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 فصلنامه مطالعات عمران شهری  9911بهار ، دهمدوازوم، شماره سدوره 

 
 31/20/3111تاریخ دریافت: 

 32/20/3111تاریخ پذیرش: 

 

 منطقه شهری بر شرایطبررسی میزان تأثیر وجود رودخانه و فضای سبز اطراف آن در 

 مطالعه موردی: شهرستان دره شهرحرارتی محیط 

 
  9طاهره کولیوند

 

 چکیده
افزایش زیاد دمای هوا امروزه یکی از معضلات اساسی در شهر است که بر آسایش حرارتی عابران 

صرآبی د عناتأثیر میگذارد. از این رو طراحان و برنامه ریزان شهری باید به تأثیرعناصرمختلف شهری مانن

بر آسایش حرارتی توجه کنند،در این تحقیق به منظور بررسی تأثیر پوشش گیاهی و سطوح آب بر آسایش 

دهد استفاده شده است.نتایج حاصل نشان می Envi-metافزار محیطی حرارتی عابران پیاده در شهر از نرم

به زمانی که این به صورت تنها به که پوشش گیاهی و آب همزمان با هم تأثیر گذاری بهتری دارند نسبت 

درجه در میزان تأثیر گذاری آن ها تفاوت وجود دارد.و قابل ذکر است که  3-5/2کار روند و در حدود 

پوشش گیاهی راهکار قدرتمندتری برا کاهش دمای هوا در فضول گرم سال است.میزان این اثرات سرمایشی 

آن ها بستگی دارد.شعاع اثرگذاری این دو عنصر بر حاصل از پوشش گیاهی و سطوح آبی به فاصله از 

متری قابل مشاهده است..سطح آب زمانی که به هم سطح شدن زمین نزدیک باشد  122-022دمای هوا تا 

تأثیر گذاری بهتری دارد و این تأثیرات به محیط مصنوع اطراف آن مانند ارتفاع و تراکم ساختمان های 

 اطراف نیز بستگی دارد.

 

 .Envi-metآسایش حرارتی، دمای هوا، پوشش گیاهی، واحد آب، کلیدی:  واژگان

 

                                                           
 and@yahoo.comt.koulivعضو هیات علمی گروه ساختمان و معماری، دانشگاه فنی حرفه ای، ایلام، ایران، پست الکترونیک: . 3 

 



201 

 فصلنامه مطالعات عمران شهری  9911بهار ، دوازدهموم، شماره دوره س

 

 مقدمه

ه صورت ای در پی دارد که ببینی نشده محیط زیست از جمله تغییر در دما و سطح بارش، عواقب گستردهتغییرات پیش

. این تغییرات باعث (Patz, et al, 2005)مستقیم و غیرمستقیم سلامتی انسان و محیط زیست را به خطر انداخته است 

افزایش سطح گرما و انتشار بیش از حد امواج حرارتی در فضای شهری شده است که مرگ میر را افزایش داده است 

(Stott, et al, 2003)مورد تلفات بیشتر از امار طبیعی سالانه  35222طور مثال در دوره بحرانی افزایش دما در فرانسه . به

دهد، زیرا در شهرها سطح . تغییرات دمای در شهرها بیشتر خود را نشان می(Fouillet, et al, 2003)گزارش شده است 

دریافت و بازتاب تابش خورشید تغییرات کرده است، این مسئله تعادل انرژی در شهر را به هم زده است دلایل متعددی 

فاده در شهرها، هندسه شهری، خشکی شهر توان به مصالح مورد استشوند، از جمله میموجب پدید آمدن این مسأله می

 .(Taha, 1997)توان اشاره نمود ها، کاهش سطح فضای سبز و سطوح آبی و ... می

اند که کارآمدترین این راهکارهای متعددی برای کاهش آثار زیان بار این مشکل، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته

. برای درک (Gill, et al, 2007)بردن بهتر سطوح آبی در شهرها است راهکارها استفاده از پوشش گیاهی بیشتر و بکار 

بهتر این مسئله و همچنین شناخت میزان تأثیرگذاری راهکارهای ذکر شده نیاز است که مطالعات پیشین مورد بررسی و 

اتی که تأثیرگذاری طالعبخش اول به بررسی م ؛اندتجزیه و تحلیل قرار گیرد. تحقیقات در این زمینه به دو دسته تقسیم شده

اند و در بخش دوم به راهکار مؤثر آب برای حل این پوشش گیاهی در کاهش دمای شهر را مورد بررسی قرار داده

 مشکل پرداخته شده است.

همانطور که بیان شد یک استراتژی مهم برای مقابله با این وضعیت بحرانی استفاده از پوشش گیاهی و فضای سبز در 

. میزان و چگونگی اثرگذاری فضای سبز بر شرایط آزاردهنده فضای شهری، از دهه (Avissar, 1996)است محیط شهری 

مورد تحقیق قرار گرفته است. تحقیقات انجام شده، بر اثرات سرمایشی فضای سبز در فصول گرم سال متمرکز  3112

سبز در مقایسه با سایت بدون پوشش گیاهی درجه کاهش دما اطراف فضای  4بوده است. میزان اثر سرمایشی حداکثر تا 

 اشاره ت اکبری و همکارانشتوان به تحقیقادر این زمینه می انجام شدهاز جمله تحقیقات . (Akbari, et al, 2001)است 

درصد 51تا  03ا در کالیفرنیا رها در ساختمان تواند بار سرمایشیمی بیان نموده است اثرات سرمایشی درختاننمود که 

اندازی و راه دوم سرمایش تبخیری شود راه اول سایهپوشش گیاهی از دو راه باعث کاهش دمای محیط می د.ناهش دهک

 .(Sawka, et al, 2013) است

(. Santamouris, 2001زیست تأثیر بگذارد )تواند بر کیفیت محیط ها همانند پوشش گیاهی میهای آبی و رودخانهبدنه

 ,Theeuwes, et alاند )های عددی سعی در نشان دادن تأثیرگذاری واحدهای آبی بر محیط بودهتحقیقات زیادی با مدل 

اه حل برای ترین رتوانند قویاند. ذکر کردند که سطوح آبی میبرخی از محققان با اتکا به تحقیقاتی که انجام داده. (2013

. سطوح آبی مانند یک منبع سرمایش در محیط (Wong, et al, 2012)کاهش دمای محیط در روزهای گرم تابستان باشد 

یار قوی های بسکنندهتر است زیرا آب یکی از جذبکنند که دمای بالای سطوح آبی نسبت به زمین بسیار خنککار می

تواند پاسخ مناسبی برای گرمای کل منطقه باشد و شعاع تأثیرگذاری آن محدود است گرما است ولی باید گفت آب نمی

(Oke, 1992 .) از جنبه دیگر، توانایی نامحدود منابع آبی برای کاهش دمای محسوس از طریق جذب گرما و سرمایش

 & ,Krüger)شود دمای سطوح همجوار آب نسبت به سطوح همجوار زمین بسیار کمتر باشد تبخیری باعث می

Pearlmutter, 2008)ده است . اثر سرمایشی آب بر دمای محیط توسط محققان زیادی ذکر ش(Sun & Chen, 2012) . 
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های گوناگون با هدف مشخص نمودن میزان تأثیرگذاری آب بر دمای هوا گزارش کردند که دمای محققان در پژوهش 

. دمای هوا (Yahia & Johansson, 2013)تر از دمای اطراف آن است درجه خنک 0الی  3هوا در نزدیکی منابع آبی حدود 

به دمای اطراف چمن کنار آن کمتر است و این کاهش دما در هر دو هوای شرجی و گرم و  در بالای یک دریاچه نسبت

انجام شد نشان داد که واحدهای کوچک آبی  0220. در تحقیقی که در سال (WMO, 2010)خشک مشاهده شده است 

ان تأثیرگذاری در معابر بیشترین میز(. Völker & Kistemann, 2013اثر موقتی بر کاهش دمای محیط اطراف خود دارند )

 & Völker)یابد شود دمای هوا چندین درجه کاهش میافتد زمانی که از واحدهای آبی در معابر استفاده میاتفاق می

Kistemann, 2011) در تحقیقات ذکر شده سرمایش تبخیری آب مدنظر بوده است، در تحقیقات بعدی محققان بر ظرفیت .

. محققان گزارش کردند ظرفیت حرارتی آب (Shashua-Bar et al, 2012)اند دما تأکید کردهحرارتی بالای آب برای کاهش 

. سطوح آبی به عنوان جاذب (Schwarz, et al, 2012)تواند سه برابر خاک گرما را به خود جذب کند به حدی است که می

شود. در تحقیقی در آمریکا ذکر شد که ها نیز میکنند که این امر شامل رودخانهگرما به کاهش دمای محیط کمک می

دهد و این کاهش در بهار بسیار زیاد و در ماه ژون وجود رودخانه در شهر دمای اطراف آن را چندیدن درجه کاهش می

 Santamouris & Asimakopoulos, 2001).بسیار کم است )

 

 معرفی محدوده مورد مطالعه

 درجه 14 جغرافیایی عرض و دقیقه 04 و درجه 44 جغرافیایی طول ام، بهاین تحقیق در شهرستان دره شهر در استان ایل

دره شهر به صورت نوار باریکی بین کبیرکوه و رودخانه سیمره در رشته  است. متر 012 دریا سطح از و ارتفاع دقیقه 8 و

کیلومترمربع 3415رای این نوار باریک که در امتداد شمال غربی به جنوب شرقی کشیده شده دا کوه زاگروس واقع است.

های اقلیم این شهرستان گرم و تا حدی خشک است. تابستان .باشدکیلومتر می 1 کیلومتر و عرض 302مساحت و طول 

 12باشد. میانگین دمای هوا در تابستان بین های آب و هوایی این شهر میهای معتدل از ویژگیگرم و خشک و زمستان

بخشی از  (.باشد )سایت آب و هواشناسی ایلامدرجه سانتیگراد می 04تا  35ان بین درجه سانتیگراد و در زمست 42تا 

سازی انتخاب متر که در محدوده احتمالی توسعه آینده شهر قرار دارد برای شبیه 052و عرض  452شهرستان به طول 

در تحقیق مانند پوشش دهد. این بخش، تمام عوامل موردنظر ( محدوده انتخابی را نشان می3گردیده است. شکل )

 گیاهی، تراکم ساختمانی و نیز وجود رودخانه را داراست.

 

 
 محدوده مورد مطالعه -9 شکل
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شود منطقه موردمطالعه بخشی از شهر است که در مجاورت رودخانه و پارک قرار ( مشاهده می3همانطور که در شکل )

اند. در مرحله اول پوشش گیاهی، تراکم رحله تدوین شدهدارد. برای بررسی این محدوده انتخاب شده فرضیات در دو م

اند. در مرحله بعدی عمق آب رودخانه ساختمانی و عمق آب رودخانه را به عنوان پارامترهای متغیر در نظر گرفته شده

رفته ر گعنوان عامل متغیر در نظها را بههای اطراف ارتفاع ساختمانثابت و علاوه بر پوشش گیاهی و تراکم ساختمان

 شده است.

 
 شهرداده های آب وهواشناسی شهرستان دره-9 جدول

 زاویه غالب جهت باد سرعت باد رطوبت دما

 m/s 5 082 حداکثر حداقل حداکثر حداقل

C30 C10 32درصد11 درصد 

 

 روش پژوهش

استفاده شده ENVI-MET3.1 BETA V سازی افزار شبیهدر این مقاله برای بررسی خرده اقلیم در مقیاس شهری از نرم

افزارهای قدرتمند در زمینه محاسبه تأثیر پارامترهای مختلف بر جزیره حرارت یکی از نرم Envi Metافزار است. نرم

، سازی گیاهان و هوا و سطوحافزار با دارا بودن قابلیت شبیههای بیرونی است. این نرمشهری و آسایش حرارتی محیط

متر و بر حسب زمانی در  32متر تا  5/2افزار از در فضای سه بعدی کاربرد دارد. دقت این نرمبرای بررسی خرده اقلیم 

تواند تأثیرات پوشش گیاهی و سایر فاکتورهای مؤثر در دمای شهر افزار میثانیه یک بار است. این نرم 32فواصل زمانی 

 را نشان دهد.

 

 
 سازیهای شبیهدههای برداشت میدانی و دامقایسه میان داده-2 شکل

 

( تصویر بخشی از فضای 0سازی نشان داده شده است. شکل شماره )( فرضیات مختلف بکار رفته در شبیه3در جدول )

قرمز  ها در شکل با نقاطدهد، نقاط انتخابی برای مقایسه نتایج تحلیلهای مختلف را نشان میسازی در شبیه سازیمدل

 مشخص شده است.

  

8:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00

DATA LOGGER 29.429.3229.5729.930.530.2130.230.1530.1530.09

SIMULATION 29.7629.8730.230.431.0530.430.2630.1930.130.02
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 تحقیق فرضیات -2 جدول

 مرحله اول )عوامل متغیر: عمق آب، پوشش گیاهی، تراکم ساختمانی(

 0سازی شبیه 5سازی شبیه 4سازی شبیه 1سازی شبیه 0سازی شبیه 3سازی شبیه

 متری 1آب در عمق 

 عدم پوشش گیاهی

 عدم تراکم ساختمانی

 متری 1آب در عمق 

 پوشش گیاهی بالا

 عدم تراکم ساختمانی

 متری 1آب در عمق 

 عدم پوشش گیاهی

 تراکم ساختمانی بالا 

 متری 1آب در عمق 

 پوشش گیاهی بالا

 تراکم ساختمانی بالا

 آب در سطح زمین

 عدم پوشش گیاهی

 عدم تراکم ساختمانی

 آب در سطح زمین

 پوشش گیاهی بالا

 عدم تراکم ساختمانی

 30سازی شبیه 33سازی شبیه 32سازی شبیه 1سازی شبیه 8سازی شبیه 4سازی شبیه

 آب در سطح زمین

 عدم پوشش گیاهی

 تراکم ساختمانی بالا

 آب در سطح زمین

 پوشش گیاهی بالا

 تراکم ساختمانی بالا 

 عدم وجود آب

 عدم پوشش گیاهی

 عدم تراکم ساختمانی

 عدم وجود آب

 پوشش گیاهی بالا

 عدم تراکم ساختمانی

 عدم وجود آب

 عدم پوشش گیاهی

 تراکم ساختمانی بالا

 عدم وجود آب

 پوشش گیاهی بالا

 تراکم ساختمانی بالا

 مرحله دوم )عوامل متغیر: پوشش گیاهی، تراکم ساختمانی، ارتفاع ساختمان، عمق آب ثابت(

 0سازی شبیه 5سازی شبیه 4سازی شبیه 1سازی شبیه 0سازی شبیه 3سازی شبیه

 عدم پوشش گیاهی

 (3ارتفاع اولیه)

 (3تراکم اولیه)

 3یاهی نوع پوشش گ

 (3ارتفاع اولیه)

 (3تراکم اولیه)

 0پوشش گیاهی نوع 

 (3ارتفاع اولیه)

 (3تراکم اولیه)

 عدم پوشش گیاهی

 (0ارتفاع ثانویه )

 (3تراکم اولیه)

 3پوشش گیاهی نوع 

 (0ارتفاع ثانویه )

 (3تراکم اولیه)

 0پوشش گیاهی نوع 

 (0ارتفاع ثانویه )

 (3تراکم اولیه)

 30شبیه سازی  33شبیه سازی  32شبیه سازی  1شبیه سازی  8سازی شبیه  4شبیه سازی 

 عدم پوشش گیاهی

 (3ارتفاع اولیه)

 (0تراکم ثانویه)

 3پوشش گیاهی نوع 

 (3ارتفاع اولیه)

 (0تراکم ثانویه)

 0پوشش گیاهی نوع 

 (3ارتفاع اولیه)

 (0تراکم ثانویه)

 عدم پوشش گیاهی

 (0ارتفاع ثانویه )

 (0تراکم ثانویه)

 3ش گیاهی نوع پوش

 (0ارتفاع ثانویه )

 (0تراکم ثانویه)

 0پوشش گیاهی نوع 

 (0ارتفاع ثانویه )

 (0تراکم ثانویه)

 

افزایش درخت و چمن در فضاهای  3سازی در این جدول پوشش گیاهی نوع ( فرضیات مورد استفاده در شبیه0جدول )

-و همجنین ارتفاع ثانویه افزایش ارتفاع ساختمان 3ع اضافه شدن بام سبز به پوشش گیاهی نو 0خالی پوشش گیاهی نوع 

 های موجود تا صد درصد و تراکم ثانویه افزایش سطح ساخته شده تا حد امکان در منطقه است.

 

 
 Envi-metبخشی از فضای مدل شده در نرم افزار -9 شکل

 

 

 ها یافته تحلیل و تجزیه
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 اکم ساختمانی()عوامل متغیر: عمق آب، پوشش گیاهی، تر مرحله اول

 دمای هوا-

-دمای هوا یکی از عاملان مؤثر در آسایش حرارتی و کیفیت شرایط محیطی در فضاهای شهری است. نتایج از شبیه

 توان در سه بخش تقسیم کرد.( گزارش شده است. این نتایج را می4های انجام شده در مرحله اول در شکل )سازی

یرات عمق آب توجه کرد و در نهایت با حالت بدون آب مقایسه کرد. مقایسه میان در بخش اول به میزان تأثیرگذاری تغی

دهد که دما هوا در هر سازی دوم نشان میسازی اول در مقایسه با چهار شبیهدمای سه نقطه مشخص شده در چهار شبیه

مسکونی ایجاد شده، در زمانی سه نقطه انتخابی یعنی در کنار رودخانه و در در فضای پارک کنار رودخانه و در مناطق 

افتد که زمانی که آب در سطح زمین سرمایش که سطح آب هم سطح زمین است کمتر است و این به این دلیل اتفاق می

ر که در کند، همانطوگیرد و جریان هوا به انتشار این سرمایش و افزایش سطح آن کمک میتبخیری بیشتری صورت می

ازی نیز این سشود که در این شبیهود این سرمایش در نزدیکی سطوح آبی بیشتر دیده میمطالعات پیشین هم ذکر شده ب

سازد که آب حتی در عمق شود. اما مقایسه میان دو حالت تغییر عمق آب با حالت بدون آب، آشکار میمورد تایید می

گاه به حالت بدون وجود آب دهد و این کاهش تأثیرات سرمایشی هیچبیشتر باز تأثیر سرمایشی خود را نشان می

شود دمای شود و به جای آن خاک در نظر گرفته می( واضح است که زمانی که آب برداشته می4رسد. در شکل )نمی

اندازی وجود گونه سایهشود چون جذب دمایی خاک بسیار زیاد است و از طرفی در آن نقاط هیچآن بسیار زیاد می

 ندارد.

توان گفت که همانطور که در تحقیقات پیشین ذکر شد پوشش گیاهی یاهی در مرحله اول میبرای دیدن تأثیر پوشش گ

شود که این میزان تغییرات نیز به دوری و نزدیک سطوح آبی و همچنین درجه می 0باعث کم شدن دمای محیط تا 

درجه دیده  4/2حدود انداری خود پوشش گیاهی بستگی دارد و کمترین کاهش دما در تراکم ساختمانی و در سایه

 شود.می

شود و زمانی که پوشش گیاهی وجود ندارد های قبل باعث افزایش دمای هوا میتأثیر تراکم ساختمانی برعکس حالت

کند و اما در مقایسه سه شود بدترین حالت را ایجاد میتر قرار دارد و یا رودخانه حذف میو رودخانه در عمق پایین

تفاوت دارد که بسیار ناچیز است دلیل این امر نبود پوشش گیاهی  23/2شود که دمای در حدود ینقطه انتخابی مشاهده م

توان نتیجه گرفت که قدرت شود. پس میدر این سه حالت است که اندک تفاوت موجود هم به خاطر آب ایجاد می

 پوشش گیاهی نسبت به آب در کاهش دما بسیار بیشتر است.

دهد که وجود رودخانه باعث کاهش دمای هوا در حدود یک درجه سانتیگراد زمستان نشان می سازی در فصلنتایج شبیه

تواند تأثیرات منفی زیادی بر شهر داشته باشد زیرا در این فصل از فضای سبز برای شود. این کاهش دما نمیمی

شود دمای هوا در شرایطی که ارتفاع ( دیده می0شود. همانطور که در شکل )های مختلف بسیار کمتر استفاده میفعالیت

ا نشان هآورد و تأثیر بیشتری بر خنکی هوا دارد. همچنین بررسیآب هم سطح زمین باشد بهترین حالت را به وجود می

(. در شرایطی که 0دهد که تأثیرات سرمایشی پوشش گیاهی بسیار بیشتر از تأثیرات سرمایشی رودخانه است )شکل می

 گذارند.کیب با یکدیگر استفاده شوند بهترین اثر سرمایشی را بر جای میهر دو عامل در تر
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)در فضای شهری  9و ،(پارک سبز یفضا در) 2 ،(رودخانه کینزد) 9 نقاط درفرضیه مورد بررسی  92 در هوا یدما راتییتغ -4 شکل

 با تراکم ساختمانی بالا(

 

 آسایش حرارتی-

ه مربوط ب یحرارت یتیدرصد نارضا نیشتریکه ب دهدیصبح نشان م 33ساعت  نرم افزار در ی ازخروجبررسی اطلاعات 

 باشد، بدون تغییر یاهیکه پوشش گ یدر موارد استفاده شده است. ی در محیطکمتر یاهیاست که از پوشش گ حالتی

رات این شاخص تغیی .است pmv 3.5 ی، محدوده شاخصاندازهیسا لیبه دل بیشتر باشد،که تراکم کمتر و ارتفاع  یزمان

 شیافزا ی،تابش یهوا و دما یدما در بررسی تغییراتهمانطور که  .( آمده شده است1)شکل های مختلف در در حالت

 .نکته مشهود است نیا زین pmvبررسی شاخص در  محیطی در مدلسازی شده بود، طیباعث بهبود شرا یاهیپوشش گ

 طیراحالت در ش نیبدتر .دارد بستگیها در آن منطقه ساختمان به ارتفاع یادیز اریحد بس ات یحرارت شیآسا زانیم

ل معبر و به داخ یباد گرم تابستانرود دلیل این امر ورود هایی با ارتفاع زیاد است. گمان میمربوط به ساختمانمختلف 

  .باشدیگرما در شهر م نیافتادن ا به دام

 

 
 در) 2 نقطه (رودخانه کینزد) 9 نقطه در هایسازمدل اول مرحله در ختلفم یهایسازهیشب در یحرارت شیآسا راتییتغ -5 شکل

 (یاهیگ پوشش و رودخانه از دور یساختمان تراکم دل در روادهیپ در) 9 نقطه (پارک کنار سبز یفضا
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 )عوامل متغیر: پوشش گیاهی، تراکم ساختمانی، ارتفاع ساختمان، عمق آب ثابت(مرحله دوم 

بر دمای هوا به میزان سطوح پوشیده شده از گیاه مربوط است. به عبارت دیگر، هرچه مساحت تأثیر پوشش گیاهی 

 یابد. از طرفی نوع پوشش گیاهی نیز در تغییرات دمایی محیطپوشش گیاهی افزایش یابد میزان تأثیرگذاری افزایش می

سطح چمن قرار دارد، نشان داده شد که بسیار مؤثر است. در مقایسه بین دو نقطه که یکی در سایه درخت و دیگری در 

ند. وجود کاندازی اثر سرمایشی بیشتری دارند. بام سبز اثر سرمایشی چندانی در شهر ایجاد نمیدرختان با توجه سایه

یا همان بام سبز شاید بتواند بر سرمایش ساختمانی که در آن قرار دارد تأثیر مستقیم بگذارد ولی  0پوشش گیاهی نوع 

 کند.د شرایط آسایش حرارتی در محدوده حضور عابران پیاده کمک قابل توجهی نمیبه بهبو

 

 

 
 در) 9 نقطه( پارک کنار سبز یفضا در) 2 نقطه (رودخانه کینزد)9 نقطه در هایسازهیشب دوم مرحله در هوا یدما راتییتغ-6 شکل

 (یاهیگ پوشش و رودخانه از دور یساختمان تراکم دل در رو ادهیپ

 

 

 

29

29.5

30

30.5

31

31.5

32

32.5

33

s1s2s3

Te
m
p
e
ra
tu
re

teories

point1

point2

point3

28

29

30

31

32

33

34

35

s1s2s3s4s5s6s7s8s9s10s11s12

Temperature

point 1

point 2

point 3



220 

 فصلنامه مطالعات عمران شهری
 

 

 
 در) 2 نقطه (رودخانه کینزد) 9 نقطه در هایسازمدل اول مرحله در مختلف یهایسازهیشب در یحرارت شیآسا راتییتغ -7 شکل

 (یاهیگ پوشش و رودخانه از دور یساختمان تراکم دل در روادهیپ در) 9 نقطه (پارک کنار سبز یفضا

 

تی در نقاط نزدیک به رودخانه بالاترین کیفیت، و در نقطه شود شرایط آسایش حرارمشاهده می 5همانطور که در شکل 

دریافت که تراکم و ارتفاع  5توان از شکل در بیشترین تراکم ساختمانی، کمترین کیفیت را داراست. همچنین می 1

ت تراکم باشد که در این حالمی 32ها تأثیر منفی بر آسایش حرارتی دارند. بدترین حالت مربوط به مدل شماره ساختمان

و ارتفاع در بالاترین حد قرار دارد و پوشش گیاهی حذف شده است. تأثیر استفاده از بام سبز نسبت به پوشش گیاهی 

ز باشد. با در نظر گرفتن هزینه بالای اجرای بام سبدر سطح زمین، بیشتر است ولی میزان این اثرگذاری بسیار اندک می

بت به فضای سبز سطحی، استفاده از بام سبز به جای سطوح سبز مقرون و تفاوت اندک شاخص آسایش حرارتی آن نس

 نماید.به صرفه نمی

 

 مقایسه میان شرایط حرارتی در شهر در شب و روز

ظهر با هم مقایسه شده است.  33صبح و  4برای بررسی شرایط حرارتی در روز و شب نقشه حرارتی منطقه در ساعت 

، در طول شب به دلیل عدم وجود تابش خورشید، تنها عامل حرارتی، گرمای نهان شوددیده می 0همانطور که در شکل 

ذخیره شده در سطوح مختلف است. در مناطق پر تراکم و نیز نقاطی که معابر آسفالته وجود دارد، برگشت گرما از 

های اختمانری در سایه سشود. در طول روز دمای بعضی از سطوح به دلیل قرارگیساختمان به محیط بسیار بیشتر دیده می

اندازی وجود ندارد، به دلیل دریافت تابش مقابل، کاهش یافته است. از طرف دیگر در طول روز در نقاطی که سایه

 شود.یکسان، تفاوت دمایی در آن نقاط دیده نمی
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 گر شب استعکس پایین نشان گر روز ومقایسه میان شرایط دمایی در و روز در محدوده مورد مطالعه، عکس بالا نشان -8 شکل

 

 گیرینتیجه

های حرارتی و های انجام شده بر الگوهای مدلسازی شده و مقایسه این الگوها از نظر شاخصبر اساس بررسی

 گردد.اثرات سرمایشی آنها، نتایج زیر به عنوان محصول تحقیق ارائه می

مؤثر است. هرچه تراکم افزایش یابد، میزان  pmvشاخص ها بر دمای هوا و دمای تابشی و تراکم و ارتفاع ساختمان -

 کند.تر مییابد که دمای هوا را گرمدمای هوا و دمای تابشی جذب شده افزایش می

ها در صورتی که در نقطه موردنظر سایه وجود نداشته باشد، افزایش دمای هوا و دمای با افزایش ارتفاع ساختمان 

اندازی، افزایش ارتفاع باعث ی حرارتی در پی خواهد داشت، ولی درصورت سایهدرصد نارضایت42تابشی و افزایش 

شود. زمانی که ارتفاع ساختمان زیاد باشد، پوشش گیاهی بیشترین تأثیر بهبود شرایط آسایش حرارتی در آن نقطه می

 شود.گذارد و باعث بهبود شرایط آسایش حرارتی میمثبت را بر دمای هوا می

گیاهی بر دمای هوا به میزان سطوح پوشیده شده از گیاه مربوط است. به عبارت دیگر، هرچه مساحت تأثیر پوشش  -

 یابد. از طرفی نوع پوشش گیاهی نیز در تغییرات دمایی محیطپوشش گیاهی افزایش یابد میزان تأثیرگذاری افزایش می

ری در سطح چمن قرار دارد، نشان داده شد که بسیار مؤثر است. در مقایسه بین دو نقطه که یکی در سایه درخت و دیگ
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اندازی اثر سرمایشی بیشتری دارند. وجود بام سبز شاید بتواند بر سرمایش ساختمانی که در آن درختان با توجه سایه

قرار دارد تأثیر مستقیم بگذارد ولی به بهبود شرایط آسایش حرارتی در محدوده حضور عابران پیاده کمک قابل توجهی 

 کند.نمی

درجه سانتیگراد در کاهش دمای هوا  3تا  3/2توان گفت که وجود رودخانه از در مورد تأثیر رودخانه در شهر می -

 مؤثر است. با نزدیکتر شدن به رودخانه اثرات سرمایشی آن مشهودتر خواهد بود.

متر جریان داشته باشد  4الی  1در مقایسه بین حالتی که آب رودخانه در کانال تدارک دیده شده در شهر با عمق  -

و حالتی که آب رودخانه در ارتفاعی برابر با سطوح اطراف جریان داشته باشد، مشخص شد که اثر سرمایشی رودخانه 

 سطح با فضای اطرافش جریان یابد.زمانی بیشتر است که آب هم
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