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 چکیده 

حرارتی به  آسایش .زار استگتأثیر ساکنینآسایش حرارتی در محیط زیست یک عامل حیاتی است که بر سلامت و رفاه 

ر مقدار تابش و قابل توجهی ب تأثیرهای شهری فرم بلوکو  اثرات ترکیبی پارامترهای مختلف است تأثیرمیزان زیادی تحت 

های مسررنونی بر آسررایش فرم و ارتفاع بلوک تأثیربه سررنجش  در این پژوهشگذارند. الگوهای جریان و سرررعت باد می

نوع پیمایشی،  از استنباطیروش توصیفی و  روش تحقیق پژوهش به شیوه کمی، و از. است حرارتی فضاهایی باز پرداخته

 چهار. شده است استفاده شده کنترل احتمالی گیرینمونه از نمونه حجم انتخاب منظور بهتصادفی و  گیرینمونهروش و 

سازی  شبیه انتخاب ومرتبه  در سه حالت کوتاه مرتبه، میان مرتبه و بلندبا الگوهای متداول در شهر شیراز  مسرنونی بلوک

در سال  ENVI-met افزارنرم استفاده از باآنها  سنجش و هاداده تحلیلبه  سازیشربیه از منتج نتایج بررسریگردید. و به 

، دمای معادل فیزیولوژینی به دست RayManهای اقلیمی در نرم افزار ؛ سپس با استفاده از دادهه استشد پرداخته 0911

نتایج با  سپس ه است.گرفت سرازی شده، نسبت فرم و ارتفاع مورد تجزیه و تحلیل قرارهای شربیهمدل پنج نقطهدر  و آمد

آزمون فریدمن ها در دو سرط  توصریفی و اسرتنباطی بیان شرده اسرت، و با استفاده از رهآما 22SPSSنرم افزار توجه به 

ین انواع ب مطرح شده مشخص گردید و میزان معناداری و ارتباط ها بر حسب سه ارتفاعفرم براساس بحرانی بندی نقاطرتبه

تفاده از آزمون با اسررمرتبه( مرتبه و کوتاهی، محیطی( برحسررب انواع ارتفاع )بلندمرتبه، میانهای )ترکیبی، مجموعه، خطفرم

د و این معناداری وجود دار و ارتفاع تفاوت بین انواع فرمکه  ها نشان دادیافته کروکسنال والیس مورد بررسی قرار گرفت.

تور فرم دو فاک هر. نهایتا تری را داشته استمحیطی نتیجه مطلوبای و های میان مرتبه در فرم مجموعهارتباط در ساختمان
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ر دارند و نقش به سزایی دهای مسنونی مجتمعو ارتفاع ارتباط مهمی با پارامترهای موثر در آسرایش حرارتی فضرای باز 

 آورند.روی متفاوتی را برای ساکنین بوجود میو امنان بهرهتعدیل دما محیط 

 .، دمای معادل فیزیولوژینی، ریمنهای مسنونیبلوک ،ENVI-met ،حرارتی فضاهای بازآسایش  :هاکلیدواژه

 مقدمه  .2

خواهد رسید شهرها  ٪11به 2191کند و این مقدار تا سالمی زندگی شرهر در جهان جمعیت از %11حدود ه مروزا

شرردید  ان اولین گام برای مبارزه با تنشبه عنو (2100 ،و همناران 0)رودکننداز مقدار زیادی منابع انرژی اسررتفاده می

خلی و دا محیط حرارتی، در فضای، یعنی احساس انسان از "آسایش حرارتی"یابی بهحرارتی در مناطق شرهری، دست

یش بینی و پآسایش حرارتی از هدف  پذیر بسیار مهم است.یابی به بافت شهری زیستفضرای بازشرهری برای دسرت

؛ 2102 ،و همناران 2ظریان)ن اسرررتگرمرایی برای افزایش قرابلیت زندگی شرررهری کراهش اثرات نرامطلوب وقرایع 

 (0111، 1؛ اوک2102، 1و ماتزراکس 7؛ هرمان2111، 2و حاجت 1کوواتس ؛2102، 0و کیانی 9نپریاامیر

، 00لینودیس و 01نولوپولوین) باز پیچیده استحرارتی در فضرای گیری آسرایشبینی دقیق و اندازهدسرتیابی به پیش

زیرا آسرررایش حرارتی بسرررتگی به اثرات ترکیبی پارامترهای مختلف اقلیمی مانند . (2112، و همناران02پوتچتر؛ 2112

عیت فیزیولوژی، وضررربه فرد از محیط حرارتی مبتنی بردمای هوا، رطوبت، شرردت تابش، سرررعت باد و همچنین تج

ی های آسایش حرارتها و مدلوسیعی از شاخصروانشرناختی و انتظارات دارد؛ بر این اساس آسایش حرارتی با طیف 

بحث در مورد شررایسررتگی و اثر  .(2101 ،نظریان و همناراند )آمیزنتعریف شررده اسررت که این عوامل را در هم می

بخشری الگوی توسرعه شرهری نسربتا متراکم و فشررده به عنوان روینردی برای دستیابی به شهری پایدار در مقایسه با 

 احی وهای طراسرررتفاده از منابع شرررهری، مدتی در قلمرو تحقیقات دانشرررگاهی، همچنین شررریوه تراکم پرایین، برای

 و  01ومانین؛ 0112 ،و همناران 00جننس ؛2111، 09نومان) اسرررتو ضرررروری گرفته  ریزی مورد بحث قراربرنرامره

 بوده اپذیرناجتناب امری هافضررا توسررعه شررهری، جمعیت فزوناروز رشرردو  پیشرررفت بااز طرفی  (0112 ،02یکنورتح
                                                           
1. Rode  

2. Nazarian  

3. Amiriparyan 

4. Kiani 

5. Kovats 

6. Hajat 

7. Herrmann 

8. Matzarakis 

9. Oke 

10. Nikolopoulou  

11. Lykoudis  

12. Potchter  

13. Neuman  

14. Jenks  

15. Newman  

16. Kenworthy  
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 انرژی افزایش تقاضررای اقلیمی، هایویژگی با آن تطابق عدم مسررنونی وهای در بلوکتغییرات فرمی و ارتفاع اسررت. 

باعث از های مختلف و ارتفاع آنها گونه ها وفرم تناسب صحی  بینعدم  .است داشرته دنبال به را هاسراختمان مصررفی

های مختلف مسنونی بر ارتفاع و فرم گونه بین سردرمیاینگونه به نظر  واقع در. شرده اسرتبین رفتن فضرای مطلوب 

ی را چنین اسررتدلال نمود که نتایج متفاوتاینتوان دارد و میگذاری وجود تأثیرفضررای باز رابطه  ایجاد آسررایش حرارتی

های مختلف در دیدگاهعملنرد محیطی از  و هاشهررابطه بین شنل حالی است که این درد. سراز محققان روشرن یبرا

 دهد،که نشان می ای وجود داردشواهد قانع کننده نتایج ارائه شده رد گذشرته مورد مطالعه و بررسری قرار گرفته اسرت.

و همناران  0ژانگا) دگذارمی تأثیرعملنرد انرژی هم  ، بلنه برمینرو اقلیمبرهای شررهری نه تنها شررنل و موقعیت بلوک

 (0172و  0112) نظر اوک به توانمیمحققین  توسط انجام شرده هایدر پژوهش .(2100 ،همنارانو  2ییانسرنا ؛2101

مصررال   مسررنونی و هایفرم مجتمع، های مختلف شررهرنشررینی، هندسرره شررهریویژگی معتقد اسررت که، اشرراره کرد

گیری پارامترهای نسرربت ابعاد و جهت (2101) 9و خرات یونسرری. گذاردمی تأثیرتعادل انرژی شررهری سرراختمانی، بر

افزایش  باعثجنوبی  -گیری شررمالینسرربت ابعاد بالاتر و جهت اند ودریافتند کهرا بررسرری کردههای شررهری برای دره

ای خرد ههای پارامتری برای ارزیابی ویژگیسازیای و شربیههای زمینهگیریبه منظور اندازه .شرودآسرایش حرارتی می

افزار نرمسرررازی در شرربیهمعتقدند  2101 ،غفاریان و همناران. شررده اسررتاقلیم درکوالالامپور مالزی مطالعاتی انجام 

ENVI-met افی توانایی کو همچنین های مختلف های شرررهری با فرمقابلیت بررسررری متغیرهای مختلف برای بلوک

نیاز  نددهشان مین (2111) 1ونگو  0یون .باشدساختار پیچیده، دارا میبا  در شرهرهایی را های خرد اقلیمبرای محاسربه

 جودو ات مهم سررایه و پوشش گیاهیتأثیره به بازسرازی موثر فضرای باز در مناطق گرمسریری، از طریق توجه کافی ب

شرربیهه از موارد دیگر می توان ب. سررط  آسررایش حرارتی بالاتر شررود با بازدسرتیابی به فضررای تواند منجر بهدارد که می

کرد که نقش به اشاره  ( 2102) همنارانو  7وانیاتوسط  گیاهانتأثیر بررسی، (2101) 2سرازی جریان هوا توسرط اوکیل

در  های شررهریمحیط گرمایی اطراف بلوک بر( 2102)و همناران  1گیانتحقیقات  سررزایی در آسررایش حرارتی دارد.

بر راحتی حرارتی  گذارترین پارامترتأثیرتفاع بلوک و هوای پنن نشان داده است که ار زمسرتان در آب طول تابسرتان و

 ،(2119؛ راتی و همناران،  2111، و همناران 1)راتی کنند، هندسرره شررهریهمچنین محققان اسررتدلال می و .اسررت

 (،2101همناران، و  02گوده) گیریجهتو  (2109 ،00اندرسن-سترومانو 01سراترآ ) تفاوت در شرنل بلوک شرهری
                                                           
1. Zhanga 

2. Sanaieian  

3. Kharrat  

4. Yuen  

5. Wong  

6. Okeil  

7. Wania  

8. Yang   

9. Ratti  

10. Sattrup  

11. Stromann-Andersen  

12. Guedouh  
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( 2110) 2سچنیر(،  راتی و 2111و راتی) 0مطالعات انجام شرده توسط مرلو. دارند  باز فضرایکارایی برزیادی  اتتأثیر

 .داردمتفاوت ات تأثیر نیمسنومصرف انرژی  شنل شهری بر(  نیز نشان می دهد که 2107)9وسیوارتهولوماو 

 برای راحتی حرارتی انسرررانجزء مهمی فضرررای داخلی و خارجی  درتابش خورشررریدی  گیریجهت همچنین 

خطوط طراحی  گیری نمای سرراختمان وجهتو  (0111 ،و همناران2؛ وان اسرر 0111 0کنولسشررود )محسرروب می

دارد أثیر تبر راحتی حرارتی و کیفیت زندگی سررراکنین  نیز سررراختمان به عری خیابان نسررربت ارتفاع و سررراختمان

به مورفولوژی سررراختمان  کنند کهسررریاری از محققان بیان میهمچنین ب. (2102 ،و همناران 2هاچم؛ 0111 ،1ریتتلفیل)

 2102 ،)هاچم و همناران اثر دارد حیط داخلی و محیط خارجیم خورشررید در سررترسرری به تابشدطور مسررتقیم در 

های شرررهری و بلوکاشرررنال هندسررری همچنین . (2101 ،و همناران 1یف؛ 0111 ،1یوونیگ؛ 2102 ،7ویهاپ؛ 2100و

  (.2102 ،00هورواتو  01رزتکان)را فراهم آورده است  بلوک شهریپتانسیل استفاده از خورشیدی را در 

با توجه  که اند.توجه داشته (2102 ،و همناران 02چاتزیپالنا) شهریهندسره ارتباط قابل توجهی بین و شرهری فرم 

به عری( عامل اصررلی تهویه هوا می ها )نسرربت ارتفاعهندسرره درهتوان گفت ها، میبه جریان هوا در مقیاس خیابان

 (.2112 ،02سیسانتامورو  01سیکجاور؛ ج2112 ،00یرامو  09تئودرت) باشد

 اند. نتایجداده باد متفاوت مورد بررسرری قرار های مختلف با جهتچهار مدل معمولی با هندسرره نیز (2100) 07بادی

 سررتند که میزان تهویه طبیعی ایجادها و جهت باد عوامل بسرریار مهمی هسرراختمانها نشرران داد که هندسرره آن مطالعات

 دمای معادلو همچنین (. 2100 ،و همناران بادی؛ 2111 ،و همناران بادی) کندهای شهری را تعیین میحوزه شرده در

 ناسبم فیزیولوژینی یک شراخص آسرایش حرارتی اسرت که مخصروصرا برای تحلیل آسایش حرارتی در فضای باز

 (.2117 ،و همناران 21سیماتزاراک ؛2111، 01؛ لین0111، 01)هوپهو مورد توجه است  است
                                                           
1. Morello  

2. Richens  

3. Vartholomaios  

4. Knowles 
5. Littlefair  

6. Hachem  

7. Haapio  

8. Givoni 

9. Fay  

10. Kanters  

11. Horvat 

12. Chatzipoulka  

13. Toudert  

14. Mayer  

15. Georgakis,  

16. Santamouris  

17. Bady  

18. Hoppe  

19. Lin  

20. Matzarakis  
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از جمله عوامل فردی و پارامترهای فیزینی محیط حرارتی است. نتایج نشان  حسراسیت عوامل مختلف، ازتحلیلی 

؛ 0111 ،و همناران 0فنگا) داردقوی وجود  دمای عملیاتی ارتباط خطی و فیزیولوژینی انرد کره بین دمرای معادلداده

میزان آسررایش حرارتی فضررای باز در  (2101)روشررن طبق تحقیقات  (.2102 ،و همناران 2کوکولو؛ 2101 ،سیماتزاراک

باشد. محدوده می 9/22و حد بالا  09/01حد پایین  شرهر شریراز دمای معادل فیزیولوژینی در شررایط آسایش حرارتی

 (.2101 ،و همناران 9ا)روشن باشدمی 29تا  0/01مطابق با شنل  PET فیزیولوژینیآسایش دمای معادل 

ها بر پارامترهایی از جمله ارتفاع به عری( حیاط )نسرربت H/Wوگیری جهت تأثیر (2107) و همناران 0نصرررالهی

PMV  وUTCI 2و اورال 1سزن. را مورد بررسی قرار دادند  های آسرایش حرارتی در شرهر شریرازبه عنوان شراخص 

نتایج نشان  اند.بررسی کرده ENVI-met را باشرایط تابستان در شررایط آسایش در فضای باز در شنل خطی ( 2101)

و بیشررترین آسررایش حرارتی را  PET جنوب، کمترین مقدار -گیری شرمالتر و جهتداده اسرت که نسرربت ابعاد پایین

توانند پارامترها را نشان داده است که ساختارهای شهری میمطالعات مختلف . برای شرنل خطی بدسرت آورده اسرت

 (.2101 ،و همناران 1رادریگز ؛2112، 7)جانسن داشته باشندباز آسرایش حرارتی در فضایی ات مهمتأثیردهند و  رتغیی

ز عوامل اهای شهری به عنوان بخشی از بلوکهای مسنونی مجتمع گفتتوان پس از بررسری مطالعات پیشرین می

در این  ذارند.گتأثیراین بر پارامترهای اقلیمی و آسررایش حرارتی ، بنابرباشررندکننده سرراختار و هندسرره شررهری میتعیین

و  بررسی مطالعات در و از سروی دیگراسرت، یی در حال توسرعه با سررعت بالاشریراز  شرهر با توجه به ایننه اراسرت

به بررسی اثرات فرم و حاضر مقاله از این رو  مشرهود است، شریراز در شرهر این زمینهمقالات موجود خلا مطالعاتی در 

شاید نتایج ا ت در این شرهر بر آسایش حرارتی فضای باز پرداخته شده است. تنرارو پررایج  مسرنونیهای ارتفاع بلوک

نتایج  زبا استفاده اوان تب یابی به الگوی بافتی بهینه باشد تا به دسرت آمده، شرروعی برای مطالعات بیشتر در زمینه دست

 .تر فضاهای باز دست یافتهای مسنونی و به طور کلیتری برای مجتمعبه دست آمده، به طراحی بهینه و مطلوب

 لوژیومتد .1

ز آنجا ا .است کمی تحقیق روش شرناسریروش نظر از ،اسرت کاربردی تحقیقات نوع از هدف به لحاظ پژوهشاین 

مطالعه در فضررای باز نیاز به بررسرری پارامترهای زیادی دارد و امنان کنترل پارامترهای اقلیمی و برهم کنش آنها این که 

از این اخته شررده تا بتوان به نگاهی کلی ترین پارامترها پردبه بررسرری تعدادی از اصررلی پژوهشوجود ندارد، در این 

 با منظور بدین لذا تر باشرررد.و گامی برای مطالعات جزیی یافتهرا در ارتباط با پارامترهای بافتی دسرررت برهم کنش
                                                           
1. Fanga  

2. Coccolo  

3. Roshana  
4. Nasrollahi 

5. Sozen  

6. Oral  

7. Johansson 

8. Rodríguez  
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 ساختمانی فرم مختلف هایگونه کمی تحلیل دنبال به ها،مدل سازیشربیه و شرناختی، ترسریمگونه مطالعات از گیریبهره

 هایآزمون آزمایش، شرربه تصررادفی، هایآزمایش نظیر عینی هایتننیک و هاروش از کمی هایروش در. پرداخته اسررت

 اشاره پژوهش پیشینة در که طورهمان .شرده است اسرتفاده هاپدیده و رفتارها تبیین و شرناخت مشراهده، برای "عینی"

ه بسررعی  پژوهشدر این  که ،اسررتگذارتأثیرهای شررهری آسررایش حرارتی بلوکایجاد متعددی در  پارامترهای شررد،

. دهای مسرنونی در شهر شیراز دارحرارتی فضرای باز مجموعهبر آسرایش ر گذاتأثیرپارامترهای مورفولوژیک بررسری 

 ترکیبیو  (محیطی) مرکزی ای منظم و نامنظم،مجموعه خطی،الگوی بندی با توجه به دستهو  فاکتورها شناسایی ضرمن

در  تفاعار فرم و به بررسی پس از آن گردیدانتخاب  از هرگونه یک فرم در شرهر شیراز یهای مسرنونمجتمع( مختلط)

 کنترل احتمالی گیرینمونه از نمونه حجم انتخاب منظور بهو تصررادفی  گیرینمونهروش  پرداخته اسررت.گونه  چهار

سازی در الگوهای مختلف در وضرع موجود شبیهها گیریجهتفرم و با در نظر گرفتن  شرده اسرت که اسرتفاده شرده

شهری در سه حالت کوتاه بلوک گوهای مختلفال مختلف سناریوهای سازیشربیه از منتج نتایج بررسری طریق از ،شرده

 نقش تحقیق، در این اسررت. گرفته قرار تحلیل و مورد بررسرری ،طبقه 02طبقه و بلند مرتبه  2طبقه، میان مرتبه  9مرتبه 

 اقلیمی مدل هایخروجی .انجام شده است ENVI-met افزارنرم به کارگیری با سرنجش و هاداده تحلیل و سرازیشربیه

 جادیسبب ا ،هیوجود همزمان تابش و سابه دلیل  بعدازظهر 07011سراعتو  صرب  1011 سراعتدر  زمانی مقطعدر دو 

انجام شررده  0911مرداد سررال  هفت  تاری دری و عمود یافق ییجابه جا بیضررر و ایجاد باد،و سرررعت   کوران هوا

افزار در نرم met-ENVIهوا، سررررعت باد، رطوبت به دسرررت آمده از نرم افزار های دمای با اسرررتفاده از داده اسرررت.

به شرررایط اقلیمی شرریراز به دسررت آمده اسررت. در روز خاص مورد نظر با توجه  فیزیولوژینیمعادل ، دمای 0ریمن

 و مورد بررسیسرازی شرده، نسبت به فرم و ارتفاع های شربیهپنجگانه مدلدر نقاط  های دمای معادل فیزیولوژینیداده

ها در دو سرط  توصیفی و استنباطی رهآما 22SPSS افزارنرم نتایج با توجه به سرپس  اسرت. تجزیه و تحلیل قرار گرفته

 بیان شده است.

 شناخت محدوده. 2 .1

 تابستان، در کافی نسبتاً رطوبت و زمسرتانی و تابسرتانی دمای اعتدال مناسرب، اقلیمی ویژگی سربب به شریراز شرهر

 مطلوب بادهای جهت و فصلی بارندگی مناسرب مقدار آن، زمین ربیغجنوب -شررقیب جنو و غربی -شررقی شریب

با قدمت چند هزار سرراله و  همچنین .(2100و همناران،  2)دی لیتو ولارو تاسرر خاصرری ویژگی دارای غربی،جنوب 

و جذب  های شغلیکنند و این امر سربب ایجاد فرصتآثار تاریخی زیاد سرالانه تعداد زیادی گردشرگر از آن بازدید می

سازی و عمودی سازی حرکت به سروی مجتمعاین شرهر با سررعت زیاد در حال گسرترش و  جمعیت شرده اسرت؛

 ارتی فضای باز در فضاهای عمومیکیفیت آسرایش حرسرازی و مطلوباسرت. دلایل ککر شرده و عدم توجه کافی به 

 عامتر مهم شنل بلوک شهری و ارتفابه بررسی دو پارپژوهش های مسرنونی سربب شد که پژوهشگران در این مجتمع
                                                           
1. RayMan 

2. De Lieto Vollaro  
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 پور واسراس پژوهشی تقیهای مسرنونی شریراز برنتخاب مجتمعبرای ادر این راسرتا د. بر آسرایش حرارتی بپردازنآن 

 مسنونی هایمجتمع چیدمان نحوه تعیین، سرته بندی شدهد ه اسرت، و بر پایة معیارهای مختلفزاده انجام شردلطانسر

فرم  ساختار فضای باز ور های مسنونی دمجتمع هایگونه است. شناسانه موضرع و شرنلی روینرد بر مبتنی شریراز، در

و  ای منظممجموعه خطی،هایی با الگوی مجتمعدر  رایجدر این مقاله چهار فرم  هرا مورد بررسررری قرار گرفرتبلوک

سررپس چهار مجتمع مسررنونی با  .انتخاب شررده اسررت 2مطابق شررنل ( مختلط)ترکیبی و  (محیطی) مرکزی نامنظم،

گیری قرارگیری، های مشررخص شررده برای امنان مقایسرره اثرات ارتفاع و فرم در سررایر پارامترها همچون جهتگونه

 اند. ینسان سازی شدهمساحت و ... 
 

 مجتمع مسکونی گلدشت  مجتمع مسکونی غزال  مجتمع مسکونی دراک  مجتمع مسکونی ایثار

    

 های انتخاب شده ای از مجتمعتصاویر ماهواره. 1شکل
  

  

مشررابه خشرک  های گرم وگیری مطابق مطالب گفته شرده در مرور ادبیات برای اقلیمبهترین جهتبا توجه به ایننه 

 برای مقایسه و بررسی میزان 9مطابق شرنل در هر بلوک پنج نقطه جنوب اسرت.  -گیری شرمال شرهر شریراز، جهت

 دمای معادل فیزیولوژینی، سرعت باد، دمای هوا و رطوبت در سط  عابر پیاده انتخاب شده است.

 
 

 ترکیبی ای مجموعه خطی محیطی

    
  ENVI-metسازی شده در نرم افزار های شبیهمدل .3شکل  

 

با اسرررتفاده از  طبقه02و بلند مرتبه  طبقه 2طبقه، میان مرتبه  9این چهار بلوک شرررهری در سررره حالت کوتاه مرتبه

افزار ریمن، دمای معادل در نرم ENVI-metافزار هرای دمرای هوا، سررررعرت باد، رطوبت به دسرررت آمده از نرمداده

 .ر روز خاص مورد نظر با توجه به شرایط اقلیمی شیراز به دست آمده استد 0طبق جدول فیزیولوژینی 
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 سازی دادهای ورودی برای شبیه .2جدول 

  ENVI-metهای ورودی در نرم افزار داده

 دمای اولیه بر اساس درجه کلوین 211

 m/sسرعت باد  9

 جهت وزش باد بر حسب درجه 11

 (0911، های پژوهشیافتهخذ: )أم
  

ترین روز سررال گرمدر شرریراز رهای اقلیمی شررهبا توجه به دادهنقاط پنجگانه  های دمای معادل فیزیولوژینی درداده

اند. مورد بررسرری و مقایسرره قرار گرفته 2 جدول .اندسررازی شرردهشرربیه 0911مرداد ماه  7مطابق با جولای  21، 2121

 گرفته شده است. منطقی بهرهگیری تحقیق از استدلال بندی و نتیجهجمع جهت
 

 های دمای معادل فیزیولوژیکی محدوده .1جدول 

 دمای معادل فیزیولوژیکی

1 -01 استرس سرمایی کم  
 هایمحدوده

 قابل قبول
01 -29 آسایش حرارتی  

29 -91 استرس گرمایی میانگین  

91 -00 استرس گرمایی قوی  
 هایمحدوده

 بحرانی
< استرس گرمایی خیلی قوی   00  

< استرس گرمایی شدید  11  

 (0911، های پژوهشیافتهخذ: )أم
 

 د مطالعهمور های مسنونیدر فضای باز مجموعه هااساس فرم و ارتفاع بلوکبر گذار تأثیرهای با توجه به شراخص

 (9)جدول شماره  .گردیدبندی دستهمسنونی  های مختلفگونه مطابق با
 

 تیمسکونی براساس معیار آسایش حرارهای مجتمعهای مختلف گونههای موثر در شاخص .3دول ج

های مختلف های تأثیرگذار در گونهشاخص

برآسایش حرارتی بر اساس فرم و ارتفاع 

 هابلوک

 ترکیبی ایمجموعه خطی محیطی

    
جهت 

 استقرار
 شمال غربی 11° غربی شمال 97° غربی شمال 12° غربی شمال 12° چرخش نسبت به شمالویه زا

ش اقلیمی
تأثیرآسای

 

وجود گیاه در حیاط )نقش 

 تعدیل دما(

 ای منظمبا هندسه

 دارد

 ای منظمبا هندسه

 دارد

 ای منظمبا هندسه

 ندارد

 ای منظمبا هندسه

 ندارد

 دارد جود آب )نقش تعدیل دما(و  
شنل عنصری  به

 خاص
 دارد ندارد
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 مناسب مناسب مناسب مناسب تابش و نور خورشید

 مناسب مناسب مناسب مناسب گیری بادجهت

یگیرارتفاع درجهت تابش  
داکثر مقدار نور ح  

 خورشید

 حداکثر مقدار نور  

 خورشید

حداکثر مقدار نور 

 خورشید

حداکثر مقدار نور 

 خورشید

 دارد دارد دارد دارد تناسبات

 دارد دارد دارد دارد جرز و فرو رفتگی در بدنه 

 مختلط شنل مربع شنل مستطیل شنل مستطیل شنل فضای بازفرم 

 ضلع 0در  ضلع 0در  ضلع 2در  ضلع 0 در ارتباط فضای بسته و باز

هایاستفاده از رنگ  

روشن   

نمای مرکزی و 

 نمای خارجی

مای داخلی مرکزی ن

 و نمای خارجی

ای داخلی مرکزی و نم 

 نمای خارجی

نمای داخلی مرکزی 

 و نمای خارجی

 (0911، های پژوهشیافتهخذ: )أم
 

با توجه به  .پژوهش به بررسری پرداخته شد یمدل مفهوم 9شرنل راسرتای چهارچوب نظری مناسرب مطابق با  در

ای ههای موجود به تحلیل فرم و ارتفاع که دو فاکتور اسرراسرری در ایجاد آسررایش حرارتی درگونهعناصررر و شرراخصرره

 .پرداخته شد شهر شیرازدر  های مسنونیانتخاب شده در مجتمع
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

      
  

     

                                                          

 مفهومی پژوهشمدل  .3 شکل

  هایافته .3

 هرگونه یک مجتمع متناسب با از های مسرنونیهای متداول مجتمعگونهو مطالعه پیشرینه پژوهش پس از بررسری 

حالت  سه درمجتمع  0طالعات میدانی از شرایط هراز مپس . چهار مدل انتخاب شدشهر شیراز در شررایط تنوع فضرایی

 توسرررط اقلیمی مدل هایخروجی مدلسرررازی، اجرای از پسند. ن مرتبه و بلندمرتبه مدلسرررازی شررردکوتاه مرتبه، میا

 تناسبات

های مجموعههای مختلف گونه بررسی

 مسکونی

 فرم ارتفاع

 در استقرارتوده نحوه

 فضا

  هاشنل بلوک تأثیر

 باز فضای در

 

فضاهای میزان استفاده از 

 باز جمعی
 مقیاس
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سال  مرداد هفت تاری  رد بعدازظهر 07011ساعت و صرب  1011 سراعت در زمانی مقطع دو رایب  ENVI-metافزارنرم

 است گرفته شرده11/0ارتفاع در پیاده عابران سرط  در هاخروجی تمامیمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اسرت.  0911

 ی،خطهای با الگوی های حاصررل از آنالیز مجتمعیافته نسرربت به جهت جغرافیایی به دسررت آمده اسررت. نقطه 1 درو 

 گیرد.بحث قرار می ( موردمختلط) ترکیبیو  (محیطی) مرکزی نامنظم،ای منظم ومجموعه

 گیری فرم و ارتفاعشکلبر اساس  یمورد هاینمونه یبررس .2 .3

 سازی شده استشبیه طبقه 9نتخاب شرده در حالت کوتاه مرتبه مدل اچهار : کوتاه مرتبه در حالت یمجتمع مسککون

مشخص شده سراعت در نقاط  20فیزیولوژینی را درمحدوده دمای معادل در  0 شکلهای به دسرت آمده مطابق و داده

تا حدی شرایط  0 تری دارد و نقطهشرایط بحرانی 2نقطه محیطی در بلوک شهری  .شده است بررسری 2جدول مطابق 

ر بیشتاندازی سراعات ابتدایی صب  ، سرایه، بیشرترین سررعت را دارد0 هبهتری را دارد. در این فرم سررعت باد در نقط

   در حالت مشرررابه قرار دارند تغییرات دمای معادل فیزیولوژینی بلوک شرررهری خطی تمام نقاط از نظردر .براشررردمی

، این ینسررانی در شرررایط آسررایش تا حد زیادی به علت فرم خطی و عدم شررودگیری مشرراهده نمیاختلاف چشررمو

به که اظ آسایش حرارتی دارد شرایط بهتری از لح 0 ی نقطهئدر حد جز. باشداندازی در نقاط مختلف سرایت میسرایه

تاه مرتبه درحالت کو جهت گیری باد غالب، سررعت باد در قسرمت شرقی بیشتری است.دلیل کشریدگی فرم سرایت و

ای هدو بلوک خطی و محیطی بیشررترین سرررعت باد را نسرربت به دو شررنل دیگر دارند؛ که علت این امر فرم سررایت

 ایجاد شده است.باشد که مسیر حرکت بدون مانع برای باد می
 

 

 

 

 
 

  حالت کوتاه مرتبههای مدل شده دردمای معادل فیزیولوژیکی در نقاط بررسی شده در مجتمع. 0 شکل
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بلوک شهری خطی، کوتاه مرتبه

1نقطه  2نقطه  3نقطه  4نقطه  5نقطه 
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بلوک شهری مجموعه ای، کوتاه مرتبه

1نقطه  2نقطه  3نقطه  4نقطه  5نقطه 

17

22

27

32

37

42

47

52

57

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

  
ی
ک
ژی
لو
یو
ز
فی
ل 
اد
مع
ی 
ما
د

ساعت

بلوک شهری ترک بی، کوتاه مرتبه

1نقطه  2نقطه  3نقطه  4نقطه  5نقطه 



  217...                                         بر یمبتن یمسنون های ارتفاع و فرم گونه ریتأث نییتب                            سال هشتم            

 

این نقطه در بعضرری از ا از لحاظ آسررایش حرارتی دارد. دربهترین شرررایط ر 9، نقطه ایمجموعهدر بلوک شررهری 

از  لاف دارد؛ در این نقطهواحد نسرربت به سررایر نقاط اخت 0تا  0 در حدود ت بحرانی دمای معادل فیزیولوژینیسرراعا

 0ه بود. نقط 9اندازی مطابق شنل یشرترین سرایهتوان شراهد بسرایت در سراعات ابتدایی و انتهایی تابش خورشرید می

کمتر  طاندازی نیز نسبت به سایر نقابدترین شررایط را از لحاظ آسرایش حرارتی دارد در این نقطه سررعت باد و سرایه

 ایجموعهمنیز شرررایطی شرربیه بلوک  ترکیبیباشررد. سررایر نقاط در این بلوک شرررایط ینسرران دارند. نقاط در بلوک می

بحرانی دمای  بهترین شرررایط آسررایش حرارتی را دارد، در این نقطه در بعضرری از سرراعات 9 دارند. در این بلوک نقطه

سرایر نقاط اختلاف دارد؛ زیرا که به علت فرم سایت در این نقطه واحد نسربت به  2تا  0در حدود  معادل فیزیولوژینی

های توان گفت نقاطی در سررایتاندازی وجود دارد. در حالت کوتاه مرتبه با توجه به نتایج میدر بیشررتر سرراعات سررایه

ت کوتاه حال منتخب که بیشرترین سررعت باد و سایه اندازی را دارند، دارای شرایط بهتری از لحاظ حرارتی هستند. در

به علت سرایه اندازی بیشتر از لحاظ آسایش حرارتی عملنرد بهتری  ترکیبیو  ایمجموعهمرتبه دو مدل بلوک شرهری 

وی تا قاسررترس گرمایی ) ه علت داشررتن سرراعات کمتر بحرانیب ایمجموعهحالت کوتاه مرتبه بلوک شررهری در دارند.

شردید( و سراعات بیشرتر در محدوده آسرایش حرارتی مطلوب و اسرترس گرمایی متوسرط بهترین شرایط را دارا می 

کوتاه  حالتسرراعات اسررترس گرمایی متوسررط را در بیشررترین ترکیبی، بلوک شررهری ایمجموعهباشررد. پس از حالت 

 قرار دارند.در شرایط نسبتا ینسان  محیطیمرتبه دارد همچنین بلوک شهری خطی و 

ت و سازی شده اسطبقه شبیه 2نتخاب شده در حالت میان مرتبه مدل ا چهار: درحالت کوتاه مرتبه یمجتمع مسککون

دارای شررایط بهتر آسرایش حرارتی نسربت به سرایر  0 نقطه محیطیدر بلوک  1 شرنلهای به دسرت آمده مطابق داده

قاط در سایت واحد در بعضری سراعات نسربت به سرایر ن 2تا  0دمای معادل فیزیولوژینی نزدیک به  باشرد ونقاط می

رای سایه صب  دا د افزایش یافته و از سوی دیگر درین نقطه به علت کشیدگی سایت سرعت باا رکاهش یافته اسرت. د

بلوک  در .تری اسررتدارای شرررایط بحرانی 0به علت عدم سررایه اندازی مطابق شررنل  0باشررد. در این بلوک نقطه می

 اندازی در سررایت اسررت. در بلوکایهمختلف شرررایط تقریبا ینسررانی دارند؛ این به علت عدم سرر خطی نقاطشررهری 

 واحد در دمای معادل فیزیولوژینی 0بهترین شرایط آسایش حرارتی را دارد، که نزدیک به  2 ای، نقطهشرهری مجموعه

 ایر نقاطسرعت باد نسبت به س ی بیشتریندر بعضری سراعات بحرانی نسربت به سرایر نقاط کاهش دارد، این نقطه دارا

 .دل فیزیولوژینی و سرعت باد دارنداست. سایر نقاط در این سایت شرایط تقریبا مشابه از نظر دمای معا
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  های مدل شده در حالت میان مرتبهدمای معادل فیزیولوژیکی در نقاط بررسی شده در مجتمع .5 شکل
 

 

حالت میان مرتبه بیشررترین سرراعات بحرانی و دمای معادل فیزیولوژینی را دارد، که نشرران این بلوک شررهری در 

دارای  0 نقطه ترکیبیبلوک حرارتی کارایی مناسررربی ندارد. در  دهد این فرم در حالت میان مرتبه از لحاظ آسرررایشمی

ل فیزیولوژینی دارای کاهش واحد در دمای معاد 0تا  2بهترین شررررایط هسرررت، که این نقطه در سررراعات بحرانی از 

باشرد؛ علت این امر این است که این نقطه بیشترین سرعت باد را نسبت به سایر نقاط در این نسربت به سرایر نقاط می

حالت میان مرتبه نیز  دردمای معادل فیزیولوژینی دارند. این سایت شرایط نامطلوبی از نظر  سرایت دارد. سرایر نقاط در

ایط بهتری از لحاظ حرارتی اندازی را دارند، دارای شرنتخب که بیشرترین سررعت باد و سرایهنقاطی در سرایت های م

افزایش با  وشرایط حرارتی دارد،  رمهمی بتأثیر ،ر این دو فرم نسبت ارتفاع به عریزیرا که با افزایش ارتفاع د هسرتند.

 .شودسبب کاهش کیفیت فضای باز مورد بررسی در سایت ها می

های به شربیه سرازی شده است و داده طبقه 02 مرتبه در حالت بلندچهار مدل : بلند مرتبهدرحالت  یمسککونمجتمع 

تری از نظر آسررایش شرررایط بحرانی 1و 0بلوک محیطی در این حالت نقاط  در باشررد.می 2شررنل دسررت آمده مطابق 

دمای معادل فیزیولوژینی نسرربت به سررایر  واحد در بعضرری از سرراعات بحرانی 1 تا0حرارتی دارند؛ در این دو نقطه 

ابهی بلوک خطی اکثر نقاط شرایط مش . دریابد، زیرا که این دو نقطه دارای کمترین سررعت باد هسرتندنقاط افزایش می

بیشرترین  2 در نقطه شررایط بهتری دارند. 1و  2 دارند؛ با اختلاف جزیی نقاط 2اندازی مطابق شرنلبه علت عدم سرایه

بهترین شرایط آسایش حرارتی  2ی نقطه امجموعهاندازی وجود دارد. در بلوک شرترین سایهبی 1در نقطه سررعت باد و 
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و  یابدنسرربت به سررایر نقاط کاهش میواحد  1تا  0را دارد؛ در این نقطه دمای معادل فیزیولوژینی اکثر سرراعات بین 

شرایط بهتری نسبت به سایر نقاط دارد، این نقطه  2سررعت باد بیشرتر از سایر نقاط سایت است. در بلوک ترکیبی نقطه 

شررررایط  1یابد. نقطه واحد نسررربت به سرررایر نقاط کاهش می 2تا  0دمرای معادل فیزیولوژینی در اکثر سررراعات بین

 توان شاهد کمترین سرعت باد بود.تری نسبت به سایر نقاط در این سایت دارد، در این نقطه میبحرانی
 

  

    

  حالت بلند مرتبههای مدل شده دردمای معادل فیزیولوژیکی در نقاط بررسی شده در مجتمع .0شکل 
 

اندازی درجه سرانتی گراد به علت سایه 0/1با افزایش ارتفاع در اکثر نقاط دمای هوا در حدود  ایمجموعهدر بلوک 

حالت رداکثر نقاط افزایش یافته اسررت. رطوبت در زایش ارتفاع سرررعت باد وبلوک خطی با اف کاهش یافته اسررت. در

سرایه اندازی را دارند، دارای شرایط بهتری از لحاظ های منتخب که بیشرترین سررعت باد ومرتبه نقاطی در سرایتبلند

خطی از لحاظ آسررایش حرارتی عملنرد بهتری شررهری محیطی وحالت بلند مرتبه دو مدل بلوک  حرارتی هسررتند. در

 تریلوبشرررایط مطعت باد بالاتر وه بلوک محیطی و خطی به علت کشرریدگی فرم دارای سررردر حالت بلندمرتب دارند.

 .شوددر آسایش حرارتی است، زیرا که سرعت باد سبب تخلیه حرارت جذب شده در سایت می

 های مسکونی اندازی با توجه به فرم و ارتفاع مجتمعسایه یبررس .1 .3

سبب نشان داد که های مورد بررسی مجتمع در  7شرنل  با اندازی مطابقبا افزایش ارتفاع سرایه این پژوهش نیزدر 

ای و ترکیبی افزایش ارتفاع سرربب کاهش دو فرم مجموعه در. شررودکاهش دما و بهبود شرررایط آسررایش حرارتی می
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مده این های به دست آی دادهسررعت باد و بدتر شردن شرایط آسایش حرارتی شده است. ننته قابل ککر دیگر از بررس

ت باشرررد، و با تغییرااسرررت کره تغییرات دمرای معرادل فیزیولوژینی تا حد زیادی مطابق تغییرات درجه دمای هوا می

رطوبت نسربت عنس دارد؛ در نقاط با دما و سررعت باد ینسران هر کدام که رطوبت کمتری داشته باشند، میزان دمای 

سرررعت  01و  1در سرراعت  0در حالت ترکیبی، کوتاه مرتبه در نقطه  تری دارند.قبول معادل فیزیولوژینی کمتر و قابل

باشد؛ درصررد می 01/02و  91/27سرانتی گراد و رطوبت  10/92و 12/90متر بر ثانیه و دما به ترتیب  20/1باد در حدود

قرار  توسط گرماییدر حالت استرس م 01و ساعت  اسرترس گرمایی خیلی قویبه علت افزایش رطوبت در  1سراعت 

ش پرداخته است که با نتایج این پژوهمیزان آسایش حرارتی فضای باز دمای معادل فیزیولوژینی ( 2101)دارد. روشرن 

باد با نتایج تأثیر باد های مختلف با جهتچهار مدل معمولی با هندسررره( نیز 2100) بادیمطرابقت دارد. نتایج پژوهش 

 این پژوهش مطابقت دارد.
 

          
 عصر 1ساعت       بعد از ظهر         2ساعت           ظهر      02صب                 ساعت  1ساعت           

  سازی شدههای مدلسایه اندازی مجتمع .2شکل 
 

ایش تر سربب بهبود شررایط آساما درحالتی که دمای هوا در نقاط ینسران باشرد، سررعت باد بالاتر و رطوبت پایین

و  229/90دمای هوا تقریبا مشرررابه و به ترتیب 20و 1درسررراعت  2 ای در نقطهبلوک شرررهری مجموعه شرررود. درمی

 270/1و 211/1درصد، سرعت باد  11/21و  199/27باشرد، در این دو نقطه رطوبت به ترتیب گراد میسرانتی 791/90

درحالت اسررترس  20و سرراعت  خیلی قوی اسررترس گرماییدر حالت  1باشررد. در این حالت سرراعت متر بر ثانیه می

 .متوسط گرمایی قرار دارند

تحلیل افزار نرمبا استفاده از (،tme-ENVIافزارهای حاصرل از نرمهای کمی)دادهجهت تحلیل داده :آمار اسکتنبایی

 و بندی با اسررتفاده از آزمون فریدمن ترتیب وزن 0 برطبق نتایج جدول .ته اسررتگرفقرار مورد آزمون 22SSSPآماری 

 دهد که در نوع ترکیبیرا نشرران می (محیطی خطی، ،ایمجموعه ترکیبی،)های فرم اسرراس بر بحرانی نقاط بندیرتبه

مقدار آزمون کای دو برابر با درصررد معنادار شررده اسررت و 11سررط   در 111/1سررط  معناداری نقاط بحرانی برابر

 019/02 الگوی خطی مقردار آزمون کرای دو برابر بادرو  711/10 و در الگوی ترکیبی مقردار کرای دو برابر 129/011

 شده است.   297/0نوع محیطی مقدار آزمون کای دو برابر با 
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 (محیطی خطی، ،ایمجموعه ترکیبی،) براساس فرم بحرانی نقاط بندی ورتبه بندی وزن .0جدول 
 معناداریسطح  کای دو درجه آزادی میانگین رتبه رتبه نقاط بحرانی 

ترکیبی
 

 00/0 0 نقطه پنج

0 129/011 111/1 

 72/9 2 نقطه دو

 21/2 9 نقطه چهار

 20/2 0 نقطه سه

 71/0 1 نقطه یک

مجموعه
ی
ا

 

 29/9 0 نقطه یک

0 711/10 111/1 

 21/9 0 نقطه چهار

 19/9 2 نقطه سه

 07/2 9 نقطه پنج

 72/0 0 نقطه دو

خطی
 

 12/9 0 نقطه یک

0 019/02 111/1 

 02/9 2 نقطه چهار

 17/2 9 نقطه  سه

 10/2 0 نقطه پنج

 01/2 1 نقطه دو

محیطی
 

 70/9 0 پنج نقطه

0 279/01 111/1 

 01/9 2 نقطه یک

 12/9 9 نقطه سه

 21/2 0 نقطه چهار

 01/2 1 نقطه دو

 (0911، پژوهشهای یافتهخذ: )أم
 

 ارتفاع براسرراس بحرانی نقاط بندیرتبه و بندی با اسررتفاده از آزمون فریدمن ترتیب وزن 1مطابق جدول  همچنین

انی دهد که در ارتفاع بلند مرتبه سررط  معناداری نقاط بحررا نشرران می (مرتبه کوتاه و مرتبه میان مرتبه، بلند) سرراختمانها

در ارتفاع میان مرتبه  و 700/21درصررد معنادار شررده اسررت و مقدار آزمون کای دو برابر با  11در سررط    111/1برابر 

شده  21/97درصد معنادار شده و مقدار آزمون کای دو برابر با  11در سرط   111/1سرط  معناداری نقاط بحرانی برابر 

 11در سررط    111/1عناداری نقاط بحرانی برابر دهد که در ارتفاع کوتاه مرتبه سررط  مهمچنین نتایج نشرران می. اسررت

 .شده است 22/1درصد معنادار شده و مقدار آزمون کای دو برابر با
 

  (مرتبه وتاهک و مرتبه میان مرتبه، بلند) هاساختمان ارتفاع براساس بحرانی نقاط بندی رتبه و بندی وزن .5جدول 
 سطح معناداری دوکای  درجه آزادی میانگین رتبه رتبه نقاط بحرانی 

بلند مرتبه
 97/9 0 نقطه پنج 

 21/9 2 نقطه یک 111/1 700/21 0

 01/9 9 نقطه چهار
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 سطح معناداری دوکای  درجه آزادی میانگین رتبه رتبه نقاط بحرانی 

 12/2 0 نقطه سه

 92/2 1 نقطه دو

میان مرتبه
 

 11/9 0 نقطه پنج

0 21/97 111/1 

 01/9 2 نقطه چهار

 17/9 9 نقطه سه

 12/2 0 نقطه یک

 20/2 1 نقطه دو

کوتاه مرتبه
 

 90/2 0 نقطه یک

0 22/1 111/1 

 00/9 2 نقطه سه

 11/2 9 نقطه پنج

 12/2 0 نقطه دو

 79/2 1 نقطه چهار

 (0911، های پژوهشیافتهخذ: )أم
 

 هایفرم اعانو درگذاری تأثیر با اسرتفاده از آزمون کروکسنال والیس به بررسی میانگین 2 طبق نتایج جدول بر نهایتاً

نتایج  .شررده پرداخت (مرتبهکوتاه و مرتبهمیان بلندمرتبه،) ارتفاع انواع برحسررب( محیطی خطی، ،ایمجموعه ترکیبی،)

اع در ارتفرتباط بین فرم واهرا و انواع ارتفراع تفاوت معنادار وجود دارد این کره بین میرانگین انواع فرم دهردنشررران می

   بیشتر است. های خطیدر فرم مرتبههای میانساختمان
 

 

 مرتبه یانم بلندمرتبه،) ارتفاع انواع برحسب( محیطی خطی، ،ایمجموعه ترکیبی،) هایفرمتأثیر میانگین .0جدول 

 (مرتبه کوتاه و
 سطح معناداری کای دو درجه آزادی میانگین رتبه رتبه های مسکونیگونه انواع 

بلند مرتبه
 

 79/11 0 ایمجموعه

9 001/0 111/1 
 11/01 2 محیطی

 11/02 9 ترکیبی

 11/02 0 خطی

میان مرتبه
 

 10/12 0 خطی

9 912/9 111/1 
 12/10 2 محیطی

 11/07 9 ترکیبی

 12/02 0  ایمجموعه

کوتاه مرتبه
 91/01 0 ترکیبی 

9 009/2 111/1 
 01/01 2 ایمجموعه

 12/01 9 محیطی

 10/02 0 خطی

 (0911، های پژوهشیافتهخذ: )أم
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 بحث .0

نوع نتایج بدسرت آمده نشان داد که  های مسرنونی و تحلیلفضرای باز مجموعه 0پس از بررسری فرم و ارتفاع در 

 در میزان بهروه وری سرراکنین حرکت باد ارتفاع در ایجاد نوع تابش وتأثیرهای شررهری و شررنل، فرم و هندسرره بلوک

اسررت.  شررده( نیز به این نتایج اشرراره 2101) (، کروف و رادبرگ2102) کانترزتحقیق  همانطور که در، اسررت گزارتأثیر

 و بر جهت و سرررعت باد داردرا  تأثیرکنند هندسرره سرراختمان بیشررترین بیان می( 2111) ( و2100بادی ) گونه کههمان

ه دسررت در این پژوهش نیز نتایج ب داند.میحرارتی آسررایش گذارترین پارامتر بر راحتی تأثیررا رتفاع ا ( نیز2111راتی )

حالت کوتاه مرتبه دو مدل بلوک های مسنونی درفضرای باز مجتمعکه در دهد ها نشران میداده آمده از تجریه و تحلیل

ر حالت د. عملنرد بهتری دارند اندازی بیشتر از لحاظ آسایش حرارتیبه علت سرایهای های ترکیبی و مجموعهشرهری

به علت سرررعت باد بیشررتر و سررایه اندازی و فرم خطی به علت سرررعت باد بالاتر، شرررایط  محیطیمیان مرتبه فرم 

در  ایهای ترکیبی و مجموعهفرم بلوکمترین سررراعات بحرانی را دارند. درک تری از نظر آسرررایش حرارتی ومطلوب

ابد. یایی این دو فرم کاهش میکاراهش حرکت باد در سرررایر نقاط شرررده وسررربب کحالت میان مرتبه، افزایش ارتفاع 

تری وبشرررایط مطل دگی فرم دارای سرررعت باد بالاتر وهای محیطی و خطی به علت کشرری حالت بلند مرتبه بلوکدر

وجه ت در نهایت با شود.در آسرایش حرارتی اسرت، زیرا که سررعت باد سبب تخلیه حرارت جذب شده در سایت می

 مرکزی ای منظم و نامنظم،مجموعه خطی، های مسرررنونی در شرررهر شررریرازمجتمع در مختلف موجود هایگونهبه 

ی مسررنونی در شررهر هامجتمعچهار فرم  در هااثرات فرم و ارتفاع بلوک تحلیل تجزبه و( مختلط)ترکیبی و (محیطی)

ها، نسرربت عری به ارتفاع، در ایجاد ارتفاع بلوکگیری و ثابت کرد که جهتهای پژوهش فتهیا گرفت صررورتشرریراز 

باط فرم و ارتفاع ارتدو فاکتور هرسرعت و مسیر باد موثر هستند؛ که کمک به و از سروی دیگر در  اندازیو طول سرایه

مهمی برا پارامترهای موثر در آسرررایش حرارتی فضرررای باز دارند و نقش به سرررزایی در تعدیل دما در محیط را ایجاد 

ارتفاع ( 2102و یانگ )نی مسررنو در فضرراهای ( به نقش فرم2102) چاتزیپالنا و (2107) (، ریچنز2101) راتی د.کننمی

اسررب ا تنبهای مسررنونی مجموعهگیری جهتزاویه اقلیمی و تأثیرهمچنین  .اندکردهاشرراره راحتی حرارتی بر بلوک 

ی فضرراها این راسررتا با نتایج این تحقیق مطابقت دارد. نیز در (2101) گودهنتایج پژوهش  اسررت.ارتفاع و فرم قابل تغییر

میان  هایاند و در مجموعهوجود آب و رطوبتی مناسب را در فضا ایجاد کرده، درختان با اسرتفاده از عناصرر اقلیمی، باز

های میان جموعهمدر نهایت که به فرم و ارتفاع نشرران داده اسررت  مرتبه نتایج متفاوتی نسرربتمرتبه و میانو بلند مرتبه

در در فضای باز را شررایط آسرایش ( نیز 2101 ) سرزن. تری را نشران داده اسرتخطی نتایج مطلوبهای مرتبه در فرم

بیشترین آسایش حرارتی را در فضای توان گفت میشرنل خطی  واند بررسری کرده ENVI-met شررایط تابسرتان در

ازشرروها، نوع ب اشررته اسررت. این درحالی اسررت توجه به قرارگیریکه با نتایج این پژوهش مطابقت دباز داشررته اسررت 

ه فضاهای این پژوهش بشود که در ی بسته نیز میهافضاسبب بهبود شرایط در ، اسرتفاده مناسب از مصال ، رنگ اندازه

 گیرینتیجه .5های آتی نیز به آن پرداخته شود. داخلی اشاره نشده است و ضرورت دارد در پژوهش
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 طور به متعددی هایشریراز، شاخصشرهر های مسرنونی مجموعه هایگونهردمتعددی پارامترهای  شردن مطرح با

های کبلوارتفاع گذاری ارتباط فرم وتأثیربه  تنها در این پژوهش شوندیم انرژی مصررف بر گذاریتأثیر به قادر همزمان

 هارچسازی شربیه های به دسرت آمده ازبررسری داده پس ازنهایتا  شرده اسرت.پرداخته فضراهای باز میانی در شرهری 

در رتفاع ا با افزایش و کاهش شررنل و فرماثرات نشرران داد که های مختلف نتایج ارتفاعهای مسررنونی با مجتمع الگوی

حاظ متفاوت شررررایط مطلوبی را به لارتفاع تواند دریک گونه نمیکند و نتیجره متفراوتی را ایجاد می مسرررنونی بلوک

توان نمیو . داشته است های مسنونیمیانی بلوک حرارتی فضرای باز قابل توجهی در شررایطتأثیرحرارتی ایجاد کند و 

جهت بهینه ه قابلیت اسررتفادبا ارتفاع متناسررب  های مسررنونیگونهنهایتا کرد. به عنوان یک الگوی ثابت از آن اسررتفاده 

بهینه نام  الگوی را شنل مربع ساختمان فرم پیشرین هایدر پژوهش محققان چه اگر .آوردمیبوجود  را اسرتفاده سراکنین

جاد و سررو در ای ها، نسرربت عری به ارتفاع، از یککو ارتفاع بلوتناسرربات اند، ولی در پژوهش حاضررر با توجه برده

ها با طول بلوک فاصررله تناسررب بینه اسررت. متفاوتی دیده شرردتأثیرهای متداول امروزی گونهدر اندازیطول سررایه

زایش نیاز به اف توان گفت با افزایش ارتفاعگر میبه گونه دیشرررود میایجاد حرکت باد  باعثهای ایجاد شرررده سرررایه

ای انجام شده هها و بررسی. ننته دیگری که با توجه به دادهاستها، افزایش نسربت عری به ارتفاع، فاصرله میان بلوک

 هایارتفاع زیاد درمجموعهفشررردگی فرم وو  غیرسررایه )سرررد و گرم(دار وشرراره کرد، ایجاد نقاط سررایهبه آن اتوان می

شررهر شرریراز با  مسررنونی درهای های موجود مجموعهفرم گونهبنابراین مسررنونی باعث عدم حرکت باد خواهد شررد. 

های مجموعه استفاده درمیانی مورد از فضرای بازنان اسرتفاده سراکا کاهش ارتفاع ارتباط مسرتقیمی درافزیش ارتفاع و ی

 درنوع آب هوا  و مطابق با موقعیت جغرافیایی مطلوبطراحی بهینه وبا د نتوانذا طراحان میخواهد داشررت. ل مسررنونی

روی هرهامنان بمطابق با فرم سرررنونتی مختلف های گونهیا کاهش ارتفاع درارتفاع و افزیشبا  های مسرررنونیمجتمع

   تری را درسط  شهر برای ساکنین بوجود آورند.مناسب
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