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افزایش جمعیت شهرها و رشد و توسعهی شهرسازی از یکسو و تغییرات آبوهوایی از سوی دیگر ،تعادل
حرارتی شهرها را تحت تأثیر قرار داده و موجب ایجاد جزایر حرارتی شده است ،لذا توجه به تأثیر طراحی در
آسایش حرارتی فضاهای شهری اهمیت یافته است .در این میان ،بررسی عملکرد حرارتی حیاطها بهعنوان
فضاهای مشترک میان مقیاس شهری و معماری ،مورد ارزیابیهای مختلفی قرار گرفته است ،اما بااینوجود
دانش نسبتاً محدودی در رابطه با رفتار خرداقلیمی این فضاها در دسترس است .این پژوهش به دنبال سنجش
شرایط آسایش حرارتی خانههای سنتی دورهی قاجاریه در شهر اصفهان است؛ ازاینرو ،تعداد  10مورد از
خانههای دورهی قاجار در شهر اصفهان انتخاب شده و با استفاده از نرمافزار  ENVI-met 4که به منظور
شبیهسازی سهبعدی و سنجش شرایط خرداقلیم شهری طراحی شده است ،به بررسی تغییرات پارامترهای
اقلیمی شامل دما ،رطوبت نسبی ،سرعت باد و دمای متوسط تابشی و سنجش شرایط آسایش حرارتی در اولین
روز تیرماه ،بر مبنای شاخص  PETپرداخته شد .نتایج نشان میدهد میزان دما در حیاطهای مرکزی
موردمطالعه نسبت به فضاهای باز شهری همجوار بهطور متوسط بین  0/1-0/7درجهی سانتیگراد کاهش،
رطوبت نسبی  1-1/8درصد افزایش و سرعت باد  1/5-2متر بر ثانیه کاهش داشته است .میانگین دمای متوسط
تابشی برای خانههای موردمطالعه بین  55/3-58/7بوده و همبستگی باالیی میان دمای متوسط تابشی و
شاخص  PETوجود دارد .همچنین با توجه به شاخص  PETشرایط آسایش حرارتی خانههای موردمطالعه
بین تنش گرمایی متوسط و بسیار شدید قرار دارد.
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 -1مقدمه
1

1- Thermal comfort
2- Urban Heat Island
3- Urban Canyons
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کیفیت استفاده از فضاهای عمومی شهری به جنبههای گوناگونی وابسته است که در میان آنها ،آسایش حرارتی
بهعنوان عاملی مهم شناخته شده است .فضای عمومی که نتواند شرایط آسایش را فراهم آورد ،کمتر استفاده شده و
حتی از آن اجتناب میشود( .)Lenzholzer, 2012: 39آسایش حرارتی در فضای باز شهری ،عامل مهمی در تأمین
سالمت عابران پیاده است .مطالعات مربوط به آسایش حرارتی فضای باز ،از دههی  1980به بعد به دلیل توجه بیشتر
به عابران پیاده در خیابانها و میادین شهری ،افزایش یافته است .این امر منجر به ایجاد تعداد زیادی پژوهش در مورد
پارامترهای طراحی خرداقلیم بر اساس آسایش حرارتی عابران پیاده شد(.)Taleghani et al, 2015: 65
با توجه به افزایش روزافزون جمعیت در شهرها ،این زیستگاههای مصنوع بشری رشد بیسابقهای را تجربه کردهاند.
در این میان ،همراه تغییرات جهانی آبوهوا ،تعادل حرارتی شهرها نیز بهطور گستردهای تحت تأثیر ویژگیهای فیزیکی
آنها در حال تغییر است .با گرمتر شدن شهرها ،شرایط حرارتی خرداقلیمهای شهری نیز نامطلوبتر میشود(حاتمی،
 .)2 :1395یکی از بزرگترین تهدیدات توسعهی شهرنشینی ،پدیدهی جزیرهی حرارتی 2است .این پدیده ناشی از
گسترش نابودی پوششهای طبیعی سطح زمین است که جای خود را به جادهها ،ساختمانها ،کارخانهها و سایر
تأسیسات شهری میدهد .بر اساس تحقیقات انجامشده در مورد این پدیده ،تابش نور خورشید رسیده به شهر ،در
البهالی ساختمانهای شهری به دام میافتد و دمای سطوح را افزایش میدهد و شبهنگام که هوا سردتر میشود ،این
سطوح دیرتر دمای خود را از دست میدهند و موجب افزایش دمای هوا در مناطق شهری نسبت به مناطق حومهی
شهر میشود .با توجه به اینکه اثر جزایر حرارتی شهری ،اختالف درجهی گرمایی زیادی تولید میکند ،برای بهبود این
وضع در قسمتهای داخلی ساختمان نیاز به صرف هزینههایی است ،ولی در قسمتهای بیرونی ساختمان ،راهکارهای
مکانیکی وجود ندارد؛ در نتیجه ،باید یکسری اصول برای جلوگیری از به وجود آمدن چنین شرایطی در نظر گرفت که
هم باعث شرایط آسایش فیزیکی در قسمتهای بیرونی ساختمان گردد و هم هزینههای مربوط به خنک کردن
قسمتهای داخلی ساختمان کاهش یابد(رحمتی و همکاران .)92 :1395 ،با توجه به اهمیت روزافزون موضوع آسایش
حرارتی ،پژوهشهای بسیاری در حوزهی آسایش حرارتی فضای باز انجام شده است( Zango et al, 2017: 34, Yang
 .)et al, 2018: 563برخی از این پژوهشها به تعیین محدودهی آسایش حرارتی شهرهای مختلف با استفاده از مدل-
ها ،دادههای اقلیمی و متغیرهای مؤثر بر آسایش حرارتی پرداختند و برخی دیگر بررسی تأثیر درههای شهری 3و
جهتگیری خیابانها و معابر و دیگر شاخصههای فرم شهری را بر آسایش حرارتی موردتوجه قرار دادند .پوشش گیاهی
و سطوح آب نیز بهعنوان اجزای فرم شهری میتوانند از طریق اقلیم بر پارامترهای آسایش حرارتی تأثیرگذار
باشند(کرمی راد و همکاران .)186 :1396 ،آمور و همکاران ( )2015در پژوهشی بیان کردند به نظر میرسد که اثر
تراکم پوشش گیاهی بر پارامترهای مختلف آسایش حرارتی ،کارایی بیشتری نسبت به حوضچههای آبی داشته
باشد( .)Amor et al, 2015به همین صورت داوطلب و همکاران ( )1396در مطالعهای در اقلیم سیستان دریافتند در
نقاطى که داراى پوشش گیاهى هستند ،در مقایسه با مکانهایى که پوشش گیاهى ندارند ،بهطور میانگین دماى هوا
بین  1تا  2درجهی سانتیگراد پایینتر ،رطوبت نسبى حدود  2درصد باالتر و میانگین دماى تابشى حدود  6درجهی
سانتیگراد پایینتر است و این میزان کاهش ،شاخص احساس حرارتى را از شرایط بسیار داغ به داغ تعدیل میکند .وو
و همکاران ( )2016در پژوهشی تأثیر فضای سبز بر آسایش حرارتی در یک محلهی مسکونی در پکن را بررسی کردند.
پوشش گیاهی میتواند به وضوح دمای هوای نزدیک به سطح زمین را کاهش دهد ،همچنین میتواند منجر به نوسانات
دمای کمتری در هوا شود که باعث ایجاد شرایط محیطی پایدار میشود .بهطور عمده چمن از طریق تبخیر و تعرق،
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4- Predicted Mean Vote
5- Mean radiant temperature
6- Urban microclimate
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سبب کاهش دمای هوا میشود ،درحالیکه درختان ،هم از طریق تبخیر و تعرق و هم از طریق محافظت از سطح زیر
تاجپوش خود در برابر تابش خورشیدی ،دمای هوا را کاهش میدهند( .)Zhifeng Wu et al, 2016در پژوهشی دیگر
از مانه و طالب ( )2017نشان داده شده که استفاده از گیاهان در حیاط پردیس یک دانشگاه در قطر میتواند باعث
کاهش قابلتوجه مقادیر  4PMVو دمای متوسط تابشی 5شود .همچنین مشاهده شد که درختان با تراکم سطح برگ
مشابه ،اما با تنهی بلندتر برای آسایش حرارتی بیرونی در مناطقی که نیاز به افزایش جریان هواست ،مناسبتر است؛
اگرچه درختان کوتاهتر به کاهش دمای متوسط تابشی با توجه به تأثیر آن روی تابش موج کوتاه و بلند کمک
میکنند(.)Manneh et al, 2017
معماری امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند طراحیهای سازگار با محیط پیرامون خود است تا بتواند همچون
گذشته با محیط طبیعی اطراف خود در تعادل و تعامل باشد(همان .)3 :1395 ،فرمهای مختلف شهری خرداقلیمهای
مختلف با شرایط حرارتی متفاوت را برای عابران پیاده تأمین میکنند .خرداقلیم شهری 6از جمله عواملی است که از
طریق تأثیر بر پارامترهای اقلیمی تأثیر بهسزایی در آسایش حرارتی دارد( .)Idem, 2015: 65بررسی خرداقلیمهای
شهری سبب افزایش آگاهی ما نسبت به نحوهی رفتار حرارتی این محیطها شده و این امر میتواند با اتخاذ تدابیر
مناسب طراحی ،به بهبود شرایط زیست در محیطهای شهری کمک شایانی بنماید .استفاده از گونههای ساختمانی
نظیر حیاط مرکزی در معماری امروز باعث ایجاد آسایش حرارتی میگردد(همان .)3 :1395 ،حیاطهای مرکزی الگوی
بسیار کهنی است که در بسیاری از کشورهای آسیا ،شمال آفریقا ،جنوب آمریکا و اروپا و نیز در ایران مورداستفاده قرار
گرفته است .با توجه به نقش خرداقلیمی حیاط و نقش مؤثر آن در آسایش حرارتی بنا ،در این رابطه نیز پژوهشهای
بسیاری صورت گرفته است .تأثیر پارامترهای مختلفی از جمله تناسبات ،جهتگیری ،سایهاندازی حیاط مرکزی و وجود
عناصر طبیعی همچون پوشش گیاهی و آب بر آسایش حرارتی ،در این پژوهشها مورد بررسی قرار گرفته است .در
مطالعهای توسط ملکی و همکاران ( )1396نقش ویژهی حیاط در عملکرد گرمایی ساختمان با توجه به جانمایی حیاط
و دیگر پارامترهای طراحی مانند نسبت هندسی اضالع حیاط و جهتگیری ساختمان و حیاط مورد بررسی قرار گرفته
است .نتایج حاصل ،نشاندهندهی عملکرد گرمایی بهتر حیاط تمامبسته بوده و با بررسی نسبتهای متفاوت طول به
عرض در حیاطهای تمامبسته این نتیجه به دست آمد که با نزدیکتر شدن به نسبت طول به عرض  ،1عملکرد حیاط
در آسایش حرارتی و همینطور پایینتر آوردن دمای هوای خرداقلیم موفقتر خواهد بود .همچنین با تمرکز بر اقلیم
آبوهوایی و موقعیت جغرافیایی شهر تهران ،طبق نتایج این پژوهش جهتگیری شمالی-جنوبی و افزایش ارتفاع حیاط
بهعنوان راهکارهای مؤثر بر ارتقاء عملکرد گرمایی ویژه در هندسهی حیاط نیمهبسته و تمامبسته ،پیشنهاد میشوند .در
پژوهشی دیگر از حیدری و همکاران ( )1392تناسبات مختلف حیاط در مسکن سنتی دزفول شناسایی شد و میزان
سایهی دریافتی سطوح مختلف حیاط در الگوهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت و اثبات شد در بناهایی که حیاط
آنها دارای نسبت  1تا  1/4میان طول و عرض (حیاط با فرم مربعی شکل) و همچنین نسبت طول به ارتفاع  1/1تا
( 1/2عمق متوسط) باشند ،مناسبترین میزان سایه در فصول گرم بر روی کف و جدارهها ایجاد خواهد شد .استفاده از
این الگوی بهینه ،سبب افزایش سایه بر سطوح حیاط ،کاهش دمای جدارهها ،کاهش بار سرمایشی ساختمان و افزایش
آسایش ساکنین خواهد شد .با توجه به پیشینهی تاریخی این موضوع و کارکرد قابلقبول آسایش حرارتی حیاطهای
مرکزی در اقلیم متفاوت ایران در گذشته ،میتوان با استفادهی صحیح از الگوی حیاط مرکزی ،کمک شایانی به ارتقاء
کیفیت حرارتی فضای باز معماری معاصر نمود(اجاقلو و خاکزند .)86 :1396 ،حیاط مرکزی با توجه به ویژگیهای
کالبدی همچون تناسبات ،جهتگیری ،سایهاندازی ،مصالح و ویژگیهای همچون پوشش گیاهی و آب ،زمینهی تأثیر بر
شرایط خرداقلیم را فراهم میکند.
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امروزه به دلیل مطالعات اندک و عدم آگاهی کافی در مورد ویژگیهای کالبدی بهینهساز حیاط مرکزی بهویژه در
مناطق گرموخشک ،سبب شده معماران حیاطهایی دارای کمبود بهویژه از لحاظ تأمین آسایش حرارتی در فضای باز را
طراحی کنند( .)Hasehzadeh Haseh, 2018: 166-2در خانههای تاریخی ایران و بهویژه در اصفهان ،نمونههای
زیادی از حیاط مرکزی در ساختار فضایی دیده میشود .این پژوهش به بررسی آسایش حرارتی و شرایط خرداقلیمی در
خانههای حیاط مرکزی اقلیم گرموخشک اصفهان ،از طریق شبیهسازی با نرمافزار  ENVI-met 4.4.3میپردازد.

 -2روش پژوهش
جهت بررسی و ارزیابی رفتار خرداقلیم و شرایط آسایش حرارتی حیاطهای مرکزی در اقلیم گرموخشک 10 ،نمونه
از حیاطهای مرکزی خانههای سنتی شهر اصفهان از مجموعه آثار مندرج در گنجنامهی خانههای تاریخی اصفهان،
انتخاب و موردمطالعه قرار گرفت .ویژگیهای کالبدی و هندسی حیاطهای مرکزی شامل طول ،عرض ،ارتفاع و راستای
قرارگیری و ویژگیهای طبیعی شامل سطح آب و فضای سبز و نیز مشخصات پوشش گیاهی شامل (تعداد و گونه،
ارتفاع و قطر تاجپوش و تنهی درختان) از طریق اندازهگیری میدانی استخراج گردید .مدلسازی سهبعدی تمامی
حیاطهای مرکزی بر اساس عناصر کالبدی و طبیعی موجود ،در نرمافزار انویمیت ( )ENVI-metو تحت شبکهی
سهبعدی  40*50*50سلول و با اندازههای  1*1*1متر انجام شد .مدلسازی درختان بر اساس وضع موجود و با
استفاده از پایگاه دادهی افزونهی  Alberoموجود در انویمیت انجام شد و ویژگیهای ریشه و تقویم گیاهی بهعنوان
مقادیر پیشفرض نرمافزار مورد استفاده قرار گرفت .شبیهسازی شرایط خرداقلیم و آسایش حرارتی حیاطهای مرکزی
برای اولین روز تیرماه (انقالب تابستانی) در ساعات  8صبح تا  6بعدازظهر در شهر اصفهان صورت گرفت .میانگین
ساعتی پارامترهای اقلیمی شامل دما ،رطوبت ،سرعت باد و دمای متوسط تابشی برای تمام گیرندههای مستقر در ارتفاع
 1/5متری از سطح حیاط از طریق نرمافزار لئوناردو استخراج و مصور گردید .محاسبهی شاخص دمای معادل
فیزیولوژیک ( 7)PETنیز از طریق نرمافزار زیستاقلیمی  RayMANانجام شد .جدول ( ،)1اطالعات پایهی ورودی به
نرمافزار انویمیت و جدول ( ،)2مشخصات فیزیکی و حرارتی مصالح سطوح حیاطهای مرکزی را نشان میدهد.
جدول  :1اطالعات پایهی ورودی به نرمافزارENVI-met
روز شبیهسازی

 1تیرماه

زمان شبیهسازی

18:00-08:00

متوسط دمای هوا ()°C

31/9

متوسط رطوبت نسبی ()%

13/9

سرعت باد در ارتفاع  10متر از زمین ()m/s

2/5

جهت باد ()degree

)270(sw

سرعت راه رفتن ()m/s

1/21

متابولیک ()met

1/48

میزان مقاومت حرارتی لباس ()clo

0/5

میزان سوختوساز ()w/m2

80

جنس و سن

مرد و  75سال

قد و وزن

 175سانتیمتر و  75کیلوگرم

دادههای اقلیمی شهر اصفهان بهصورت فایل  EPWاز سایت  ،www.energyplusاستخراج و در نرمافزار انویمیت بارگذاری گردید.
هدايت حرارتي

ظرفيت گرمايي

طول زبری سطح

(W/) m.K

(J/)Kg.K

()m

840

0/3
0/05
0/3

جنس

نام انگليسي

جدارهها

آجر هوادهی

Aerated brick

0/3

بام

کاشی

Tile

0/84

800

کف حياط

آجر قرمز

Burned brick

0/44

650

7- Physiological Equivalent Temperature
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 -3شاخص دمای معادل فيژيولوژيک
امروزه در مطالعات زیستاقلیمشناسی ،شاخصهای مرتبط با فیزیولوژی انسان که از معادلهی بیالن بدن انسان
مشتق شدهاند ،دارای اهمیت بهسزایی میباشند .شاخصهای متعددی در این زمینه پیشنهاد شده که از این بین،
شاخص دمای معادل فیزیولوژیک ( )PETدارای اهمیت بیشتری است .مزیت اصلی این شاخص ،ارائهی واحد آن بر
حسب درجهی سانتیگراد است که نتایج حاصل را برای استفادهکنندگان و برنامهریزان بخشهای مختلف که ممکن
است آشنایی با اصطالحات زیستمحیطی نداشته باشند ،قابلدرک میکند .عالوه بر این ،قابلیت ارزیابی در مقیاس
زمانی روزانه و حتی ساعتی را نیز برای محققان به وجود میآورد(احمدپور و همکاران .)63 :1395 ،شاخص دمای
معادل فیزیولوژیک ( ،)PETاز شاخصهای مرتبط با فیزیولوژی انسان است که از معادلهی بیالن انرژی بدن انسان
( )MEMIمشتق شده است و یکی از جامعترین و پرکاربردترین شاخصها جهت شرایط زیستهواشناختی و شناسایی
منابع اقلیم گردشگری در محیطهای باز است( .)Matzarakis, 2007شاخص دمای معادل فیزیولوژیکی امکان
مقایسهی تأثیر کامل مجموعه شرایط حرارتی بیرون با تجربه شخصی را در اختیار فرد میگذارد .طبق تعریفی
که( )Hoppe, 1999: 72و( )Mayer and Hoppe, 1987: 45در مورد این شاخص بیان کردند ،برای نرخ
سوختوساز با کار سبک و میزان نارسانایی لباس به ترتیب اعداد  80وات و  0/5کلو در فصل تابستان (کلو واحد
نارسانایی لباس میباشد) ،بهطور میانگین در نظر گرفته شده است .تنش گرما و سرما به ترتیب در میزان باال و پایین
این شاخص به وجود میآید .برای فعالیتهای مختلف و پوششهای لباس متفاوت ،میزان دمای معادل فیزیولوژیک نیز
تغییر خواهد کرد( .)Honjo, 2009: 44میزان این شاخص بر اساس پارامترهای محیطی (طول و عرض جغرافیایی و
ارتفاع از سطح دریا) ،دادههای اقلیمی (دمای هوا ،رطوبت نسبی ،سرعت باد و دمای متوسط تابشی) ،ویژگیهای فردی
و متابولیکی و نوع پوشش و فعالیت بدنی از طریق مدل زیستاقلیمی  RayMANقابلمحاسبه است .جدول (،)3
مقادیر آستانهی دمایی و تنش فیزیولوژیک بر اساس شاخص دمای معادل فیزیولوژیک را نشان میدهد.
جدول  :3آستانهی تنش فیزیولوژیک برای شاخص PET
) PET(˚Cدرجهی تنش فیزیولوژیک
4

تنش سرمای شدید

8

تنش سرمای متوسط

13

تنش سرمای اندک

18

بدون تنش سرما

23

تنش گرمای اندک

29

تنش گرمای متوسط

35

تنش گرمای شدید

41

تنش گرمای بسیار شدید

منبع)Matzarakis et al., 1999( :

 -4محدودهی موردمطالعه
شهر اصفهان ،شهری تاریخی و نیمهبیابانی است و آبوهوای آن در تقسیمات اقلیمی ایران با نوع نیمهصحرایی
سرد؛ یعنی با زمستانهای سرد و تابستانهای گرم مطابقت دارد .بر اساس طبقهبندی اقلیمی کوپن ،شهر اصفهان در
محدودهی بیابانی ( )BWkقرار میگیرد .شهر اصفهان در ´ 51° 40طول شرقی و ´ 32 ° 38عرض شمالی و در ارتفاع
 1550متر از سطح دریا قرار دارد .متوسط ،حداکثر و حداقل دمای شهر اصفهان به ترتیب  23/5 ،16/4و  9/2درجهی
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سانتیگراد و متوسط ،حداکثر و حداقل رطوبت نسبی به ترتیب  57/6 ،38/7و  23درصد است .مشخصات کالبدی و
طبیعی حیاطهای مرکزی موردمطالعه در جدول ( )4ارائه شده است.
جدول  :4مشخصات کالبدی و طبیعی حیاطهای مرکزی موردمطالعه
خانه
اعلم ()1
a = 0°

چرمی ()2
a = 19°sw

داوید ()3
a = 12°sw

دهدشتی ()4
a = 10°sw

قدسیه ()5
a = 0°

کهکشان ()6
a = 22°sw

لباف ()7
a = 35°sE

وثیق انصاری
()9
a = 86°sE

حیاط
طول19/6 :

طول/عرض:
1/26

آب/حیاط:
0/09

عرض:
15/5

مساحت:
303/8

گیاه/حیاط:
0/29

طول24/9 :

طول/عرض:
1/35

آب/حیاط:
0/13

عرض:
18/6

مساحت:
463/1

گیاه/حیاط:
0/36

طول23/5 :

طول/عرض:
1/01

آب/حیاط:
0/04

عرض:
23/3

مساحت:
547/5

گیاه/حیاط:
0/50

طول10/7 :

طول/عرض:
1/29

آب/حیاط:
0/07

عرض8/3 :

مساحت:
88/8

گیاه/حیاط:
0/28

طول25/8 :

طول/عرض:
1/47

آب/حیاط:
0/02

عرض:
17/5

مساحت:
451/5

گیاه/حیاط:
0/48

طول18/5 :

طول/عرض:
1/53

آب/حیاط:
0/07

عرض:
12/1

مساحت:
223/8

گیاه/حیاط:
0/30

طول28/3 :

طول/عرض:
1/25

آب/حیاط:
0/05

عرض:
22/6

مساحت:
639/6

گیاه/حیاط:
0/23

طول17/6 :

طول/عرض:
1/45

آب/حیاط:
0/09

عرض:
12/1

مساحت:
213

گیاه/حیاط:
0/32

طول17/3 :

طول/عرض:
1/28

آب/حیاط:
0/08

عرض:
13/5

مساحت:
233/6

گیاه/حیاط:
0/36

N: 8 S: 5 E:
5 W: 5

N:  S:  E:
 W: 

S:  E:
W: 

S:  E:
W: 

S:  E:
W: 

S:  E:
W: 

S:  E:
W:

S:  E:
W: 

S:  E:
W: 

N: 


N: 


N: 


N: 


N: 


N: 


N: 
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حاج رسولیها
()8
a = 30°sw

تصویر هوایی و مدل انویمیت

جدارهها
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تصویر هوایی و مدل انویمیت

خانه
یداللهی ()10
a = 3°sw

27

جدارهها

حیاط
طول24/9 :

طول/عرض:
1/32

آب/حیاط:
12/7

عرض:
13/8

مساحت:
252/5

گیاه/حیاط:
0/48

S:  E:
W: 

N: 


 -5بحث و نتايج
با توجه به هدف تحقیق 10 ،مورد خانهی ثبت ملی و مستخرج از کتاب گنجنامهی فرهنگ آثار معماری
اسالمي ايران خانههای اصفهان انتخاب شده و پارامترهاى اقلیمى مؤثر بر شرایط آسایش حرارتى در فضاى باز براى
هر یک از این خانهها بهصورت میانگین برای تمام نقاط حیاط ،توسط نرمافزار محاسبه شد .در ادامه ،نتایج مربوط به هر
یک از پارامترها ارائه شده است (شکل  1و  .)2همچنین میانگین  10ساعتهی متغیرهای اقلیمی از جمله دمای هوا،
رطوبت نسبی ،سرعت باد ،متوسط دمای تابشی همچنین شاخص  PETمربوط به خانههای موردمطالعه که از ساعت 8
صبح تا  6بعدازظهر ،در تیرماه محاسبه شده ،در جدول ( )4آورده شده است.

 -1-5دما

40
25

10
5
0
9 10

8

7

6

5

4

18

15

12

3
9

2

1

رطوبت نسبی()%

15

30
25
20
9 10

8

7

6

5

4

18

15

12

3
9

2

1

دما ()C°

20

35
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در شکل ( )1نمودار دامنهی تغییرات دما در خانههای موردمطالعه برای ساعات  15 ،12 ،9و  18نشان داده شده
است .با توجه به این نمودار ،تغییرات دما دامنههای مشابهی را برای تمامی خانهها نشان میدهد .بیشترین دما برای
تمامی خانهها مربوط به ساعت  3بعدازظهر است که بیشترین مقدار کاهش دما برای این ساعت مربوط به خانه وثیق
انصاری با  1/2درجهی سانتیگراد و کمترین مقدار آن مربوط به خانهی یداللهی با  0/1درجهی سانتیگراد است.
میانگین دمای خانهها بین  31/2و  31/8است که کاهشی برابر با  0/1درجهی سانتیگراد در خانهی یداللهی و 0/7
درجهی سانتیگراد در خانه وثیق انصاری نسبت به دمای فضاهای شهری همجوار داشته است .کمترین دما برای تمامی
خانهها مربوط به ساعت  8صبح در حدود  25/2درجهی سانتیگراد است که کاهشی در حدود  0/8درجهی سانتیگراد
در تمامی خانهها داشته است .با توجه به نتایج جدول ( )4درحالیکه میانگین دمای خانهها در اولین روز تیرماه در
حدود  31/3است ،میانگین دمای اقلیم محلی  31/9درجهی سانتیگراد است .درواقع ،میانگین دمای خانهها در مقایسه
با دمای اقلیم محلی ،کاهشی در حدود  0/6درجهی سانتیگراد داشته است .میانگین دمای خانهها برای ساعات ،12 ،9
 15و  18به ترتیب برابر با  35/3 ،31/7 ،27/5و  31/9درجهی سانتیگراد است .بیشترین دما در ساعت  9مربوط به
خانه اعلم با  ،27/8در ساعت  12و  15مربوط به یداللهی با  32/2و  35/9و در ساعت  18مربوط به خانهی قدسیه با
 32/3درجهی سانتیگراد است .کمترین دما در ساعت  9و  12متعلق به خانهی قدسیه با  27/2و  ،30/9در ساعت 15
متعلق به خانهی وثیق انصاری با  34/8و در ساعت  18خانههای داوید و لباف با  31/7درجهی سانتیگراد است .دما در
تمامی خانهها از ساعت  8صبح تا  3بعدازظهر افزایش و پسازآن به آهستگی در حال کاهش است.
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شکل  :1نمودار دما ،رطوبت ،سرعت باد و دمای متوسط تابشی خانههای موردمطالعه (ساعت  8الی  1 ،18تیرماه)

 -2-5رطوبت نسبي

 -3-5سرعت باد
نتایج نشان میدهد برخالف دما و رطوبت میزان سرعت باد در خانههای موردمطالعه با یکدیگر متفاوت است.
سرعت باد در ایستگاههاى هواشناسى در ارتفاع  10متر سنجیده میشود ،اما به منظور امکان مقایسهی سرعت باد
ایستگاه هواشناسی با سرعت باد خروجی نرمافزار با استفاده از فرمول (داوطلب و همکاران )1396 ،این پارامتر در ارتفاع
 1/5متر محاسبه شد .سرعت باد در خانههای مذکور در مقایسه با سرعت باد فضاهای شهری همجوار در حدود  1/5تا
 2متر بر ثانیه کاهش داشته و این ،نشاندهندهی عملکرد خرداقلیمی حیاط مرکزی است .تغییر در سرعت باد میتواند
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در شکل ( )1نمودار تغییرات رطوبت نسبی نشان میدهد که دامنهی تغییرات رطوبت نسبی همچون دما برای
تمامی خانهها مشابه بوده است .نتایج نشان میدهد بیشترین رطوبت برای تمامی خانهها مربوط به ساعت  8صبح بین
 23/5تا  23/8درجه درصد است که افزایشی برابر با  0/5درصد در خانهی وثیق انصاری و  0/8درصد در خانهی قدسیه
نسبت به رطوبت فضاهای شهری همجوار داشته است .کمترین میزان رطوبت برای تمامی خانهها مربوط به ساعت 4
بعدازظهر با میانگین  10/7تا  11/5درصد است که افزایشی در حدود  1/7درصد در خانهی یداللهی و  2/2درصد در
خانه وثیق انصاری نسبت به رطوبت نسبی فضاهای شهری همجوار در تمامی خانهها داشته است .با توجه به نتایج
جدول ( )4درحالیکه میانگین رطوبت نسبی خانهها در اولین روز تیرماه بین  14/9درصد برای خانهی کهکشان و
 15/7درصد برای خانهی قدسیه است ،میانگین رطوبت نسبی فضاهای شهری همجوار  13/9درصد است .درواقع،
میانگین رطوبت خانهها در مقایسه با رطوبت فضاهای شهری همجوار افزایشی در حدود  1تا  1/8درصد داشته است.
میانگین رطوبت خانهها برای ساعات  15 ،12 ،9و  18به ترتیب برابر با  11/2 ،15/6 ،21/5و  11/5درصد است.
بیشترین رطوبت در ساعت  9مربوط به خانهی قدسیه با  ،22/6در ساعت  12مربوط به قدسیه با  ،16/9در ساعت 15
مربوط به خانههای قدسیه و وثیق انصاری با  11/5و در ساعت  18مربوط به خانههای داوید ،لباف و وثیق انصاری با
 11/7درصد است .باال بودن میزان رطوبت در خانهی قدسیه با توجه به باال بودن تعداد درختان در این خانه نسبت به
سایر خانهها قابل توجیه است .الزم به ذکر است که در این پژوهش تأثیر تجمعی عوامل مختلف نیز مدنظر است؛ به این
معنا که در صورت عدم وجود سایر عوامل همچون جهتگیری ،تناسبات ،پوشش گیاهی و غیره بهتنهایی نمیتواند
کارایی مناسب را داشته باشد .کمترین رطوبت در ساعت  9مربوط به خانه وثیق انصاری با  20/9درصد ،در ساعت 12
خانهی اعلم با  15/2درصد ،در ساعت  15خانهی یداللهی با  10/7درصد و در ساعت  18مربوط به خانههای قدسیه و
رسولیان با  11/4درصد است .رطوبت در تمامی خانهها از ساعت  8صبح تا  4بعدازظهر افزایش و پسازآن به آهستگی
در حال کاهش است.
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تأثیر بهسزایی در شرایط آسایش داشته باشد .طبق جدول ( )4کمترین میانگین سرعت باد متعلق به خانهی اعلم با 0/1
متر بر ثانیه و بیشترین میزان آن متعلق به خانهی لباف با  0/6متر بر ثانیه است .همانطور که در شکل ( )1مشاهده
میشود ،به لحاظ زمانی  ،سرعت باد در ساعات مختلف روز اختالف اندکی با یکدیگر داشته و با حرکت از ساعت  8صبح
تا  6بعدازظهر ،در تمامی خانهها نوسانات اندکی در روند آن مشاهده میشود .متوسط میزان سرعت باد در خانههای
موردمطالعه  0/3متر بر ثانیه است.

 -4-5دمای متوسط تابشي
دمای متوسط تابشی ،مهمترین پارامتر در تخمین شرایط آسایش حرارتی است .در میان خانههای مورد بررسی،
بیشترین نرخ تغییرات دمای متوسط تابشی در ساعات مختلف روز مربوط به خانهی اعلم با  38/6درجهی سانتیگراد و
کمترین آن مربوط به خانهی قدسیه با  25/3درجهی سانتیگراد است (شکل  .)1با توجه به اینکه خانهی اعلم دارای
تعداد کمتری درخت نسبت به سایر خانههاست و به علت ارتفاع کم جدارهها نسبت به مساحت حیاط ،دارای سطح
سایه بسیار کمی است این میزان تغییرات دمای متوسط تابشی در آن قابل توجیه است .بیشترین دمای متوسط تابشی
برای تمامی خانهها مربوط به ساعات اوج دما؛ یعنی حدود ساعت  2تا  4بعدازظهر و بین  66/4درجهی سانتیگراد برای
خانهی قدسیه و  71/8درجهی سانتیگراد برای خانهی یداللهی است .کمترین دمای متوسط تابشی برای اکثر خانهها
نزدیک به غروب آفتاب در ساعت  6بعدازظهر و بین  32/7سانتیگراد متعلق به خانهی چرمی و  36درجهی سانتیگراد
متعلق به خانهی کهکشان است و تنها در خانههای قدسیه و حاجرسولیها مربوط به ساعت  8صبح به میزان  36و
 41/4درجهی سانتیگراد است .بیشترین میانگین دمای متوسط تابشی متعلق به خانهی قدسیه با  58/7درجهی
سانتیگراد و کمترین آن متعلق به خانهی یداللهی با  55/3درجهی سانتیگراد است .کمترین میانگین دمای متوسط
تابشی متعلق به خانهی یداللهی با  55/3درجهی سانتیگراد و بیشترین میانگین دمای متوسط تابشی متعلق به
خانهی قدسیه با  58/7درجهی سانتیگراد است .میانگین دمای متوسط تابشی تمام خانهها برای ساعات  15 ،12 ،9و
 18به ترتیب برابر است با  69/7 ،59/3 ،55/4و  37/2است .بیشترین دمای متوسط تابشی در ساعات مذکور مربوط
به خانههای اعلم با  ،58حاجرسولیها با  ،60/4اعلم با  72/2و قدسیه با  58/5درجهی سانتیگراد و کمترین دمای
متوسط تابشی متعلق به خانههای یداللهی با  ،51چرمی با  ،58/1قدسیه با  34/8و چرمی با  32/7درجهی سانتیگراد
است .با توجه به اینکه مصالح ،سایهاندازی و پوشش گیاهی سه عامل مؤثر بر دمای متوسط تابشی هستند دو خانه
قدسیه و یداللهی به علت تعداد بیشتر درخت و خانهی وثیق انصاری به علت ارتفاع مناسب جدارهها و مساحت کم
حیاط و در نتیجه سایهاندازی بیشتر ،مقادیر کمتری از دمای متوسط تابشی را نشان میدهند .دمای متوسط تابشی در
تمامی خانهها از ساعت  8صبح تا ساعات اوج دما؛ یعنی  2تا  4بعدازظهر افزایش و پسازآن به سرعت در حال کاهش
است .میانگین پارامترهای اقلیمی و شاخص دمای معادل فیزیولوژیک برای خانههای موردمطالعه در جدول ( )5آمده
است.

خانه

دمای هوا ()C°

درصد رطوبت ()%

سرعت باد ()m/

(Tmrt )C°

(PET )C°

1

31/7

15

0/1

58

47/3

2

31/5

15/2

0/3

57/8

45/8

3

31/5

15/2

0/4

58/2

45/4

4

31/6

15

0/5

57/5

44/5

5

31/3

15/7

0/2

58/7

46/5

6

31/8

14/9

0/2

58/1

46/6
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جدول  :5میانگین پارامترهای اقلیمی و شاخص  PETبرای خانههای موردمطالعه (ساعت  8الی  1 ،18تیرماه)
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7

31/4

15/1

0/6

56/1

43/4

8

31/6

15

0/2

56

45/1

9

31/2

15/1

0/1

55/5

44/8

10

31/8

15

0/1

55/3

45/6

در شکلهای ( )2و ( )3خروجی گرافیکی دما و دمای متوسط تابشی در خانههای موردمطالعه در ساعت  12نشان داده
شده است.

2

1

1

7

4

3

2

4

3

5

8

6

9

10
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شکل  :2مقایسهی توزیع دمای خانههای تاریخی موردمطالعه (ساعت  12ظهر 1 -تیرماه)
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شکل  :3مقایسهی دمای متوسط تابشی خانههای تاریخی موردمطالعه (ساعت  12ظهر 1 -تیرماه)

در طول ساعات روز ،همبستگی باالیی میان دمای متوسط تابشی با شاخص دمای معادل فیزیولوژیک وجود دارد و
کاهش دمای متوسط تابشی سبب کاهش شاخص دمای معادل فیزیولوژیک میشود .بر اساس تقسیمبندی جدول (،)2
زمانی که دمای معادل فیزیولوژیک بین  18تا  23درجهی سانتیگراد است ،وضعیت حرارتی محیط بدون تنش حرارتی
است؛ یعنی آسایش حرارتی وجود دارد .نتایج بهدستآمده از بررسی آسایش حرارتی نشان میدهد ،هیچکدام از 10
خانهی مذکور در فصل تابستان در این محدوده قرار ندارند .در بین این خانهها ،خانهی لباف و قدسیه نزدیکترین
خانهها به محدودهی آسایش و خانهی اعلم دورترین خانه به محدودهی آسایش است که این نتایج با توجه به میزان
سرعت باد در خانه لباف که بیشتر از سایر خانههاست و تعداد درختان و ارتفاع و اندازهی تاجپوش در خانهی قدسیه
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 -5-5شاخص دمای معادل فيزيولوژيک
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(تعداد بیشتر ،ارتفاع بلندتر و تاجپوش بزرگتر نسبت به سایر خانهها) و میزان پوشش درختی و سایهاندازی بسیار کم
در خانه اعلم قابل توجیه است .مطلوبترین وضعیت آسایش در طول ساعات شبیهسازیشده مربوط به انتهای روز و
پسازآن ابتدای روز است که در این ساعات ،بیشترین میزان سایهاندازی رخ میدهد .با توجه به جدول ( )6شرایط
آسایش حرارتی خانههای موردمطالعه در تنش گرمایی متوسط ،شدید و بسیار شدید قرار دارد.
جدول  :6تنش حرارتی خانههای تاریخی موردمطالعه (ساعات  15 ،12 ،9و )18
خانه

ساعت 9

ساعت 12

ساعت 15

ساعت 18

1

بسیار شدید

بسیار شدید

بسیار شدید

متوسط

2

بسیار شدید

بسیار شدید

بسیار شدید

متوسط

3

بسیار شدید

بسیار شدید

بسیار شدید

متوسط

4

بسیار شدید

بسیار شدید

بسیار شدید

متوسط

5

بسیار شدید

بسیار شدید

بسیار شدید

بسیار شدید

6

بسیار شدید

بسیار شدید

بسیار شدید

متوسط

7

بسیار شدید

بسیار شدید

بسیار شدید

متوسط

8

بسیار شدید

بسیار شدید

بسیار شدید

شدید

9

بسیار شدید

بسیار شدید

بسیار شدید

متوسط

10

بسیار شدید

بسیار شدید

بسیار شدید

متوسط
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شکل ( )4روند تغییرات شاخص دمای معادل فیزیولوژیک خانههای موردمطالعه برای ساعت  8صبح تا  6بعدازظهر
نشان میدهد .اکثر خانهها در ساعت  8صبح با میانگین  34/8درجهی سانتیگراد تنش گرمایی بسیار شدید را تجربه
میکنند .در خانههای قدسیه ،لباف و یداللهی با میانگین  30/9درجهی سانتیگراد تنش گرمای شدید و در خانهی
رسولیان با  29/4درجهی سانتیگراد تنش گرمای متوسط برقرار است .از این ساعت به بعد ،مقدار شاخص  PETبه
تدریج افزایش و در ساعت  3بعدازظهر در اکثر خانهها به حداکثر مقدار خود با میانگین  56درجهی سانتیگراد میرسد
که تنش گرمایی بسیار شدیدی را بر محیط حاکم میکند ،تنها در سه خانهی لباف ،حاجرسولیها و وثیق انصاری مقدار
این شاخص در ساعت  2بعدازظهر با میانگین  54/7به حداکثر میزان خود میرسد .شاخص دمای معادل فیزیولوژیک
پس از ساعات مذکور به سرعت کاهش مییابد و در ساعت  6بعدازظهر با نزدیک شدن به زمان غروب آفتاب تنش
گرمایی متوسط با میانگین  32/7درجهی سانتیگراد بر حیاطها حاکم و شرایط آسایش حرارتی کمی تعدیل میشود؛
تنها در خانهی قدسیه با  46/9درجهی سانتیگراد شرایط حرارتی همچنان در تنش بسیار شدید قرار دارد .با توجه به
مقادیر میانگین  ،PETدر تمامی حیاطها شرایط آسایش حرارتی مطلوبی وجود ندارد و حیاطها تنش گرمایی بسیار
شدید را در بیشتر ساعات روز تجربه میکنند .دمای معادل فیزیولوژیک برای ساعات  15 ،12 ،9و  18به ترتیب برابر
با  55/3 ،46/8 ،41/6و  34/2است.
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شکل  :4نمودار دمای معادل فیزیولوژیک خانههای موردمطالعه (ساعت  8الی  1-18تیرماه)

 -6نتيجهگيری
جهت بررسی آسایش حرارتی و عوامل مؤثر بر آن از جمله پارامترهای اقلیمی در خانههای حیاط مرکزی اقلیم
گرموخشک 10 ،نمونه از خانههای تاریخی ثبت ملی واقع در شهر اصفهان انتخاب شدند .در مرحلهی بعد این خانهها و
عناصر طبیعی موجود در حیاط در نرمافزار انویمیت  ،4مدلسازی و مقادیر پارامترهای اقلیمی و درنهایت ،آسایش
حرارتی با استفاده از شاخص  PETدر اولین روز تیرماه محاسبه و مورد بررسی قرار گرفتند .با توجه به نتایج
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در این تحقیق ،شرایط خرداقلیم و آسایش حرارتی  10نمونه از حیاطهای مرکزی خانههای سنتی در اقلیم گرم-
وخشک شهر اصفهان در روز انقالب تابستانی ( 1تیرماه) مورد بررسی قرار گرفت .نتایج تحقیق کاراکونوس با نتایج
تحقیق حاضر مطابقت دارد و آنها نیز با انجام شبیهسازی در ساعات  6تا  20در منطقهای از شهر سرس یونان از
طریق مداخالت بیوکالیمتیکی همچون تغییر مصالح سنگفرشها به مواد سرد ،افزایش پوشش گیاهی و آب بیان
کردند که تغییر در میزان و نحوه استفاده از این موارد در محیط میتواند باعث بهبود پارامترهای اقلیمی و در نتیجه
ارتقاء آسایش حرارتی میشود .نتایج نشان داد دما در بخش بزرگی از منطقهی موردمطالعه کاهش یافت .بیشترین
کاهش مربوط به بخشی از منطقه که پوشیده از سنگفرشهایی با انعکاس باالی خورشید ،پوشش گیاهی و آب است و
مقدار آن برابر با  0/9درجهی سانتیگراد است .نتایج این تحقیق با نتایج پژوهش داوطلب و همکاران نیز مطابقت دارد.
آنها نیز طی انجام اندازهگیریهایی در ساعات  18 ،15 ،12 ،9در اقلیم سیستان دریافتند در نقاطى که داراى پوشش
گیاهى هستند ،در مقایسه با مکانهایى که پوشش گیاهى ندارند ،بهطور میانگین دماى هوا بین  1تا  2درجهی
سانتیگراد پایینتر ،رطوبت نسبى حدود  2درصد باالتر و میانگین دماى تابشى حدود  6درجهی سانتیگراد پایینتر
است و این میزان کاهش شاخص ،احساس حرارتى را از شرایط بسیار داغ به داغ تعدیل میکند .در پژوهشی دیگر از
بردیسی و همکاران که ابتدا سطح آسایش حرارتی دانشآموزان در حیاط مدرسه در درجهحرارت باال مورد بررسی قرار
گرفت و سپس به بررسی الگوهای مختلف پوشش گیاهی جهت باال بردن کیفیت فضا با استفاده از نرمافزار انویمیت
پرداخته شد ،نتایجی مشابه با پژوهش حاضر به دست آمد .اضافه کردن درختها در نقاط گیرنده ،بدون توجه به
هندسهی درخت بهطور قابلتوجهی میتواند مقادیر  PMVرا به میزان  1یا بیشتر کاهش دهد؛ به این صورت که
تبخیر و تعرق درختان دمای زیر تاجپوش آنها را به مقدار  0/38کلوین کاهش میدهد.
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بهدستآمده ،مشاهده شد که استفاده از الگوی حیاط مرکزی تأثیر قابلتوجهی بر ارتقاء آسایش حرارتی در حیاط
خانههای تاریخی داشته و نقش خرداقلیمی آن بهوضوح قابلمشاهده است .متوسط دما در خانههای موردمطالعه از 0/1
تا  0/7درجهی سانتیگراد کمتر از متوسط دمای اقلیم محلی است .همچنین میانگین رطوبت نسبی در حیاطها 1/2
درصد بیشتر از رطوبت نسبی اقلیم محلی است .بیشترین تغییر در میزان سرعت باد مشاهده شد که در خانههای
مذکور کاهشی در حدود  1/5تا  2متر بر ثانیه در مقایسه با سرعت باد فضاهای شهری همجوار داشته است .نتایج
بهدستآمده از محاسبهی شاخص دمای معادل فیزیولوژیک نشان میدهد شرایط آسایش حرارتی حیاطهای مرکزی
موردمطالعه ،بین تنش گرمایی متوسط و بسیار شدید قرار دارد و مطلوبترین وضعیت آسایش حرارتی در طول ساعات
شبیهسازیشده مربوط به انتهای روز و پسازآن ابتدای روز است.
درواقع ،تأکید این پژوهش بر تأثیر مقیاس خرداقلیم بر طراحی معماری و شهری است .حیاطهای مرکزی با توجه
به ویژگیهای کالبدی و طبیعی میتواند بهصورت یک خرداقلیم مستقل عمل نماید و موجب ارتقاء آسایش حرارتی
فضای داخل نسبت به محیط پیرامونی خود شود .ازآنجاییکه خرداقلیم با اقلیم محلی و منطقهای در ارتباط بوده با
تکثیر این الگوی بومی میتوان آسایش حرارتی در مقیاس محلی ،منطقهای و شهری را نیز ارتقا بخشید .با توجه به
رشد و توسعهی شهرسازی و فشار ناشی از آن بر محیط طبیعی احیای چنین الگوهایی و بهرهگیری از راهکارهای آن
امری ضروری است.
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