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چکیده :خرداقلیم فضاهای باز شهری تحتتاثیر عوامل متعددی چون شکل شهری و هندسه ،تراکم شهری ،پوشش
گیاهی ،سطح آب و خصوصیات سطوح قرار دارد .معموالً بیش از یک چهارم مناطق شهری با سطوح خیابانها اشغال
می شوند ،لذا به نظر میر سد طراحی خیابانهای شهری نقش مهمی در ایجاد آ سایش حرارتی در ف ضای شهری ایفا
میکند .از میان عناصر اقلیمی تاثیرگذار و قابل بررسی در آسایش اقلیمی خیابانها میتوان به جریان باد اشاره نمود.
هدف ا صلی این پژوهش سنجیدن آ سایش حرارتی در محدوده مورد مطالعه و برر سی عوامل موثر بر ایجاد آ سایش
حرارتی با تاکید بر جریان باد استتت و در کنار آن ،راهکارها و راهبردهای مناستتو و قابل اجرا در محدوده مورد نظر
ارائه میشود.
در این مقاله بخشی از خیابان فردوسی حدفاصل میدان فردوسی تا چهارراه جمهوری اسالمی به عنوان نمونه موردی
انتخاب شده ا ست .داده های الزم تو سط بردا شت میدانی در سه روز خرداد ماه  8931گردآوری شد و با ا ستفاده از
نرم افزار  ENVI-METمدل ستتازی گردید .در نتایح حاصتتله میتوان تاثیر هندستته خیابان و گیاهان را در تامین
آسایش حرارتی عابران پیاده مشاهده نمود.
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کیفیت استفاده از خیابان های شهری به جنبه-
های گوناگونی وابسته است که در میان آنها ،آسایش
حرارتی به عنوان عاملی با اهمیت شناخته شده است.
خیابانی که نتواند شرایط آسایش را فراهم آورد کمتر
استفاده شده و حتی از آن اجتناب میشود .جریان باد
در خیابان شهری عالوه بر آنکه تنشهای ناشی از گرما
در دماهای باال را کاهش میدهد ،در صورت افزایش

سرعت میتواند جزیرههای گرمایی را تضعیف نموده و
آالینده های به دام افتاده در داالنهای خیابانی را خارج
کند .مطالعات انجام شده در خصوص هندسه معابر
شهری در مجموع مؤید تأثیر قابل توجه جهت گیری،
میزان محصوریت ،میزان استفاده از پوشش گیاهی و
فرم مقطع عرضی راه بر کیفیت آسایش حرارتی عابرین
پیاده در معابر شهری است (احمد پور و همکاران،
.)06 :1931
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شهر تهران به دلیل موقعیت توپوگرافیک ،تراکم
باال و میزان زیاد رشد جمعیت ،موقعیت حساسی دارد.
به سبب بی توجهی به مسئله اقلیم در شهر ،آسایش
حرارتی در فضای باز شهری کمتر شده و کیفیت زندگی
در آن کاهش یافته است .طراحی مناسب و ارائه
راهکارهایی به این منظور برای خیابان ،که یکی از
فضاهای موثر شهری است ،میتواند تا حدی در ایجاد
آسایش حرارتی عابران و بهبود این مسئله موثر باشد.
 -2آسایش حرارتی عابران پیاده در فضای

فضاهای شهری و معابر به صورت نموداری ارائه داد
(حیدری.)06 :1932 ،

شکل  -8نمودار زیست-اقلیم تهران در نمودار
بیوکلیماتیک محیطی ویکتور اولگی؛ ماخذ( :شمسی

شهری با تاکید بر باد

پور و یاراحمدی)841 :8939 ،

آسایش حرارتی حالتی است که دمای بدن با
محیط در تعادل کامل باشد .حالتی که  06درصد افراد
از دمای محیط رضایت دارند و نیاز به سردتر کردن
وگرمتر کردن محیط نیست (طاهباز.)91 ،1931 ،
پژوهشهای سال  1099لوک هوارد 1در لندن پیشگام
پژوهشها در زمینه تأثیر متقابل معماری و اقلیم شد.
اولگیی )1309(2و اوکه )130۱(9نیز نخستین افرادی
بودند که با تأکید بر تعامل میان ساختمان و خرداقلیم،
ارتباط میان معماران و طراحان شهری را از دیدگاه اقلیم
شناسی مورد بررسی قرار دادند .اولگیی در سال ()1309
نموداری را در رابطه با آسایش حرارتی ارائه داد.
شرایطی که اولگی در نظر گرفته بود ،برای فردی نشسته
در سایه با مقداری جزئی جریان هوا بود که فرد در آن
احساس آسایش حرارتی کند و آن را محدوده آسایش
نامید .بعد از آن در سال  13۱2پروفسر فانگر 1به تعریف
محدوده آسایش و شاخصه حرارتی در کتاب کالسیک
خود با نام تجزیه و تحلیل راحتی حرارتی و کاربردهای
آن در مهندسی محیط زیست 1پرداخت .در سال 13۱9
نیز پن واردن 0شاخص راحتی بافت را با تمرکز بر
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گالنی )1330( ۱رابطه بین پارامترهای طراحی
شهری و آسایش حرارتی عابر پیاده را در مطالعات
زیادی مورد بررسی قرار دادند .اوکه ( ،)1300کیم 0و
بایک )2661( 3در مطالعات متعددی تاثیر طراحی
شهری بر جریان باد را مورد بررسی قرار دادهاند و نقش
موثر تهویه در کاهش دمای هوای شهر و بهبود آسایش
حرارتی را گزارش کردهاند ).(Jamei, 2018: 1
سرعت باد یک عامل مهم و حیاتی در تامین آسایش
حرارتی است .از دست دادن حرارت همرفتی و تبخیر
عرق از سطح پوست ،با افزایش سرعت باد افزایش می-
یابد ) .)Johansson et al, 2009: 39جهت باد نیز
پارامتر مهم دیگری است ،که بر مطلوب یا نا مطلوب
بودن باد اثر میگذارد ،که در هر منطقه متفاوت می-
باشد.
بادهای غربی که جزو بادهای عمومی ایران بوده و از
سمت دریای مدیترانه میآید غالباً در زمستان و بهار
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وزیده و حاصل ابرهای باران زا و سرما زا است .در ماه-

میشود .اگر این خیابان دارای نسبت ابعادی حدودی

های خرداد تا آبان وزش باد غرب به نحو چشمگیری

برابر با  1با هیچ یک از بازشوهای بزرگ بر روی

کاهش یافته تنها در  ٪16تا  ٪26مواقع میوزد .بنابراین

دیوارهها باشد ،یک دره خیابان یکنواخت نامیده

بادهای غربی جزو بادهای نامطلوب تهران هستند

میشود .یک دره با نسبت ابعاد پایینتر از  ،621یک

(طاهباز.)1903 ،

دره کم عمق خیابانی است و نسبت ابعادی 2

تاثیر باد بر انسان بر حسب سرعت باد و نوع آن
(خشک  ،سرد ،مرطوب  ،داغ و  ) ...میتواند فرحبخش
یا مخل آسایش باشد(عراقچیان.)10 :1900 ،
جدول  .8واکنش انسان نسبت به جریان هوا
سرعت جریان هوا(متر
در ثانیه)

واکنش انسان به هوا

کمتر از 6221

نامحسوس

بین  6221تا 621

مطبوع

 621تا 1

محسوس و مطبوع

 1تا 121

گاهی ناراحت کننده

بیشتر از 121

در بسیاری از موارد مزاحم و
حتی مضر

ماخذ( :عراقچیان)13 :1900 ،

 -9طراحی خیابان شهری و تاثیرگذاری

نشاندهنده یک دره عمیق است.
مطالعات متعددی نشان میدهد که الگوی وزش
باد منطقهای موجود هنگامی که از طریق یک محیط
ساخته شده جریان مییابد ،تغییر میکند .هوا بر روی
مناطق شهری را میتوان به دو الیه اصلی تقسیم کرد:
الیه پوشش شهری )UCL(1و الیه مرزی
شهری .)UBL(2الیه پوشش شهری یک الیه باالی
پشت بامها در فضاهای بین ساختمانها و متاثر از انرژی
خورشیدی بر روی نمای ساختمانها و زمین است .الیه
مرزی شهری باالتر از ارتفاع متوسط ساختمانها قرار
دارد .انتقال گرما ،انتشار آالینده ،تبخیر و تعرق و به طور
کلی توسعه شهری معاصر عامل اصلی در افزایش دمای
هوا در الیه مرزی شهری هستند( Shishegar,

.(2013:53

پارامترهای کالبدی بر آسایش حرارتی با تاکید بر
باد
از نقطهنظر آب و هوایی ،در طراحی خیابان،
پیچیدگی اصلی که طراح با آن مواجه است ،تفاوت در
تمایالت فصلی داخلی و بیرونی است .با توجه به بیشتر
مطالعات مرتبط ،پارامترهای هندسی خیابان (نسبت
ارتفاع به عرض) (H / Wو جهت گیری خیابانی
مهمترین پارامترهای شهری هستند ،که مسبب
تغییرات خرداقلیمی در یک خیابان هستند.
 -9-8تاثیر هندسه (نسبت ابعاد) خیابان بر
جریان هوا :هندسه یک دره خیابان با نسبت ارتفاع
ساختمان ()Hبه عرض خیابان ( )Wنشان داده
Urban canopy layer

1

شکل  -2الیه مرز شهری و الیه پوشش شهری؛
ماخذ)oke, 1987( :

هنگامی که جریان هوا در الیه مرزی شهری تقریبا
نرمال در محور خیابان است ،سه رژیم جریان هوا با
ویژگیهای متفاوت میتواند براساس نسبت ابعاد (H /
)Wو نسبت ساختمان ) (L / Wرخ دهد( Shishegar,
).(2013:53شکل)9
 ) aرژیم زبری مجزا ()IRR
Urban boundry layer

2
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 )bرژیم تداخلی دنباله ای ()WIR
 )cرژیم گذر فراری ()IR

بیشترین فراوانی را در مناطق شهری دارد.
بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که جریان هوا در
درههای عمیق در مقایسه با محیطهای یکنواخت یا کم
عمق آهستهتر است(.)Toudert, 2005: 31

شکل  -9رژیمهای جریان هوا بر روی مجموعه
ای از مرزهای عوارض جریان باد غالو؛ ماخذ:
((Toudert, 2005: 31

برای داالنهای عریض ) ، (H/W< 0.3ساختمان-
ها به خوبی از هم فاصله داشته و به عنوان یک عنصر
مستقل زبری عمل میکنند چرا که جریان هوا فاصلهای
کافی در سمت رو به باد ساختمان اول قبل از اینکه با
مانع بعدی برخورد کند طی کرده است و بادهای زمینه-
ای با یکدیگر تداخل نمیکنند .که این رژیم جریانی
تحت عنوان «جریان زبرى مجزا» شناخته می-
شود(.)Terim, 2011: 40
با افزایش نسبت  H / Wهر چقدر فاصلهی بین
ساختمانها کمتر میشود (  ،)621 = H / Wجریان
هوای متالطم فاصلهی کافی برای دوباره تنظیم شدن
قبل از مواجهه با ساختمان بعدی را ندارد .در این حالت
رژیم جریانی تغییر میکند که تحت عنوان «جریان
تداخلی دنبالهای» شناخته میشود( Terim, 2011:
.)40
در موارد داالنهای معمولی( ،)1 = H / Wبا
افزایش نسبت ارتفاع به عرض جریانی گردشی در درون
داالن ایجاد میشود ،در این شرایط توده جریان وارد
داالن خیابانی نشده و جریان بر فراز داالن تولید «جریان
گذر فرازی» میکند که با تولید جریان یگانه در میانه
داالن شناسایی میشود( .)Terim, 2011: 40که
1یک دره خیابانی به فضایی اشاره دارد که توسط دو ردیف
موازی از ساختمان های جدا شده توسط یک خیابان شکلگرفته

شکل-4الگوهای جریان باد در خیابان؛ ماخذ:
()Terim, 2011: 40

المیرا جامعی و راجاکوپاالن ( )2610با استفاده از
 ENVI-METخیابانهای "شهر شمالی" در ملبورن
را مدل سازی نمودند و نشان دادند دمای هوا در تمام

خیابانها با افزایش نسبت ابعاد کاهش مییابد .به طور
کلی خیابانهای باریک(  )H / W= 1باد را آهسته
میکند و خیابانهای عریض ) (H/W< 0.3به
واسطه اصطحکاک کمتر موجو افزایش سرعت
باد میشوند ،در اقلیمهای معتدل ،گرمایش زمستان
به همان اهمیت سرمایش تابستان است .بنابراین
خیابانهای شرقی-غربی باید به اندازهی کافی پهن
(محصوریت کمتر از یک) باشد ،تا دسترسی به خورشید
در نماهای جنوبی برای ساختمانها و پیادهروهای
شمالی فراهم شود و جهت گیری برای باد نیز به گونهای
باشد که ضلع بزرگ بلوکها برای اطمینان از دسترسی
به خورشید کمتر از  96درجه نسبت به جنوب زاویه
داشته باشد.
 -9-2تاثیر ارتفاع بر جریان هوا :درههای
خیابانی1همیشه متقارن نیستند .هنگامی که ارتفاع
ساختمان در جهت باد ،باالتر است ،مرکز گرداب اصلی
است و یک واحد اصلی از شهرهای مدرن ایجاد میکند.
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به سمت باال و در مسیر باد قرار میگیرد ،و باالی گرداب
به طور مورب بین سقف ساختمانهای ردیفی کشیده
میشود ،در موردی که ارتفاع ساختمان در جهت کمتر
است ،گردابه اصلی در مقایسه با یک شرایط متقارن
ضعیفتر است .مرکز گرداب اصلی به باال منتقل میشود
و در ارتفاع سطح سقف پایینترین ساختمان قرار دارد،
و یا حتی تا حدی بلند تر است(.)Esch, 2015: 164

شکل  -1تاثیر تغییر ارتفاع در دو جهت خیابان در
صورتی که باد عمود می وزد؛ ماخذEsch, 2015: ( :
(164

وانگ و پیردایاشی ( )2661نشان دادند که قرار
دادن چند بلوک از برجهای بلند باال ،سرعت عبور جریان
هوا در داخل دره خیابانی را هنگامی که جریان هوا به
صورت موازی یا عمود بر آن قرار دارد ،بهبود میبخشند.
عالوه بر این ،زمانی که برجهای بلند باال در یک دره
خیابان قرار گرفته بودند ،دما پایینتر بود .با قرار دادن
برخی برجهای بلند باال ،سرعت تا  % 36برای جریان
موازی افزایش مییابد و دما تا  1درجه سانتی گراد
کاهش مییابد .برای جریان عمودی ،سرعت پیشروی تا
 16برابر افزایش مییابد و دما تا  121درجه سانتی گراد
کاهش مییابد .ساختمانهای بلندمرتبه موجب جریان
عمودی بیشتر از دره خیابانها به الیه پوشش شهری
میشوند .ساختمانهای کوتاه ،جریان عمودی اضافی از
الیه مرزی شهری به الیه پوشش شهری ایجاد
میکنند(.(Shishegar, 2013:52
 -9-9تاثیر پیکربندی خیابان بر جریان هوا:
خیابانها که مستقیم و موازی با یکدیگر هستند ،حرکت
هوا را به داخل و درون مناطق شهری ارتقا میدهند،
فقدان پوشش گیاهی و پوشش مناسب در خیابانهای
مستقیم باعث گرمای شدید (در آب و هوای گرم) و یا
سرما (در آب و هوای مرطوب) در خیابانها به خاطر

حرکت مستقیم هوا میشود(شکل .)0خیابانهای باریک
و مارپیچ ،بادهای سرد و یا گرم را کاهش میدهند و
تاثیر بادهای طوفانی را کاهش میدهند(شکل  .)۱این
الگو برای دو آب و هوای (گرم و خشک و سرد و خشک)
مناسب است(.)Santamouris, etal, 1999:4515

شکل -6خیابانهای مستقیم و موازی جریان هوا را
به درون شهر ارتقا میدهند؛ ماخذEsch, ( :
)2015: 164

شکل  -1خیابانهای باریک و مارپیچ جریان باد را
آهسته میکنند؛ ماخذ)Esch, 2015: 164( :

 -9-4تاثیر پیکربندی خیابان بر جریان هوا:
سه الگوی جریان را با توجه به جهت باد در ارتفاع بام
میتوان در درههای شهری متمایز کرد :،موازی ،عمود و
یا مایل به محور دره(.)Esch, 2015: 163

شکل  -0الگوی جریان باد به محور درهی خیابانی؛ ماخذ:
((Esch, 2015: 163

هنگامی که جهت باد موازی یا تقریبا موازی با
محور خیابان (در یک انحراف از  11درجه) باشد ،باد
میتواند از درون آن عبور کند .در دهانه رو به باد
دره ،جریان هم جهت باد و همچنین سرعت قائم به
شدت با ورود هوا به این دره افزایش مییابد .در خیابان-
های موازی با جهت باد غالب باد بیشترین شتاب را دارد
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و در حالی که خیابانهایی عمود بر باد بخش عمده باد
را از روی ساختمانها عبور میدهند و شتاب بقیه را
میگیرد و باعث تالطم بیشتر باد در خیابانها می-
شود(.)milosovicova, 2010: 27
شکل-88الگوی جریان باد عمود بر دره عمیق و
باریک؛ تشکیل گرداب در خیابان های شهری توسط
باد؛ ماخذet al, 2011: 92( :

شکل  -3خیابان های موازی یا با زاویه حداکثر
 81درجه نسبت به وزش باد؛ ماخذmilosovicova, (:
)2010: 27

خیابانهای خنک که همراستا با جهات باد غالب
میباشند .جریان باد را بیشینه نموده و موجب افزایش
دسترسی ساختمان به تهویه عبوری میشوند( Erel et
.)al, 2011: 92

شکل  -81جریان یافتن باد ثانویه در درون معبر و
فراهم آمدن زمینه تهویه مناسو آن در هنگامی که
باد موازی با جهت معبر میوزد؛ ماخذErel et al, ( :
.)2011: 92

هنگامی که جهت باد عمود بر محور خیابان باشد
و ساختمانها به صورت یک ردیف طوالنی در امتداد
خیابان قرار گرفته باشند .جریان اصلی باد (جریان اولیه)
بر باالی ساختمانها جریان مییابد .در واقع در این
حالت ساختمانها همچون سدی در برابر جریان باد
عمل میکند و میزان تهویه در فضای شهری به حداقل
خود می رسد(.)Esch, 2015: 163

.)Erel

هنگامی که جریان باد نسبت به خیابان مایل باشد،
میزان جریان باد در پیادهروهای رو به باد و پشت به باد
با هم متفاوت است .در صورتی که با زاویه  96تا 11
درجه به معبر بوزد در محدوده نیمه موثر بوده به عبارت
دیگر با سرعت کم در آن جریان خواهد افتاد .در نتیجه
خیابانهای وسیعی که با زاویهی مایل (حدود 96
درجه) نسبت به جهت باد قرار گرفتهاند ،بهترین حالت
ممکن برای حضور باد در قلب شهر هستند( Erel et

.(al, 2011: 92

شکل -82وقتی جریان باد به صورت مورب بر خیابان
میوزد؛ ماخذ.)Erel et al, 2011: 92( :

اما در حالی که خیابان در راستای مورب با مسیر
جریان باد قرار گیرد ،جریان باد به شاخههای متفاوتی
تقسیم میشود ،اولین شاخه به صورت مستقیم و در
راستای جهت خیابان جریان مییابد ،دومین شاخه
موجب تشکیل مناطق پر فشار در قسمت پشت به مسیر
باد در ساختمانها میگردد .همچنین در قسمت پشت
به باد خیابان ،یک ناحیه با فشار پایین در پیرامون
ساختمانها ایجاد میشود(خلیفه قلی.)10 :1931 ،

شکیبامنش ،فرحبد ،تاثیر طراحی خیابان بر آسایش حرارتی عابرین با تاکید بر باد

شکل  -89جهت گیری خیابان با زاویه مورب نسبت
به جهت وزش باد به منظور جلوگیری از وززش باد
مستقیم؛ ماخذ)milosovicova, 2010: 27( :

در واقع محدوده موثر باد در یک معبر در حقیقت
تعیین کننده جهت وزش بادهایی است که در معبر به
جریان افتاده و میتوانند در احساس گرمایی مؤثر واقع
شوند .در صورتیکه باد موازی جهت معبر یا تا 96درجه
انحراف نسبت به آن بوزد ،در معبر موثر بوده و میتواند
در آن به جریان بیفتد .در صورتیکه با زاویه  96تا 11
درجه به معبر بوزد در محدوده نیمه موثر بوده به عبارت
دیگر با کاهش سرعت در آن جریان خواهد افتاد .در
صورتیکه با زاویه عمود تا  11درجه نسبت به محور
معبر بوزد در آن به جریان نخواهد افتاد.
.

چین را مورد بررسی قرار داده و دریافتند که خیابانهای
شمال غربی-جنوب شرقی ،سایه بیشتر ،سرعت باد
باالتر و شرایط آسایش حرارتی بهتری را برای عابرین
پیاده فراهم میکنند.
 -4روش تحقیق
در این پژوهش از نرم افزار Envi-met V4به
عنوان ابزار تحلیل و بررسی استفاده شده است .که یک
مدل غیر هیدرواستاتیک سه بعدی جامع برای مدل
سازی تعامالت سطحی-گیاهی-هوا است که نه تنها
محدود ،بلکه اغلب برای مدل سازی محیط های شهری
و بررسی اثرات دیدگاههای معماری سبز استفاده می-
شود .این مدل برای میکروسکوپ با رزولوشن معمولی
افقی از  621تا  1متر طراحی شده است .این قطعنامه
اجازه می دهد تا به تجزیه و تحلیل تداخل در مقیاس
کوچک بین ساختمانهای منحصر به فرد ،سطوح و
گیاهان بپردازد.
داده های موردنیاز برای نرم افزار ENVI_MET
 V4از طریق برداشت میدانی در سه روز خرداد ماه سال
 1930با استفاده از بادسنج انمومتر گردآوری شده اند.

شکل  -84محدوده اثر باد در معبر؛ ماخذ( :طاهباز،
)8963

مطالعهای توسط وی یانگ1و همکاران ( )2611بر
خیابان شنتون وی در سنگاپور نشان داد که سایه
اندازی استراتژی کلیدی برای بهبود آسایش حرارتی در
فضای باز در سنگاپور است و خیابان شمال غربی-جنوب
شرقی استراتژیک تر از خیابان شمال شرقی -جنوب
غربی در بعد از ظهر از لحاظ آسایش حرارتی است.
ژانگ 2و همکاران ( )261۱درههای خیابانی گوانگ جو
Wei Yang

1

شکل  -81بادسنح انمومتر

 -1مطالعه موردپژوهی
در این پژوهش بخشی از خیابان فردوسی (واقع
در منطقه  12تهران)حدفاصل میدان فردوسی تا
چهارراه جمهوری اسالمی به عنوان نمونه موردی
انتخاب شده است .این خیابان یک خیابان شمالی-
جنوبی به عرض  96متر و سطح آن آسفالت با ضریب
آلبدو  621است.

Zhang

2
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فردوسی به فاصله زمانیهای یک ساعت به یک ساعت
با استفاده از بادسنج انمومتر بدست آمد.

شکل  -86موقعیت محدوده مورد مطالعه

در این خیابان به سبب وجود راستههای تجاری ،هم
حضور عابرین پیاده و هم ترافیک موتوری باال است ،که
شکل  -81موقعیت های برداشت میدانی

تراکم ترافیک سبب آلودگی صوتی و هوایی می شود،
عالوه بر این زباله های ناشی از واحدهای تجاری نیز
سبب آلودگی های محیطی می شود .پوشش گیاهی و

•

 84خرداد ماه 8931

جدول  .2برداشت میدانی در  84خرداد ماه 8931

حضور آب در این محدوده بسیار اندک است .بنابراین
وضعیت آسایش حرارتی عابرین را بسیار تحت تاثیر قرار
میدهد.

نقاط برداشت

 -1-2بررسی اقلیم و تحلیل اطالعات
هواشناسی :در این بخش اطالعات از طریق برداشت
در سه روز به تاریخ  10 ،11و  10خرداد ماه سال 1930
از ساعت  3صبح تا  11بعدازظهر در سه نقطه از خیابان

دمای هوا

رطوبت

سرعت باد

نقطه A

912۱1

11212

1211

نقطه B

912۱1

11212

6231

نقطه C

9222۱

11212

1222

میدانی (از
ساعت  3تا )11

 -1-8بعد اکولوژیک :محدوده خیابان فردوسی
دارای شیب  1-2درصد و جهت شیب غالب ًا
جنوبی(غرب ،جنوب غربی) است .در محدوده خیابان
فردوسی تنها پوشش گیاهی به صورت خطی در لبه ها
حضور دارند .و البته پوشش گیاهی به صورت متراکم در
حیاط سفارت بریتانیا هم حائز اهمیت است .جهت وزش
باد غالب به سمت غرب و جنوب غربی از آنجایی که
جهت گیری خیابان فردوسی شمالی-جنوبی بوده،
بنابراین جهت گیری مطلوبی نسبت به جهت باد دارد.
اما جهت گیری ساختمانها در آن شرقی-غربی است
در نتیجه مطلوبیت کمتری نسبت به جهت باد را دارا
هستند.

میانگین

میانگین

میانگین

•
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جدول  .9برداشت میدانی در  86خرداد ماه 8931
نقاط برداشت
میدانی(از ساعت
 3تا )11
نقطه A

میانگین

میانگین

میانگین

دمای هوا

رطوبت

سرعت باد

9120

1921

1222

شکیبامنش ،فرحبد ،تاثیر طراحی خیابان بر آسایش حرارتی عابرین با تاکید بر باد

نقطه B

9۱20

1921

121

نقطه C

9۱23

1921

620

•

-

خرداد ماه 8931

جدول  4.برداشت میدانی در  81خرداد ماه 8931
نقاط برداشت

میانگین

میانگین

میانگین

دمای هوا

رطوبت

سرعت باد

نقطه A

90261

11

1260

نقطه B

9323

11

1221

نقطه C

93261

11

1291

میدانی (از
ساعت  3تا )11

وجود کفپوش آسفالت در اکثر بخش های
محدوده افزایش دما را سبب میشود.
در محدوده خیابان فردوسی ساختمانها با
کیفیت قابل نگهداری درصد باالیی را تشکیل
میدهد.

 -6مدل سازی در نرم افزار ENVI-MET
ابتدا محدوده خیابان فردوسی با جهت جنوب
غربی (زاویه  216درجه) با دقت باال در گرید
 96*16*16مدل سازی شد .تمامی تصاویر خروجی بر
اساس برداشتهای اقلیمی میدانی و بر اساس ارتفاع قد
انسان( 120متر) مدل سازی شده است.

 -9-1بعد کالبدی:
در بررسی کالبدی محدوده خیابان فردوسی
اطالعات زیر بدست آمد:
 در این محدوده غلبه توده بر فضا وجود دارد. جهت گیری قطعات در آن شرقی-غربیاست.
 توزیع ارتفاعی آن بیشتر  1-2طبقه است .وپایین بودن نسبت ارتفاع به عرض این
محدوده جریان باد را در شرایط مطلوب قرار
میدهد.
 دانه بندی اغلب قطعات باالتر از  166مترمربع (درشت دانه) است.
 جنس مصالح نمای اکثر ساختمانهای اینمحدوده آجری است که آلبدوی 1پایینی
داشته و در کاهش جزیره حرارتی مناسب
است.

شکل -81مدل سازی محدوده خیابان در ENVI-
MET

-6-8دادههای وارد شده در نرم افزار:
جدول  .1داده های ورودی در نرم افزار(سرعت باد و
جهت باد)
داده های
ورودی

میانگین سرعت باد
در  9نقطه ()A,B,C

 11خرداد

 122متر بر ثانیه

 10خرداد

 121متر بر ثانیه

 10خرداد

122متر بر ثانیه

جهت باد
بادهای غالب از
غرب و جنوب غربی
با زاویه  216درجه

در این قسمت با توجه به اطالعات برداشت میدانی
1ضریب بازتاب از سطح شی
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در سه نقطه محدوده میانگین دمای هوا و رطوبت در
هر ساعت به عنوان داده وارد نرم افزار شد که به شرح
زیر است:
جدول  .6داده های ورودی در نرم افزار (دما و رطوبت)
دمای هوای میانگین
11

10

خردا

خرد

خردا

د

اد

د

3

2021

232۱

9120

1۱

10

1۱

16

2۱21

9221

9120

1۱

11

1۱

11

2329

9020

9۱21

10

19

10

1621

1221

11

19

11

9329

1121

11

11

12

1121

1223

12

11

11

1629

1123

11

10

10

12

19

11

11

11

10

10

خرداد

خرداد

خرداد

9226
0
9922
9120
0
9۱22

با توجه به نقشههای تهیه شده در این قسمت
تاریخ

رطوبت نسبی
10

ساعت

 -1یافته های پژوهش

11خرداد
1930

10خرداد
1930

داده های ورودی

جدول  .1داده های ورودی در نرم افزار (کالبدی)
توزیع

پوشش

جنس

کفپوش

ارتفاعی

گیاهی

نما

زمین

اغلب از

آسفالت(

جنس

با ضریب

آجر (با

آلبدو

ضریب

)621

درختانی با
تعداد

ارتفاعمت

طبقات

وسط 11

*9

متر و تاج
متراکم

آلبدو
)629

 -6-2مدل سازی سرعت باد:

10خرداد
1930

جدول .1مدل سازی سرعت باد در ENVI-
MET

شکیبامنش ،فرحبد ،تاثیر طراحی خیابان بر آسایش حرارتی عابرین با تاکید بر باد

وجود ضرایب همبستگی باال میان متغیرهای اندازه
گیری شده (دما ،رطوبت و سرعت باد) و مقادیر بدست
آمده از مدل نرم افزاری در نقاط متناظر نشانهی معتبر
بودن و قابل استناد بودن مدل نرم افزاری ساخته شده
بدست پژوهشگر است.
در قسمت هایی از خیابان فردوسی که در آن
پوشش گیاهی به صورت خطی پراکنده وجود دارد،
درختان به عنوان موانعی صلب عمل کرده و از سرعت
باد در معبر میکاهند .همچنین در حیاط خانههایی که
پوشش گیاهی به صورت انبوه وجود دارد سرعت باد
افزایش نمییابد و از شدت آن کاسته میشود.
تنوع ارتفاعی ساختمانها نقش تعیین کنندهای
در نحوه جریان و سرعت باد دارد .باد در برخورد با
ساختمانهای بلند برخورد متفاوتی نشان میدهد.
نقشههای وضع موجود نشان میدهند که در قسمتهای
از خیابان فردوسی که تنوع ارتفاعی بیشتر است ،جریان
و سرعت باد نیز افزایش مییابد .از آنجایی که خیابان
فردوسی از نظر ارتفاعی تقریباً متناسب است ،بنابراین
تغییرات سرعت باد در آن کمتر به چشم میخورد.
به طور کلی سرعت باد در بیشتر نقاط خیابان
فردوسی کمتر از  621متر بر ثانیه است .که سبب می
شود باد به خوبی در این خیابان جریان نیابد ،که همین
عامل می تواند وجود آلودگی و آسایش حرارتی نسبتاً
نامناسب در این خیابان را توجیه کند.

در
محدود
ه

بافت

بازشوها و بالکن در نمای ساختمان
ها
 عریض کردن پیاده روها قرارگیری ساختمان ها به صورتپلکانی در جهت باد

 استفاده از جلو آمدگی در نما یاایجاد رواق در طبقه های همکف

سیاست:
 استفاده از عنصر آب در محدوده استفاده از درختان خزان پذیر درمعبر
راهبرد-1
 :2بهره
گیری از
عناصر
طبیعی

 -1نتیجهگیری و پیشنهاد
با توجه به یافته های بدست آمده از مدل سازی
 ENVI-METراهکارهای زیر در بهبود شرایط
محدوده میتواند موثر واقع شود.
جدول  .3هدف-راهبرد -سیاست
هدف:1
بهبود
شرایط
آسایش
حرارتی

راهبرد

سیاست:

:1-1

 -ایجاد فضاهای باز جمعی در

افزایش
نفوذ
پذیری در

محدوده
 حذف کاربری های درشت دانه و یاتجزیه آن ها

 -ارائه ضوابطی در خصوص افزایش

 ایجاد فضای سبز و پوشش گیاهیدر زمین های مخروبه در محدوده
 استفاده از روف گاردن و یا بالکنهای سبز

 استفاده از پوشش گیاهی در سایزهای کوچک در وسط معبر
راهبرد-1
 :9بهره
گیری
مطلوب از
باد و
تابش
آفتاب

سیاست:
 استفاده از سایبان های موقت بهمنظور تامین آسایش حرارتی در
تابستان در محدوده
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 استفاده از درختان خزان پذیر بهمنظور استفاده از نور خورشید در
زمستان و سایه اندازی در تابستان
 جلوگیری از ساخت و سازهایصلب مانع باد
 مایل ساختن توده ساختمان ها بهمنظور بهره گیری مناسب از باد و
تابش
 استفاده از مصالح جذب کننده ونگه دارنده حرارت
 تعویض کف سازی با مصالح مناسبنفوذ پذیر در برابر آب و با ظرفیت
حرارتی باال
راهبرد
:1-2
هدف
:2
کاهش
اثر
جزیره
حرارتی

سیاست:

افزایش

 -افزایش سطوح سبز

سطوح

 -افزایش مصالح نفوذ پذیر

تبخیرپذ

 -استفاده از عنصر آب

یر
راهبرد-2
 :2سطوح
با ضریب
آلبدو
پایین

سیاست:
 استفاده از مصالحی که ضریبانعکاس پایینی دارند
 افزایش سطوح سبز که ضریب آلبدوبین  6210تا  6220دارند

راهبرد-9
:1

سیاست:

هدف

استفاده از

 -استفاده از ردیف درختان جهت

:9

پوشش

برای جلوگیری از نفوذ باد نامطلوب

بهبود

گیاهی

تهویه و

جهت

کاهش

تصفیه

آلودگی

هوا

هوا

راهبرد-9
 :2اصالح
توزیع
ارتفاعی

 کاشت گیاهانی که به تصفیه هواکمک می کند

سیاست:
 -تنوع ارتفاعی جهت تهویه بهتر هوا

 استفاده از ساختمان های مرتفع درلبه میدان جهت آشفته کردن باد و
انتقال آن به زمین

شکیبامنش ،فرحبد ،تاثیر طراحی خیابان بر آسایش حرارتی عابرین با تاکید بر باد

شکل  -22پالن سیاست گذاری

8

جدول .81راهکارهای طراحی
 کاشت درختان خزان پذیر در لبه ی خیابان ها بهمنظور بهره گیری از نور خورشید در زمستان و سایه
اندازی در تابستان
 کاشت بوته های پایه کوتاه در میانه ی خیابان طراحی کفپوش های مناسب نفوذ پذیر و نگه دارندهی حرارت
 طراحی نماها با مصالح جذب کننده و نگه دارنده یحرارت مانند طراحی نماهای آجری
 طراحی سایبان های موقت در بخش هایی از خیابانکه عدم آسایش حرارتی در آن بیشتر به چشم می
خورد و استفاده از عناصر سبز در این سایبانها

 پلکانی ساختن ساختمان ها در جهت باد جهت تهویهبهتر هوا
 فعال ساختن حوض و آبنمای میدان فردوسی طراحی بازشوها و بالکن ها در ساختمان ها و همچنینطراحی تراس های سبز
Policy map

1

 طراحی کفپوش سبز طراحی روف گاردن و باغچه های بارانی افزایش حجم فضا نسبت به توده طراحی مایل(رو به جنوب تا  96درجه انحراف)توده¬ها به منظور قرارگیری در جهت مناسب نسبت
به باد و تابش
 تعریض پیاده روها طراحی جلو آمدگی در نما یا ایجاد رواق در طبقه هایهمکف به منظور سایه اندازی
 طراحی فضای باز جمعی در مخروبه های خیابان واستفاده از پوشش گیاهی و عنصر آب در آن
 طراحی گشودگی هایی در جهت وزش باد به منظوربهره گیری از باد مطلوب
 جلوگیری از ورود باد نامطلوب غرب با کاشت گیاهانمتراکم
 طراحی ساختمان های مرتفع به صورت محدبی ودایره ای شکل از لحاظ مناسب بودن آن ها در برابر
فشار باد و مقاومت هوا
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 بلندتر ساختن ساختمان های میدان از ساختمان هایاطراف برای بهره مندی از باد جهت تهویه ی بهتر فضا
 طراحی موازی محور میدان با جهت باد غالب بهمنظور کاهش تالطم باد
 جمع آوری مناسب زباله های ناشی از مراکز تجاریجهت کاهش آلودگی هوا
 نامتقارن ساختن ساختمان های دو طرف خیابانجهت تهویه ی بهتر هوا

 طراحی دیوارهای پیش آمده و پس رفته با ارتفاعاتمتنوع جهت تخلیه ی بهتر آلودگی هوا
 طراحی درختان با ارتفاع مناسب جهت گردش بهترهوا

شکل -29راهکارهای طراحی

-1جمع بندی
در این پژوهش تاثیر طراحی خیابان بر آسایش حرارتی
عابرین با تاکید بر باد مورد بررسی قرار گرفت .مدل
سازی آسایش حرارتی وضع موجود در این محدوده با
استفاده  ENVI-METبا تاکید بر باد غالب (جنوب
غربی) صورت گرفت ،که نشان میدهد که باد در برخورد
با ساختمان ها با ارتفاع مختلف رفتار متفاوت نشان می-
دهد و در بخش هایی که ارتفاع بیشتر است سرعت باد
نیز باالتر است .از آنجایی که این محدوده از نظر ارتفاعی
به نسبت متناسب است ،بنابراین تغییر شدید در سرعت

شکیبامنش ،فرحبد ،تاثیر طراحی خیابان بر آسایش حرارتی عابرین با تاکید بر باد

باد در آن به چشم نمی خورد .از جهتی ساختمان های
بلند مرتبه در صورتی که به درستی مکان یابی شوند
میتوانند با ایجاد تالطم سرعت باد ،در تهویه بهتر هوا
کمک کنند که در طراحی باید به این نکته توجه شود.
همچنین مدل سازی نشان داد که پوشش گیاهی

.۱

در محدوده به عنوان صلب ،مانع باد عمل کرده و از
سرعت باد می کاهد .از آنجایی که در این معبر نسبت
ارتفاع به عرض کم است (حدود )629بنابراین سرعت باد
در آن باید باال باشد ولی برداشت های میدانی خالف این
مسئله را نشان می دهند که میتواند به دلیل پوشش
گیاهی باشد که در آن بخش از محدوده وجود داشته
است.
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