي و زيباشناختي و برقراري تعامل بين آنها
در جهت پايداري محيط و منظر شهري صورت گرفته و
بررسي و تحليل وضعيت موجود از نظر وضعيت اقليمي ،باد،
زاويه تابش افتاب و سايه با استفاده از نرم افزار اکوتک(
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 )Ecotectکه يک نرم افزار جهت تحليلهاي اقليمي و
تبادلهاي انرژي بين محيط ميباشد صورت گرفته است.
يافتههاي پژوهش
معرفي محدوده مورد مطالعه (خيابان شهرداري حد
فاصل ميدان قدس– تجريش)
محور مورد مطالعه ايجاد پياده راه ،بافت مركزي
تجريش و بطور مشخص خيابان شهرداري حد فاصل
ميدان قدس و تجريش ميباشد .اين محور در ناحيه
هفت منطقه يك شهرداري تهران واقع شده است ولي با
توجه به لزوم انجام مطالعات در محدوده اطراف خيابان
شهرداري بدليل تأثيراتي كه بر اين محور دارند ،محدوده
در ناحيه  3و  3شهرداري منطقه يك نيز قرار ميگيرد.
محور مورد مطالعه (خيابان شهرداري) از سمت شرق به
خيابان شهيد باهنر ،از سمت غرب به خيابان وليعصر ،از
سمت جنوب شرقي به خيابان دكتر شريعتي و از سمت
جنوب غربي به خيابان امامزاده صالح و خيابان مقصود
بيك (دربندي) ،از سمت شمال شرقي به خيابان دربند و
از سمت شمال غربي به خيابانهاي طباطبائي پور،
فناخسرو ،جعفري ،جاللوند و ملكي ميرسد.
با توجه به مباحث مطرح شده و نيز شبکههاي
ارتباطي موجود ،ديده ميشود که تنها راه ارتباطي براي
سيستم حرکتي سواره و ارتباط ميان دو ميدان قدس و
تجريش را ميتوان به منحصر بودن و حلقۀ اتصالي و
گذري اين دو ميدان يعني خيابان شهرداري دانست که
عمده مشکل آن با بررسي جميع جهات به دليل پايين
بودن سطح سرويس پياده و سواره و کافي نبودن عرض
مؤثر پياده روها براي عبور عابران پياده ،تداخل سواره و
پياده است که باعث کند شدن حرکت سواره و عدم

امنيت عابر پياده ميشود .لذا سامان دهي اين محور از
تمامي جنبهها (جنبۀ اصلي که عبارت است از تداخل
پياده و سواره و جنبههاي کالبدي ،اجتماعي و )...جهت
بهبود تردد حرکت سواره و پياده و ايجاد محيطي مطلوب
و دلپسند براي تفريح و گردش ،ضروري است و لذا ايجاد
پيادهراه در محور خيابان شهرداري (حد فاصل ميدان
قدس و تجريش) را اجتناب ناپذير ميکند( .پورجعفر،
فرزبود)61 ،5336 ،
پياده راه يا خيابان پياده خياباني منفرد و مجزاست
که آمد و شد خودرو از آن حذف شده است به عبارت
بهتر در اين مسير امد وشد غير موتوري اولويت مطلق
دارد .البته خودروهاي خاص (اتش نشاني ،اورژانس و
پليس) در مواقع اضطراري امکان دسترسي به آن را دارند
و وسايل نقليه خدماتي و حمل بار نيز طي ساعات
خاصي مجاز به تردد در آنها هستند( .پورجعفر و فرزبود،
)11 ،5336
شرايط آسايش ()Thermal comfort
در بررسي شرايط آسايش محيطي در محدوده مورد
مطالعه با توجه به سطوح سايه انداز موجود و نيز دما و
شرايط آب و هوايي و نيز ميزان تابش مستقيم و پراکنده
اشعه خورشيد تحليلهايي با استفاده از نرم افزار
 EcoTectدر دوازده ماه سال (اول ماههاي شمسي)
انجام گرفت که نتايج آن بصورت زير ميباشد.
با توجه به آناليزهاي انجام شده گرمترين شرايط آب
و هوايي در ماههاي خرداد ،تير و مرداد در محدوده قابل
مشاهده است و سردترين شرايط را نيز ميتوان در دي و
بهمن ماه مشاهده کرد.

سال ششم
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خيابان شهرداري حدفاصل ميدان تجريش تا ميدان قدس ماخذGoogle earth :

تصوير 1شرايط آسايش محيطي تيرماه
شرايط آسايش محيطي وضع موجود در ساعت  53صبح روز اول تير بر اساس تحليل با نرم افزارEcotect
ماخذ :نگارنده

تصوير 1شرايط آسايش محيطي تيرماه
شرايط آسايش محيطي وضع موجود در ساعت  56بعد از ظهر روز اول تير بر اساس تحليل با نرم افزارEcotect
ماخذ :نگارنده

تصوير 6دياگرام عوامل موثر بر آسايش محيطي
دياگرام عوامل موثر بر آسايش محيطي در روز اول تير براساس تحليل با نرم افزار Ecotectماخذ :نگارنده
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بر اساس تحليلهاي صورت گرفته با استفاده از نرم
افزار  Ecotectکه تصاوير و نمودارهاي دو ماه تير و دي
به عنوان نمونه در تحقيق حاضر نشان داده شده است،
مشاهده ميشود که در روز اول فروردين بيشترين دما
حدود  51درجه و در ساعت  3بعد از ظهر ميباشد،
دماي هوا در ساعت  53صبح  52درجه و در ساعت 1

بعداز ظهر  51درجه ميباشد .ميزان نور مستقيم در
ساعت  53صبح نسبت به ساعت  1بعد از ظهر کمتر
بوده ليکن ميزان تابش غير مستقيم در ساعت  53صبح
بيشتر از  1بعد از ظهر ميباشد و در ساعت  1بعد ازظهر
تابش غير مستقيم بسيار کم ميباشد .رطوبت نسبي در

بررسی تأثیر عوامل میکرو اقلیم بر آسايش محیطی فضاهاي پیاده شهري...

صبح ميزان طول سايهها در محدوده مورد مطالعه کمتر
از ساعت  1بعد ازظهر ميباشد ،بطوريکه در ساعت 53
اين روز  %53و در ساعت  1بعد از ظهر  %21سايه اندازي
ديده ميشود که اين مسئله نيز بر دماي محيط و و
شرايط آسايش تاثير دارد .بر همين اساس و براي
روزهاي ديگر جدول شماره 2تهيه شده است که عوامل
مختلف اقليمي در ساعت  53صبح و  1بعد از ظهر
نسبت به هم در ان بطور خالصه مورد ارزيابي قرار
گرفتهاند.

ساعت  53صبح بيشتر از  1بعداز ظهر در اين روز
ميباشد .پوشش ابر نيز در هر دو ساعت
ديده ميشود ولي ميزان پوشش ابر در ساعت 53
صبح بيشتر از ساعت  1بعد از ظهر ميباشد .همچنين
سرعت باد در ساعت  53صبح بر اساس نمودار فوق
کمتر از ساعت  1بعد از ظهر ميباشد .مسئله ديگر ميزان
سايه اندازي در جداره مورد مطالعه ميباشد که طبق
تحليلهاي سايه اندازي و نقاب سايه در اين دو ساعت به
علت جهت قرار گيري تودههاي ساختماني و جهت
کوچهها و نيز تحت تاثير زاويه تابش افتاب در ساعت 53

جدول  2بررسي نسبي عوامل اقليمي
نور پراکنده 53
صبح نسبت به 1
بعد از ظهر

دماي  53صبح
نسبت به  1بعد
از ظهر

رطوبت نسبي
 53صبح نسبت
به  1بعد از ظهر

سرعت باد 53
صبح نسبت به 1
بعد از ظهر

پوشش ابر 53
صبح نسبت به 1
بعد از ظهر

عوامل اقليمي در
ساعات  53صبح
و  1بعدازظهر

نور مستقيم 53
صبح نسبت به 1
بعد از ظهر

کمتر

بيشتر

کمتر

بيشتر

کمتر

بيشتر

کمتر

کمتر

اول فروردين

کمتر

بيشتر

اول تير

بيشتر

بيشتر

بيشتر

برابر

بيشتر

بيشتر

بيشتر

بيشتر

اول مهر

بيشتر

بيشتر

کمتر

اول دي

بيشتر

برابر

کمتر

بررسي نسبي عوامل اقليمي در ساعات  53صبح و  1بعداز ظهر در روزهاي مورد مطالعه .ماخذ :نگارنده

تصوير  3شرايط آسايش محيطي دي ماه
شرايط آسايش محيطي وضع موجود در ساعت  53صبح روز اول دي بر اساس تحليل با نرم افزارEcotect
ماخذ :نگارنده

تصوير  3شرايط آسايش محيطي دي ماه
شرايط آسايش محيطي وضع موجود در ساعت  56بعد از ظهر روز اول دي بر اساس تحليل با نرم افزارEcotect
ماخذ :نگارنده
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تصوير 1دياگرام عوامل موثر بر آسايش محيطي
دياگرام عوامل موثر بر آسايش محيطي در روز اول دي براساس تحليل با نرم افزار Ecotectماخذ :نگارنده
بررسي وضعيت باد
در اين بخش با شبيه سازي وضعيت حرکت باد
غالب در محدوده و تاثير ان بر فضاي پياده در وضعيت
موجود و پيشنهادي مورد ارزيابي قرار گرفته است.
همچنين با توجه به آناليزهاي صورت گرفته ارتفاع
ساختمانهاي موجود نيز بر سرعت و نوع حرکت باد تاثير

سال ششم
شماره نوزدهم
پاييز 3131
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داشته است و عمومي باد غالب با طي مسافتي حدود 13
متر به سمت پايين و سطح خيابان حرکت ميکند و اگر
در مسير حرکت خود با ساختمانع مرتفع ديگري مواجه
باشد بصورت حرکت جهشي به سمت بالال متمايل شده
و بر شدت و سرعت آن افزوده ميشود.

تصوير :53شدت و حرکت جهشي باد در وضع موجود و پيشنهادي ماخذ :نگارنده

بررسی تأثیر عوامل میکرو اقلیم بر آسايش محیطی فضاهاي پیاده شهري...

تصوير  :55شبيه سازي حرکت باد در طول محدوده مورد مطالعه
ماخذ :نگارنده
نتيجه گيري
آنچه مهم است اين مطلب ميباشد که در محدوده
غربي خيابان (نزديک ميدان تجريش) به علت فاصله
اندک ميان ساختمانهاي جنوبي و شمالي و سايه اندازي
بيشتر محيط در زمستان سردتر و در تابستان خنک تر از
محدوده شرقي (نزديک ميدان قدس) ميباشد .در کنار
عامل سايه اندازي ميتوان به دماي محيط و ميزان تابش
اشعه مستقيم آفتاب نيز به عنوان عوامل تأثير گذار اشاره
کرد .ليکن با توجه به جداول تحليلي مهمترين عامل
مؤثر بر گرما يا سرماي محيط و شرايط آسايش ميزان
اشعه مستقيم آفتاب ميباشد که حتي در ساعاتي که
بصورت عمومي تصور دماي باال از آن ساعات نميرود
مانند ساعات قبل از ظهر ليکن به علت اينکه تابش
مستقيم آفتاب در برخي از اين ساعات باالترين ميزان
است مشاهده ميشود که از نظر دماي محيطي باالتر از

ساعات بعد از ظهر ميباشند و شرايط آسايش محيطي را
تحت تأثير قرار ميدهند .به عنوان مثال مقايسه ميزان
نور مستقيم در تصاوير  52 ،1 ،6و  51نشان ميدهد که
در ساعت  53صبح مجموع ميزان نور مستقيم و پراکنده
افتاب عموما بيشتر از ميزان ان در ساعت  56بعدازظهر
ميباشد .در کنار ان عواملي مانند رطوبت نسبي موجود و
نيز سرعت باد موجود نيز بر ميزان کلي دماي محيط
تاثير دارد .بطور کلي در نمونههاي بررسي شده که در دو
ساعت  53صبح و  56بعد از ظهر در روزهاي اول ماه
شمسي بوده است ساعات صبح داراي گرماي محيطي
بيشتري ميباشند .هر چند اين ساعات ممکن است از
نظر دمايي پايين تر از ساعات بعد از ظهر باشند ليکن به
دليل شدت تابش مستقيم و پراکنده آفتاب و عواملي
چون رطوبت و باد در اين ساعات که طبق جداول
تحليلي قابل مشاهده است اين حالت ديده ميشود( .به
دليل اينکه عوامل مؤثر بر آسايش و شرايط آب و هوايي
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محيط مختلف بوده و فقط يکي از گزينهها دماي هوا
ميباشد).
با توجه به مطالب ذکر شده ميتوان در محدوده
مورد مطالعه (محور تجريش تا قدس) محدودههاي
بحراني تابستاني و زمستاني را از نظر شرايط آسايش
شناسايي کرد و درمورد اين محدودهها جهت نزديک
شدن به شرايط آسايش به بصورت موضعي تصميم گيري
کرد.

تصوير  52محدودههاي بحراني تابستاني و زمستاني
محدودههاي بحراني تابستاني و زمستاني وضع موجود از
نظر شرايط آسايش محيطي در محور تجريش تا قدس
ماخذ :نگارنده
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بررسي طرح پيشنهادي
با توجه به نتايجهاي بدست امده در مرحله ارزيابي
وضعيت موجود با استفاده از نرم افزار  Ecotectاقدام به
طراحي مجدد جدارهها و محدوده خيابان شهرداري بر
اساس يافتههاي حاصل از تحقيق شد و سپس طرح
پيشنهادي نيز با استفاده از نرم افزار مورد تحليل در
زمينههايي همچون آسايش حرارتي ،نقاب سايه ،باد،
فاکتور نور روز و ...قرار گرفت.
در بررسي نتايج اناليز آسايش حرارتي مشخص شد
که طرح پيشنهادي در محدودههاي بحراني زمستاني و
تابستاني با توجه به اقدامات انجام گرفته از وضعيت
مطلوبتري برخوردار شده است و مقايسه اناليزهاي
آسايش حرارتي وضع موجود با طرح پيشنهادي نشان
دهنده افزايش دما در محدوده زمستاني به علت تغيير در
ارتفاع ساختمانها و ميزان گشودگيهاي فضايي و در
نتيجه افزايش سطح آسايش در محدوده خيابان
شهرداري در محدوده بحراني زمستاني بوده است به
همين ترتيب به علت ايجاد سايه و افزايش ارتفاع در
محدوده بحراني تابستاني نيز وضعيت گرمايي تعديل

شده و سطوح سايه گستر افزايش پيدا کرده است و در
نتيجه آسايش حرارتي محدوده تابستاني نيز نسبت به
وضع موجود قابل قبول تر شده است.
پيشنهادات
جهت مداخله در فضاي شهري مورد مطالعه براي
دستيابي به يک محيط مطلوب از نظر اقليمي ،نحوه
مداخله در دو سطح پيش بيني شده است .سطح اول
شامل استراتژيهاي کلي و مداخلههاي کالن در جدارهها
و تعداد طبقات در محدودههاي بحراني ميباشد .سطح
دوم مداخلههاي موضعي و کوچک مقياس محيطي
مي باشد تا با استفاده از اثرگذاري اين مداخله بتوان
دماي محيط را با استفاده از عواملي همچون آب،
بادشکن ،درخت و دخالت در نوع مصالح بکار رفته از نظر
ظرفيت گرمايي و عواملي از اين دست تا حدودي متعادل
کرد .در مورد دو سطح مداخله ميتوان به صورت زير
اقدام کرد.
همانگونه که مشاهده ميشود محدوده بحراني
زمستاني در محدوده غربي خيابان شهرداري و نزديک
ميدان تجريش واقع ميباشد .اين محدوده به علت عرض
کمتر خيابان و نيز تعداد باالي طبقات ساختمانهاي
جداره جنوبي از تابش کمتر افتاب برخوردار ميباشد به
همين دليل در صورت مداخله کالن بايد ارتفاع
ساختمانها در اين محدوده کاهش پيدا کند يا اينکه به
طور متناوب کاهش و افزايش ارتفاعي در ساختمانها
پيش بيني شود تا بتوان از انرژي طبيعي افتاب در جهت
گرمايش استفاده کرد .همچنين نياز به گشودگيهاي
فضايي نيز در اين محدوده ميباشد تا در زمينه تابش و
نيز کنترل باد موثر باشد .در زمينه مداخالت کوچک
مقياس در اين محدوده استفاده از باد شکنهاي طبيعي
يا مصنوعي به علت کنترل باد غالب که عموما باد غربي
ميباشد ميتواند بر شرايط آسايش تاثير گذار باشد
همچنين استفاده موثر از آب جهت افزايش رطوبت
نسبي و نيز استفاده از مصالحي که داراي ظرفيت
حرارتي باالتر باشند در کفسازي و محوطه سازي و نيز
اتخاذ سياستهايي جهت بکارگيري اينگونه مصالح در
جدارههاي اطراف اين محدوده ميتواند به تعادل حرارتي
در اين محدوده کمک کند.
محدوده بحراني تابستاني در قسمت شرقي خيابان
شهرداري و نزديک به ميدان قدس ميباشد در اين
محدوده همانطور که ديده ميشود خيابان داراي عرض
زيادي بوده و ارتفاع ساختمانها نيز به نسبت بخش غربي
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باالتر ميباشد به همين دليل تقريبا درصد بااليي از
تابش خورشيد را دريافت ميکند .در سطوح کالن
مداخله ميتوان ارتفاع ساختمانها را در اين محدوده تا
حدي که آسايش محيطي حفظ شود باال برد همچنين
اين محدوده قابليت اين را دارد که با پيش آمدگي
ساختمانها گشودگيهاي فضايي تعريف شدهاي را با سطح
سايه گستري مطلوب در آن طراحي کرد .در زمينه
مداخالت کوچک مقياس استفاده از سايه بانهاي طبيعي
و مصنوع همچون درختان برگ ريز و سايه بانهاي
مشبک که در تابستان ايجاد سايه کرده و در زمستان
قابليت عبور نور خورشيد را داشته باشند مطلوب است.
همچنين استفاده از آبنما در اين محدودهها به جهت
استفاده از اثر سرمايشي آب با استفاده از باد مطلوب در
کاهش دماي محيط ميتواند تاثير گذار باشد .به طور
عمومي ميتوان در کوتاه مدت از روشهاي سطح خرد
مداخله استفاده کرد و استراتژيهاي سطوح کالن را در
دراز مدت بکار گرفت.
با توجه به موارد ذکر شده نتايج حاصل جهت ارائه
يک سياست کلي براي ظوابط طراحي در محدوه خيابان
شهرداري را ميتوان به شکل زير عنوان کرد.
تراکم ساختماني
جهت دستيابي به يک ضابطه هدفمند براي تراکم
پيشنهادي توجه به تحليلهاي آسايش حرارتي ،و اناليز
نور روز به عنوان يکي از عوامل اصلي داراي اهميت
ميباشد .بر اين اساس تراکم پيشنهادي ميتواند بر
اساس ضوابط شهري و با توجه به سرانه کاربريهاي مورد
نياز و عوامل اقليمي بررسي شده در اين پژوهش ارائه
گردد .اين تراکم از نظر ارتفاعي بايد در محدوده بهينه
مشخص شده قرار گرفته باشد تا حداکثر استفاده مطلوب
از عوامل محيطي را ممکن سازد
نسبت عرض به ارتفاع
در طراحي مجموعه شهري توجه به سايه ترکيبي از
اهميت خاصي برخوردار است .در بهترين وضعيت بناها

بايد بطوري در کنار يکديگر قرار بگيرند که سايه هر بنا
بر روي پياده راهها باعث گردد در فصول گرم سال بر
روي محلهاي پياده راه ها ،آسايش عابران در محدوده
آسايش حرارتي تامين گردد.
نوع و رنگ مصالح
جهت تامين گرماي الزم در محيط پياده راه الزم
است در ارتفاع يک طبقه اول ساختمان از مصالحي
استفاده گردد که در فصل زمستان نور خورشيد از بين
شاخههاي درخت بدون برگ گذشته ،ديوار را گرم نمايد
و در زمان بعد از غروب خورشيد اين گرما را به محيط
پياده رو برگرداند .اين مصالح بايد از رنگ تيره برخوردار
باشد و همچنين داراي انعکاس خورشيدي باال و انتشار
حرارتي باال باشد.
نوع فضاي سبز
در انتخاب نوع فضاي سبز مناسب براي عالوه بر
تامين آسايش محيطي ،زيبايي الزم جهت ايجاد فضاي
شهري دلپذير بايد مد نظر قرار گيرد .جهت ايجاد رطوبت
کافي در بخشي که نياز به تامين آسايش محيطي در
تابستان وجود دارد عالوه بر استفاده از درختان با چتر
بزرک و بصورت نواري در حاشيههاي پياده راه ،نياز به
استفاده از فضاهاي سبز کپهاي ميباشد .درختان اين
بخش الزم است خزان پذير بوده و داراي برگهاي پهن
با سطح تعرق باال باشد .همچنين بلند بودن ارتفاع
درخت باعث ايجاد جريان باد در حوزه سايه زير سطح
چتر درخت گرديده و رطوبت ايجاد شده را در طول
مسيرهاي مورد نياز به گردش درآورده و حد آسايش
تابستاني را ايجاد مينمايد
در نهايت ذکر اين نکته ضروري است که در وضعيت
امروز استفاده مطلوب از انرژيهاي محيطي و سازگاري
با محيط طبيعي به عنوان يکي از بهترين روشهاي
طراحي محسوب ميشود که کمترين اثر منفي را در دراز
مدت بر محيط زندگي و فضاهاي شهري ميگذارد.
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تصوير 53شرايط آسايش محيطي تيرماه
شرايط آسايش محيطي طرح پيشنهادي در ساعت  53صبح روز اول تير بر اساس تحليل با نرم افزار Ecotectماخذ:
نگارنده

تصوير  51شرايط آسايش محيطي دي ماه
شرايط آسايش محيطي طرح پيشنهادي در ساعت  53صبح روز اول دي بر اساس تحليل با نرم افزار Ecotectماخذ:
نگارنده
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تصوير  51محدودههاي بحراني تابستاني و زمستاني
محدودههاي بحراني تابستاني و زمستاني طرح پيشنهادي از نظر شرايط آسايش محيطي در محور تجريش تا قدس
ماخذ :نگارنده

بررسی تأثیر عوامل میکرو اقلیم بر آسايش محیطی فضاهاي پیاده شهري...
منابع و ماخذ

يادداشت ها

پاکزاد ،جهانشاه -5331 -راهنماي طراحي فضاهاي

 Ecotec 1نرم افزار از شرکت  Autodeskجهت براورد هاي
اقلیمی و انرژي
 altitude2زاويه تابش زاويهايست که بین امتداد پرتو خورشید
و سطح افق تشکیل میشود
 azimuth 3زاويه سمت يا جهت تابش زاويهايست که بین
تصوير امتداد پرتو خورشید بر صفحه افق و شمال واقعی
پديد میآيد
 Direct solar4پرتو مستقیم با طول موج کوتاه
 Diffuse solar 5پرتو پراکنده از آسمان با طول موج کوتاه
 Wind 6بر روي هر يك از نیم کرههاي زمین ،کمربندها و
نقاطی با فشارهاي جوي متفاوت (کم يا زياد) وجود دارد
که عمل همرفت هوا در میان اين نقاط باعث بوجود امدن
باد می شود.
 shadow mask 7مفهوم نقاب سايه براي اولین بار توسط
برادران اولگی ( )olgyayدر دهه پنجاه ارائه شد اگر
زمان هايی از سال را که نیاز به سايه است تعريف کنیم و
آن ها را روي دياگرام مسیرخورشید منتقل کنیم ،نقاب سايه
مانع مورد نیاز براي ايجاد سايه را تعیین خواهیم کرد
 termal comfort 8اسايش حرارتی را می توان به سادگی
احساس رضايت از محیط تعريف کرد  ،سطوح فعالیت ،
پوشاک و میکرو اقلیم ها ( درجه حرارت هوا ،رطوبت هوا،
باد) از عوامل اصلی تاثیر گذار در اسايش حرارتی هستند
 solar Exposure 9میزان اشعه هاي مختلف خورشیدي
تابیده شده بر سطح می باشد
 daylight analysis 11انالیز نور روز مجموعه تحلیلهايی
شامل فاکتور نور روز،شدت نور ،نور انعکاسی ،و میزان
دسترسی به اسمان يا پنجره اسمان را شامل می شود
شرايط روزانه
Daily conditions
 Reflacted radiationتابش انعکاسی
فاکتور نور روز
daylight factor
بازدم
Exhalation
تعرق
Sweat
تبخیر
Evaporation
همرفت
Convection
هدايت
Conduction

شهري ،انتشارات شهيدي.
پور جعفر ،محمد رضا-فرزبود ،سولماز - 5336-لزوم
پياده راه سازي از طريق تحليل جريان امد و شد
پياده در طراحي شهري -نشريه صفه -شماره چهل
و چهار -سال شانزدهم
جي زد براون -مارک دکي -طراحي اقليمي
استراتژيهاي طراحي در معماري -ترجمه سعيد
آقايي -انتشارات گنج هنر5336 -
دانلد واتسون -کنت لب -5332-طراحي اقليمي
اصول نظري و اجرايي کاربرد انرژي در
ساختمان -ترجمه وحيد قباديان و محمد فيض
مهدوي -انتشارات دانشگاه تهران
رازجويان ،محمود -5331-آسايش در پناه باد-
انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي
رازجويان ،محمود -5333 -تقويم نياز به سايه
وآفتاب -نشريه صفه ،سال اول ،شماره اول
رازجويان ،محمود-5363-آآسايش بوسيله معماري
همساز با اقليم  -انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي
صابري ،اميد -صانعي ،پريسا -5335-معماري با
حداقل انرژي -انتشارات نگاه شرقي سبز
طاهباز ،منصوره -5333 -تعيين سرعت باد در
بافتهاي شهري -نشريه صفه ،سال اول ،شماره سوم
و چهارم
کسمايي ،مرتضي -5333-اقليم ومعماري -انتشارات
بازتاب.
مفيدي ،سيد مجيد -5331-مباني اکولوژي شهري
شهرهاي عصر پايداري ،انتشارات دانشگاه علم و
صنعت
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