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 چکیده  

ها موثر است. جرم حرارتی مصالح نما و خصوصیات  تابش خورشیدی بر تشدید ریز اقلیمهای شهری در معرض  دره

تاثیر دارد. افزایش دما سبب دور شدن از شرایط آسایش     (UHI)حرارتی سطوح در تشدید جزیره حرارتی شهری

حرارتی آنها    محیطی و افزایش مصرف انرژی در شهرها می شود. با بررسی رفتار حرارتی مصالح نما  و خصوصیات

دستمی جهت  یافت.  دست  دما  افزایش  بر  تاثیرآنها  میزان  به  ژنتیک  توان  الگوریتم  از  استفاده  با  امر  این  به  یابی 

SPA2  ابتدا یک مدل خیابان با شرایط اقلیمی شهر   تاثیر مصالح بر افزایش دما بررسی شده است. برای این منظور

با   و  شده  گرفته  نظر  در  افزارهای گرستهران  نرم  از  لیدیاستفاده  و  نسبت  هاپر  و  نما  مصالح  رفتار حرارتی  باگ، 

( دیوار  به  دماییWWRپنجره  تغییرات  بر  خیابان  به عرض  نما  ارتفاع  و  نتایج     (  است.  بررسی شده  دره حرارتی 

 بیشتری یافت. پژوهش نشان داد که دمای تابشی محیط در مصالح با نماهای شیشه ای و سطوح انعکاسی افزایش 
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 مقدمه

  بیرونی   سطوح  ها،  ساختمان  بین  انرژی  تبادل .  اند  کرده  تاکید  افقی  سطوح  حرارتی  سازی  بهینه  بر  زیادی  محققین

  کاهش  را باز فضای  در محلی  زیست کیفیت   و کرده تشدید   را محلی  های اقلیم ریز  اغلب انسانی  گرمایی منابع   و آنها

  پیدا   افزایش  ها  ساختمان  در  انرژی  مصرف  محلی  ریزاقلیم  تشدید  با  این  بر  عالوه(.  Erell et.Al, 2011)  است  داده

  راه  مطالعه  به  عالقه  افزایش  باعث   هوایی   و  آب  تغییرات  زیاد  سرعت  ضمن  در(.  D. Mauree et.Al, 2011)  کند  می

  اثرات   هوایی،  و  آب  تغییرات  بین  متقابل  ارتباط.  است  شده  خرد  های  اقلیم  کاهش  هدف  با  شهری  طراحی  های  حل

  توصیف   قابل  راحتی   به  تبادل  چندین   دلیل   به  و  بوده  متقابل  ساختمان  انرژی   تقاضای   و(  UHI)  شهری  گرمایی   جزیره

  ریز   که  داد  نشان  آکسارلی  و  آندرئو  پژوهش   میان   این  در.  است  نیاز  مورد  زمینه  این  در  بیشتری   تحقیقات  و  نیست

 .E. Andreou, K)  هستند  خورشیدی  تابش  معرض  در  گرفتن  قرار  تاثیر  تحت  عمدتا  شهری  های  دره  در  ها  اقلیم

Axarli,, 2012  .)بر  عالوه.  دارد  آن  بر   توجهی  قابل  تاثیر  عرض  به  ارتفاع   نسبت   و  ها   خیابان   گیری   جهت  بنابراین  

 .  کند  تشدید را  UHI  پدیده  تواند  می آنها  سطوح حرارتی خصوصیات و مواد حرارتی جرم که دادند  نشان آنها این،

.  اند  کرده  تمرکز  تابستان  در  آفتاب  مستقیم  تابش  از  متأثر  افقی  سطوح  حرارتی  سازی  بهینه  بر  بیشتر  محققین

  ضریب  و  کوتاه  موج  برای  باال  بازتاب  ضریب  که  است  شده  انجام  خنک  مواد  به  دستیابی  جهت   زیادی  تحقیقات

  و  ها¬خیابان  از  اعم  ها¬ کف  امروزه(.  L. Doulos et.Al, 2004)  است   بوده  آنها  نتایج  بلند  موج  برای  باال  انتشار 

 درباره   کمی  پیشرفتهای  و  تحقیقات  و  است  گرفته  قرار  مدنظر   ریزاقلیم  کاهش  برای  حرارتی  نظر  از  بام  پشت  سطوح

  در  شناختی  زیبایی   ویژگی  یک   عنوان  به  اغلب  نما  مصالح.  دارد  وجود  خرد  اقلیم  بر  نما  ساختمانی   های  پوشش   تاثیر 

  و  انرژی  تقاضای   کاهش  برای   ساختمانی  احجام  انرژی،  تر  سختگیرانه  مقررات  اعمال   از  پس.  است  شده  گرفته  نظر

  عنوان  به  را  نما  رویکردها  این  در  وجود،  این  با.  شوند  می   طراحی  ساختمان  بصری  زیبایی  و  حرارتی  آسایش  افزایش

 (. K. Fabbri et.Al, 2020) گیرند  می نظر در پیرامونی  محیط و هوا و آب برابر در عایق و کننده کنترل   الیه یک

  انجام   سازی  شبیه   مطالعه  چندین  تاکنون  بیرونی،  حرارتی   آسایش  در   نما  نقش   درباره  اندک   های  یافته   وجود  با

  هم   نما  مصالح  نوع  تاثیر  تحت  موثر،  عوامل  سایر  میان  در  دره  دمای  دهد  می  نشان  مطالعات  نتایج.  است  شده

  دهد  می  نشان  که  باشد  می  بازتابی  هایپوشش  مورد  در  نما  تحقیقات  بیشترین(.  K. Fabbri et.Al, 2016)  باشد¬می

  که   ها،  حل  راه  این(.  H. Lee, H. Mayer, 2018)  کندمی  منعکس  فرودی  تابش  جهت  همان  در  را  خورشیدی  تابش

 .F)  دارند  سایت  خاص  سازی  نمونه  به  نیاز  و  هستند  خاص  بسیار  کنند،  می  کنترل   را   محلی  دمای  است  شده  ثابت

Rossi et.Al, 2015  .)دیوار   به  پنجره  نسبت  و  معمولی  نماهای  مصالح  حرارتی  خواص  تاثیر  بررسی  منظر،  این  از 

(WWR )تا   که  است  موضوع  این  درک  پژوهش،  اصلی  هدف  بنابراین.  است  مهم  و  ضروری  شهری  دره  خرد  اقلیم  بر  

 .است مرتبط موضعی  کاهشی های-سیاست  از  بخشی به نما مصالح   خصوصیات  وWWR  حد چه

  با  کار  این.  است  شده  گیری   بهره  ژنتیک  الگوریتم  از  تحقیق  این  در  منطقی  و  درست   نتایج  به  دستیابی  برای

  تاثیر  چگونگی  آن  در.گرفت   صورت  باگ  لیدی  و  هاپر  گرس  محیط  در  پارامتریک  سازی   شبیه  مدل   ازیک  استفاده

 . ایم کرده بررسی دره باز فضای در( Tmrt) متوسط تابشی دمای بر را نما و زمین  ویژگیهای ابعادی، های نسبت

  موج   تشعشعات  رهگیری(  1:  کرد  تعریف  را   شهرها  در  اقلیم  تغییر  اصلی  علت  سه   اوکه  پیش،  سال  40  تقریباً

  افزایش(  3  و  آسمان  دید  کاهش  دلیل  به  بلند  امواج  تابش  در  گرما  انتشار  کاهش(  2  ها،   ساختمان  بین  بلند  و  کوتاه
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  اول   درجه   در  را  ساختمان  نمای  نقش  همچنین  او(.  T.R. Oke, 2012)ساختمانی  مصالح  در  محسوس  گرمای  ذخیره

  ارتفاع   بین  نسبت.  داند  می   متفاوت  ها  ساختمان  هندسه  و  خورشیدی  زوایای   به  توجه  با  آن  اهمیت  و  دهد  می  قرار

  تأثیر  نما  و  زمین  از  شده  منعکس  و  شده  جذب  کوتاه  موج   تابش  میزان  بر(  W)  آنها  بین  فاصله  و(  H)  ها  ساختمان

  گراد سانتی  درجه  4  تا  را   هوا  دمای  و  است  متفاوت  هاحومه  به  شهرها  قدیمی  هایبخش  از  H/W  نسبت.   گذارد¬می

 و  مستقیم  کوتاه  موج  تشعشعات  با  باال   H/W  با  فشرده  شهری  فضاهای(.  T. Sharmin et.Al, 2017)  دهدمی  تغییر

 اینجا،  در.  است  محلی  حرارتی   تبادل   اولیه  نوع  بلند  موج  هایی،زمینه  چنین  در.  شوند  می  مشخص  کم  شده  منعکس

  سطوح  دمای   که  فصلی.  شود  می   تبدیل   زمستان  در  ویژه  به  محلی،  ریزاقلیم  بر  تأثیرگذار   پارامتر  یک  به  نماها   انتشار 

  موج  تشعشعات  تأثیر  تحت  کمتری  میزان  به  کم  H/W  با   باز  فضاهای  برعکس،.   است  هوا  دمای  از  گرمتر  ساختمان

  اینجا   در.  کنندمی  ساطع  بلند  موج  تابش   که  اندشده  احاطه  جامدی   سطوح   توسط  ندرت  به  زیرا   گیرند،می  قرار   بلند

  را  پیاده  عابران   حرارتی   تنش  است  ممکن  زیرا  شود  گیری   اندازه  دقت  به  باید  و  دارد  زیادی   اهمیت   نما   بازتاب

  باعث  خود  نوبه  به  که  دهد،   می  کاهش  را  نما  دمای  نما،  بازتاب  افزایش(.  H. Lee, H. Mayer, 2018)  دهد  افزایش

 (. D. Lai et.Al, 2017) شود می ساختمان  دیوارهای از  شده  ساطع  بلند امواج  تشعشعات کاهش 

  ایجاد  برای  ها دره  هندسه  از   تابعی  عنوان   به  تابشی  دمای   بر   تأثیر  و  پذیری بازتاب  انتشار،   بین  ارتباط   کردن   روشن

  های ویژگی  که  دهدمی  نشان  شماریبی  مطالعات.    است  برخوردار  اولیه  اهمیت  از  باز  فضای   در  مطلوب  ریزاقلیم  یک

  تا هوا  دمای  کاهش به منجر  که دارد  شهرها کوچک  اقلیم بر  قوی تأثیر  فیزیکی  نظر  از شهری   هایدره در افقی   سطوح

  تقویت  برای  اخیراً  هوشمند  سطوح  از  بسیاری(.  M. Santamouris et.Al, 2011)   شودمی  گرادسانتی  درجه  4

  هستند،   خورشیدی  تابش  برای  باال  انعکاس  دارای  که   سطوحی   مانند  اند،گرفته  قرار   مطالعه  مورد   انتخابی   هایویژگی

  مثال  عنوان   به)  عمودی  سطوح  روی   بر  مطالعات   از  محدودی  تعداد  برعکس،.  دارند  نیز  باالیی   انتشار   حال   عین   در  اما 

  و  دارند  نقش  بلند  امواج  تبادالت  در  همچنین  و  متعدد  کوتاه  موج  هایبازتاب  در  آنها  اگرچه  کنند،می  تمرکز(  نماها

 ایستادن   به   خاص  طور   به   که  هنگامی(.  N.L. Alchapar  et.Al, 2014)  کنندمی  تعیین  محلی  ریزاقلیم  بر   را  تأثیرات

  نما   های  ویژگی  تأثیر  تحت  بیشتر   افراد  راحتی   که   کند   می   حمایت   واقعیت   این   از   ادبیات  کنیم،  می   نگاه   پیاده  عابر 

 کند،   می  برخورد  ساختمان  نمای  به  خورشیدی  زوایای  که  زمانی  این  و  ،  روسازی  های  ویژگی  تا  گیرد  می  قرار

  داخلی  فضای بر آنها تأثیر  به توجه  با انحصاری  طور به تقریباً  نماها اساسی،  نقش این از  نظر  صرف.  شود  می تقویت 

  ریزاقلیمی  شرایط  توانند  می  نماها  که  دهد  می   نشان  آزمایشات  از  محدودی  تعداد  تنها  و  گیرند،  می  قرار  مطالعه  مورد

  فضای   آسایش  بر  سبز   دیوارهای   تأثیرات   روی   بر  مطالعات  بیشتر(.  H. Radhi et.Al, 2017)  کنند  تقویت  را  شهری

.  است  ساختمانی  های  پوشش   سمت  به  بازتابنده  مواد  اجرای  روی  بر  جدید   تحقیقات  اما  است،  شده  متمرکز  باز

  شود  می  استفاده  شهری  افقی   سطوح  توسط  شده  جذب  خورشیدی  تابش  کاهش  برای   بازتابنده  بسیار  مواد   از  معمواًل

(M. Santamouris et.Al, 2011  .)متعدد  هایانعکاس  دلیل  به  هاساختمان  نمای  در  خنک  مواد   از  استفاده  حال،  این  با  

  هایدره  در  خورشیدی   تابش   افتادن  دام  به  از   حاکی   و   شود،می  داده  نشان   مؤثرتر   ها سقف  به  نسبت   دیوارها   بین

  کاهش  با  توانند  می   سرد  نماهای  که  رسیدند  نتیجه  این  به   همکاران  و  مورینی(.  L. Mauri et.Al, 2018)  است   شهری

  در (.  E. Morini et.Al, 2018)  باشند   داشته  مستقیم  تأثیر  ها   دره  هوای   دمای   بر  گراد   سانتی  درجه  0.4  شده  بینی  پیش 

  کاهش   را  هوا  دمای  است  ممکن  دره  در  بازتابنده  مواد  از  استفاده  اگرچه  که  دهد  می  نشان  تحلیل  و  تجزیه  مقابل،
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 E. Erell)  گذارد  می   تأثیر  عابران  راحتی   بر   و  نیست  کافی   تابشی  دمای  میانگین   کاهش  برای  کاهش  این  اما  دهد،

et.Al, 2014  .)اقلیم  میکرو  مقیاس  در  باشد   داشته  اطراف  محیط  در  تواندمی  نما  که  را  تأثیری   مطالعه  چند  نهایت،  در  

  این   بنابراین  نشد،  یافت  محلی  Tmrt  بر  نما  انواع  تأثیر  بر  تمرکز  با  ایگسترده  تحقیقات  حال،  این  با.   دهدمی  نشان

 .دارد  وجود زمینه این در پژوهشی  شکاف که دهد می  نشان  امر

  اجسام   از  که  تشعشعاتی  مانند  گیرند،  می  قرار  متفاوتی  شدت  و  موج  طول   با  تشعشعاتی  معرض  در  پیاده  عابران

  افراد  حرارتی  درک  بر  بنابراین  است،  متفاوت  بسیار  مکان  و  زمان  نظر  از  که   آیند،  می  آسمان   از  و  شوند   می  ساطع

 از   استفاده  آنها  از  یکی.  دارد  وجود  باز  فضای  هایریزاقلیم  کیفیت  تعیین  برای  مختلفی  هایروش.  گذارد  می  تأثیر

  رطوبت   و  هوا  جریان  حرارتی،  تابش  هوا،  دمای  پارامترهای  با  که  است   انسان  و  محیط  حرارتی  تبادل   های  شاخص

  کوتاه  موج  تشعشعات  اثرات  گرفتن  نظر  در  وجود  با  فوق،  مطالعه  در(.  D. Lai et.Al, 2019)  شود  می  تعریف   نسبی

  پیچیده،   هایمحیط  در  راحتی  درک  برای  معتبر  پارامتر  یک  عنوان  به Tmrt  تابشی  دمای  میانگین  ،  انسان  بدن  بر  بلند  و

  تابش  است  شده  ساده  پارامتر   یک  Tmrt  اگرچه(.  H. Mayer, P. Höppe, 2018)  گردید   ارائه  بیرون  محیط  مانند

 و(  A)  جوی  بلند  موج  برای   و  خورشید(  m  3-0.3)  کوتاه   موج(  R)  شده  منعکس  و(  D)  پراکنده  ،(I)  مستقیم

  بر   تأثیرگذار  پارامترهای  مهمترین   از  یکی  عنوان  به  حال   این  با  است  Tmrt  تشعشع  زمینی(  E) (m  100-3)  محیطی

 (. N. Kántor et.Al, 2018) شود¬می  گرفته نظر در  خورشید پراکنده  و مستقیم تابش  حضور در باز فضای  آسایش

  بر   تکیه  به  نیاز  Tmrt  محاسبه   مواد،  نظر   از  هم  و  هندسه  نظر  از  هم  بیرونی،  های  محیط  پیچیدگی  به  توجه  با

  در  سعی   مدلسازی   ابزارهای   از   برخی .  کنند  می   سازی   شبیه   را  بعدی  سه   تابش  میدان  که   دارد   سازی   شبیه   ابزارهای 

  حرارتی   اثر  که  زمانی  اما   CitySim-Pro،  ENVI-met ،  RayMan،  Ladybug Tool:  دارند  پیچیدگی  چنین  حل

(.  C. Mackey et.Al, 2017)  است  ترمناسب  باگ  لیدی  ابزار  باشد،  درگیر  دقیق   ساختمانی  عملیات  و  نما   جزئیات

  تأثیر  درک از کار  گردش.  کند می  فراهم را باز  فضای و  ها ساختمان حرارتی اتصال  امکان  باگ لیدی ابزار کار  گردش

 Ladybug Tools  توسط  که   موتورهایی  ترکیب   طریق   از   برعکس،  و  داخلی  فضای  به  نسبت   بیرونی  فضای  حرارتی 

  محاسبه  -1:  گرفت  انجام  زیر  مراحل  ،Tmrt  سازیشبیه  برای  کار  جریان  در.کند  می  پشتیبانی  شوند،  می  فراخوانی

  با   سطوح  دید  فاکتورهای  محاسبه  -energyplus 2  سازی  شبیه  موتور   توسط  سطوح  دمای   طریق  از  بلند  امواج  تابش

 .سطوح و محیط  حرارتی های جریان تمام محاسبه   -3 و راینو بعدی سه  مدلسازی ردیابی قابلیت

 پژوهش  نظری   مبانی

.  داشت  خواهد  پی  در   را  خود   ویژه  مشکالتِ  هم  آن  که  سازدمی  را   خود  ویژه  هوای   و  آب  شهر کالن  یک

 ویژه   به  مصالح،  با  هاآن   جایگزینی   و  گیاهان  و  هارستنی  بردن  بین  از  دلیل  به  که  دهدمی  نشان  ایماهواره  هایبررسی

  در  ساختمانی  تیره  مواد.  است  شده  پدیدار  مشکلی  چنین  زمین  بزرگ  شهرهای  تمامی  در   ساختمانی  رنگِ  تیره  مصالح

  از   زمین  سطح  که  هنگامی.  دارندمی  نگه  را  آن  آفتاب  غروب   از  پس  هاساعت  تا  و  کنندمی  جذب  را  گرما  روز  طول 

 به  گیاهان  آب  تبخیر  با  شده  جذب  گرمای  باشد،  مرطوب  آن  خاک  یا  شده  پوشیده  سبز  گیاهان  و  هارستنی  انبوه

  انجامد می  هوا  شدن  خنک  به  که  دهندمی  دست   از  هابرگ  طریق   از  را  خود  آب   گیاهان  و  گردد می  جایگزین   سرعت

  گیاهان   آبِ   تبخیر  موجب  غیرشهری   مناطق  در  خورشیدی  ورودیِ  انرژیِ  واقع  در(.  1391  همکاران،  و  پور¬شمسی)

  غیر   مناطق  دمای  رو  این  از  و  گشته  بخار  به  مایع  از  آب   حالت  تغییر  به  تبخیر  نهان  گرمای  این.  شودمی  خاک  و
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  ورودی  انرژی  از  زیادی  ٔ  اندازه   رو  این  از  و  دارند  کمتری  گیاه  و  خاک  شهرها  اما .  یابدنمی  افزایش  مسکونی

  پی  در  را  شهرها  هوای  دمای   سریعتر  افزایش  که  گرددمی  هاساختمان  و  هاخیابان  گرمای  موجب  مستقیم  خورشید

  در  گوناگون  هایآالینده  سطح   افزایش   جمله  از  نیز   دیگری  مشکالت  بروز  موجب  خود   معمواًل  گیاه  کمبودِ.  دارد

  و   روانی  مشکالت  افزایش  صوتی،  آلودگی  افزایش  ها،بارندگی  آب  رفتن  دست  از  نیز  و  آب  رفتن  هدر  شهر،  هوای

 .شودمی دیگر

  های   محیط  از  تر   گرم  مشخص  ای  محدوده  هوای   دمای   آن  طریق  از   که  است  رخدادی  شهری  حرارتی  جزایر 

  اطراف  مناطق  از  توجهی  قابل  میزان  به  آن  دمای  که   است  شهر  از  سطحی   حرارتی   جزیره  واقع،  در.  است  آن  پیرامونی 

  اینکه  اول،.  است  ذیل  شرح  به  عواملی  شهری  مناطق  در  حرارتی   جزایر  از  ناشی  دما  افزایش  علل  از.  است  تر  گرم  آن

  شهری  های  دره  و  شهری   سطوح  در  تیره  مصالح  از  استفاده  دوم،.  هستند  نفوذناپذیر  شهر  در  استفاده  مورد  مصالح  اکثر

  آن،  تبع  به   و  خورشیدی  انرژی   نگهداشت   و   جذب  سبب  مختلف،  های   ارتفاع  با   های  ساختمان  توسط   شده  ایجاد 

 (. 146  ،1399 همکاران، و ترابی)  شود می  شهر دمای افزایش

  پدیدار   توسعه  حال   در  و  صنعتی  جهان  گسترش  به  رو   شهرهای  از  مختلفی  نقاط  در  امروزه  گرمایی  جزایر  اگرچه

 : دارند را زیر کلی هایویژگی اما هستند؛ شکل و بعد در هاییتفاوت  دارای و گشته

  غیرقابل   گاه  و  ترپیچیده  متمایز،  رفتاری  الگوی   و  بوده  تر   گرم  شهر  اطراف  نخوردهدست  مناطق  با  مقایسه   در -

  و  شرایط  ترینگرم  آفتاب   غروب  از   بعد   و  روز  آخر  ساعات  در  معموالً .  دهندمی  نشان  خود  از  روز  در  تریبینیپیش

 . دارند را شرایط ترینخنک آفتاب طلوع از بعد کمی

  ساخته   سطوح  در   بیشتر  گرمای  جذب  دلیل  به  امر  این  شوند،می  شهری  سطوح  در  دما   افزایش  باعث   معمواًل -

 .است طبیعی  هایِپوشش  نسبتِ به مصنوعی  هایمحیط اصطالح  به یا انسان

  خود   حد  بیشترین(  باد  بدون)  آرام  هوای  و  آب  و  صاف  آسمان  شرایط  در  سطوح  و  هوا  گرمای  درجه  افزایش -

 . باشدمی  دارا را

 ، 1399  همکاران،  و  فتحعلی  حاجی)  ترندگرم  معمواًل  ترنخوردهدست  مناطق  با  مقایسه   در  تریافته  توسعه  مناطق -

200.) 

 مطالعه  مورد منطقه 

  و  شمالی  عرض  دقیقه 59  و درجه 35  تا درجه  35 و  دقیقه 34  بین مربع  کیلومتر  730 حدود وسعتی با  تهران شهر 

  از   البرز،  جبال   سلسله  به  شمال   از  شهر  این.  است  شده  واقع   شرقی  طول   دقیقه  53  و  درجه  51  تا  دقیقه  5  و  درجه  51

  22  به  اداری  تقسیمات   نظر  از  تهران،  شهر.  است  محدود  ورامین  به  جنوب  از  و  کرج  به   غرب   از  و  اواسانات  به  شرق

 (.  1398 تهران،  شهر آمارنامه)شود می تقسیم محله 374 و ناحیه 123 و منطقه 
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 ( 1401 نویسندگان،)منبع: 

  جهانی،   مقیاس  در  امروزی  کالنشهر  یک  تا  شهر  قلعه  یک  از  را  شهری  تکامل  و  توسعه  مختلف  مراحل  تهران  شهر

  این   برابر  در  که  روست  این  از.  است  کرده  طی(  قرن  دو)کوتاه  بسیار  مدتی  در  و  طبیعی  آهنگ  از   تر  سریع  خیلی

  جامع   و  هماهنگ  پایدار،  الگوی  یک  به  دستیابی  از  غیرمترقبه،  تحوالت  پی  در  پی  امواج  هجوم  و  سریع  توسعه  فرآیند

  مرزهای  از  بیرون  در  را   شهری  برون  نیاز  مورد  عناصر  خود،  توسعه  مراحل  از  هریک  در  شهر  این.  است  بازمانده

 نوسازی،  و  بازسازی  مجال   نبود  و  شهری  تحوالت  سرعت  دلیل  به  زود  خیلی  ولی.  است   کرده  مستقر  خود  کالبدی

  عناصر  افکنی  برون  پدیده  که  گفت  بتوان  شاید.  است  کرده  اقدام  خود  کالبدی  های  بافت   درون  در  و  اشغال   را  آنها

  فضایی -کالبدی  توسعه   تاریخ  در   محوری  و  اصلی  گرایش  یک   به   مداوم  بازسازی   و  تخریب  صورت  به   شهری  برون

 ( 37:  1382 زاده،  مهدی)است  شده  تبدیل تهران

 تهران شهر جمعیتی-کالبدی  تحوالت

 جمعیتی   تحوالت -

  کنون  تا  قاجاریه  زمان  از  ایران  کشور  سیاسی  و  اداری  مرکز  و  پایتخت  بعنوان  تهران   شهر  جمعیتی  تغییرات  

  شاه  توجه  مورد  آنکه  از   قبل   تا   تهران.  است  بوده  فزاینده  نیز  تهران  شهر   جمعیت  رشد   فیزیکی،  رشد  با   همگام

  حکومت   زمان  در .  بود  جمعیت  نفر  هزار  با  دهی  شود،  کشیده  آن  دور  بر  حصاری  و  قرارگیرد  صفوی  طهماسب

 در.  میدادند  تشکیل  نظامیان  را  هزارنفر  سه  تعداد  این  از  که  که  بود  شده  ذکر  نفر  هزار15  تهران  شهر  جمعیت  قاجار،

  از  مختلفی  آمار  اسالمی،  جمهوری   و   پهلوی  دوره  در.  نوشتند  نفر256  و  هزار 147  را   تهران  جمعیت  ، 1274  سال 

   شدن   تبدیل  برای  جمعیت  شتاب  " عمال  تهران،  در  جمعیت  افزایش  روند  به  توجه   با.  است   شده  اعالم   تهران  جمعیت

  یعنی)  برابر  ده  بر   بالغ  سال 40  مدت  طی  و  شروع(  شمسی1300سال  حدود)پهلوی  حکومت  ابتدای  از  کالنشهر،  به

  بر.  رسید  نفر   میلیون7  به(  1380-1340)  نیز   بعد   سال 40در   تهران  جمعیت.  رسید(  1340  سال   در  نفر  میلیون2  حدود

  حبیبی )  است  شده  برابر5  "حدودا 1385تا1335  سالهای  طی  تهران  جمعیت  شده،  انجام  سرشماری  دوره  شش  اساس

 ( . 158:  1389 هورکارد، و
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 کالبدی   تحوالت -

 و  یابد  می  رشد  و  یافته  تکامل  زمان  در  شده،  ایجاد  خاص  ای  نقطه  در  که  فضایی-مکانی  است  ای  پدیده  شهر   

  پس.  کند  می  تبدیل  خویش  عصر  نیاز  مورد  کیفی  تغییرات  به  را  خود  کمی  های  دگرگونی  تاریخ،  از  مقطعی  هر  در

  فلسفه  از  که  طلبد  می  را  فرآیندی   ساکنان،  آتی  و  آنی  نیازهای  برای  آن  کالبد  و  شهری  فضای  شهر،  مسئله  با  برخورد

 آغاز  خود  پایان،  این.  گردد  ختم  فضا  به  علمی  جستجوی  با  و  یابد  گسترش  و  رشد  زمان-مکان  در  شده،  شروع  شهر

  تا  شهر  قلعه  یک  از  را  شهری  تکامل  و  توسعه  مختلف  مراحل  تهران  شهر(.  108:  1397  حبیبی،)است  دوباره  پویشی

  کرده   طی(  قرن  دو)کوتاه  بسیار   مدتی  در   و  طبیعی  آهنگ  از  تر   سریع  خیلی   جهانی،   مقیاس  در  امروزی   کالنشهر   یک

  به   دستیابی  از   غیرمترقبه،  تحوالت  پی   در   پی  امواج  هجوم   و  سریع  توسعه   فرآیند  این   برابر  در  که   روست   این  از.  است

  برون  نیاز  مورد  عناصر  خود،  توسعه  مراحل  از  هریک  در  شهر  این.  است  بازمانده  جامع  و  هماهنگ  پایدار،  الگوی  یک

  نبود و شهری   تحوالت سرعت   دلیل به  زود خیلی ولی. است کرده مستقر خود  کالبدی  مرزهای   از بیرون در را شهری

  که   گفت  بتوان  شاید.  است  کرده  اقدام  خود  کالبدی  های  بافت  درون  در  و  اشغال   را  آنها   نوسازی،  و  بازسازی  مجال 

 در   محوری  و  اصلی  گرایش  یک  به  مداوم  بازسازی  و  تخریب  صورت  به  شهری  برون  عناصر  افکنی  برون  پدیده

  دهه  چند   در   که  آوری  شگفت   انقالب(.  35:  1382  مهدیزاده،)است  شده  تبدیل  تهران   فضایی-کالبدی  توسعه  تاریخ 

  هزارنفری15  کوچک  شهر  از   است،   پیوسته  وقوع  به  -پهلوی  دوره  آغاز   از-رشد  حال  در  تهران   شهر   در   اخیر

  های   دهه  هزارنفری 210  و  نوزدهم  قرن  اول   ربع  هزارنفری   80  تا  60و(  ق-ه)1204  سالهای   در  قاجار  آغامحمدخان

:  1370  نظریان،)است  آورده  وجود  به  را  امروزی  ایران  بزرگ   متروپل   و  پیکر   غول   شهری  بیستم،  قرن(  1922)آغازین

  تحوالت  شد،  اساسی   های   دگرگونی   دچار   مدرنیزاسیون  عنوان  به   تهران  که  ای  دوره  شروع  و  پهلوی   دوره  در (.  26

  به   را  کشاورزی  بخش  خصوص   به  اقتصاد  دیگر  های  بخش   از   نیرو  مازاد  کار،  نیروی  به  نیاز  و  اقتصادی   ساختارهای

  نیازمندیهای  و  سازی  ساختمان  نهضت  و  گردید  تبدیل  مدرن  شهری  به  دوران  این  در  شهر  این.  کشید  تهران  سمت

  دارالخالفه   های  خندق  و  شد   جدید  محالت  و  ساختمانها  به   شهر  کنار   اراضی   تبدیل   و  شهر  بیشتر  توسعه  سبب  جدید

  پارس، تهران   چون جدیدی های کوی   گیری شکل با. یافت گسترش  طرف  هر  از  شهر   و  برداشته ها  دروازه و ناصری 

  دوم   پهلوی  دوره  در.  بود  گرفته   فاصله   کیلومتر10  ناصری   دارالخالفه   خندق  به  نسبت  جدید  تهران  نارمک،  و  نو  تهران

  همچنین  و  دولتی  ادارات   و  بانک  بیمارستانها،  ها،   دانشگاه  توسعه  شهر،   ورودی  در  صنعتی  های  مجموعه  توسعه  با  و

  گسترش   و  تحول   این  ادامه  در(.  36:  1382  مهدیزاده،)بودند  تهران  شهر  در  تغییرات  جمله  از  بزرگراهها  توسعه

 به   شرق  شمال   در  و  حصار  سرخه  مسیل  و  نارمک  متری45  محدوده  به  شرق  در  را  خود  محدوده  تهران  شهر  فضایی،

  خیابان   محور   به  شرق  جنوب  در  و  آباد  سلطنت  و  پارس  تهران  از  بخشی  و  نارمک   نو،  تهران  جدید  های   شهرک

-تهران  آهن  راه  محور  آذری،  مرغی،  قلعه  شمال   به  غربی  جنوب  در  آباد،  نجف  خیابان  به  مرکزی  جنوب   در  خراسان،

  شمال  در  و(  آریاشهر  میدان)فیض  باغ  چهارراه  آزادی،  میدان   به  غرب   شمال  در  مهرآباد،  جاده  به  غرب   در  تبریز،

 جاده  و(  پهلوی  جاده)ولیعصر  های  خیابان  مسیر  در  پراکنده  مسکونی  اراضی  یا  ها  کوی  گرفتن  درنظر  بدون  مرکزی

  گیشا   های  تپه  و  شمالی  امیرآباد  اراضی  و  آباد  عباس  های  تپه  و  پادگان  به  اطراف  اراضی  و  شمیران  قدیم

  به  نزدیک  اراضی  و  ها  کارخانه   اطراف  در  هایی  کوی  و  ها  شهرک  تاریخ  این  از  قبل(.  28:  1370  نظریان،)میرساند
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  از  خارج  در  اطراف  های  شهرک   و  ساله  پنج  محدوده  در  تهران  اطراف  های   کوی  اصل  در  و  بود  آمده  بوجود  تهران

  های   مجتمع   و  ها  شهرک  ایجاد  مقدمات   ابتدا   این  بر  عالوه.  داشتند  قرار  ها   کارخانه   و  ها  کارگاه  جنب  در  و  محدوده

  مثل  هایی  شهرک  ایجاد  مقدمات  تدریج  به  سپس  و  ساله  پنج  محدوده  جوار  در  مسکن،  های  تعاونی  و  مسکونی  بزرگ

  شهرک  بعد،  و  غرب  شهرک  لویزان،  آباد،  دولت  شهر،  پیکان  افسریه،  شهرزیبا،  دستگاه،200  کیهان،  کوی  تهرانشهر،

  سال   در.  دارند  قرار  محدوده  داخل  در  حاضر  حال   در   آنها  بیشتر  که  شد  فراهم  فرهنگیان  و  پاس  آپادانا،  اکباتان،

  این   با.  داشتند  قرار   کرج  اطراف   در  شهرک   33  حدود  که  شد  احداث   کرج  و  تهران  اطراف  در  شهرک 42  حدود1353

  نیازهای   رفع  و  کار   جهت  ها  شهرک  این  اهالی  " اصوال   ولی  داشتند   فاصله   تهران  از   کیلومترها   ها  شهرک  این   که

  که  کرج-تهران  اتوبان  احداث  دنبال   به  بیشتر  شهرکها   این   احداث   مقدمات.  کردند  می  آمد   و  رفت   تهران   به  زندگی

  پیدایش  برای  را  کرج  اطراف  اراضی  امر  این.  شد  فراهم  داد  می  تقلیل  نصف  به  را  کرج  تهران  بین  فاصله  "عمال

  که   هایی  کارخانه  در  شاغل  کارگران  و  تهران  جمعیت  مازاد  و  اجتماعی  مختلف  های  گروه  سکونت  برای   و  ها  شهرک

 (. 29: 1370 نظریان،) کرد می  مساعد داشتند، قرار کرج و تهران بین فاصله در

 پژوهش   های یافته

  به  توجه  با  مربوط  اطالعات  Honeybee  اجزای  طریق  از  دره  به  رو  ساختمان  EnergyPlus  سازی  شبیه  اجرای  با

  هندسی  های  ویژگی  و  سازی  شبیه  تنظیم  های  گزینه  جزئیات  شامل   جدول   این.   است  شده  گردآوری   ”یک   جدول “

  ریزاقلیم  هایتحلیل  در  اگرچه،.  گردید  مدل   حرارتی  مناطق   از  ای  دنباله  عنوان  به  ساختمان  هر .   است  مدل   اصلی 

  حرارتی  مبادالت  گرفتن  نظر  در  منظور  به  شوند،می  سازی مدل   ساده  هایبلوک  عنوانبه  عموماً  هاساختمان  شهری،

 حجم  شفاف  های  بخش  و  باال   جذب  با  سطوح  تغییرات  با  را  مدل   جزئیات  سطح  خارج،   و  داخل  نما،  بین  دقیق

  اختصاص  نما   عناصر  تک  تک  به  را  انتشار  و  بازتاب  مقادیر  که  شد  ایجاد  امکان  این  بنابراین،.  کردیم  بررسی  ساختمان

  آسمان،   معرض  در  نهایی  پوشش  جز  به  که  شد  سازیمدل   "زمین  حرارتی  منطقه"  یک  عنوان  به  دره  زمین.  دهیم

  شبیه  زمانی  مراحل  از  یک  هر  برای  توان  می  را  دره  دمای  به  مربوط  سطوح  از  یک  هر.  شد  گرفته  درنظر  خاک  حجم

  عملیات   از   تابعی  عنوان  به .  است  شده  تقسیم  یکنواخت  فاصله  با  شبکه   یک  به  دره  زمین  سطح.  کرد  محاسبه  سازی 

.  کند  می  فراهم  را  زمین  سطح  در  شده  ذخیره  گرمای  و  شده  ایجاد  های  سایه  محاسبه  امکان  کار  گردش  ساختمان،

 هر  دادن   وزن  با  پرتو،  ردیابی  رویکرد  یک  طریق  از  باگ  لیدی  ابزار  از  استفاده  با  سطح  هر  برای  آسمان  نمای  ضریب

  توسط   کامپوننت  این  خروجی.  شود  می  محاسبه  کند،  می  ایجاد  سطح  به  عادی  حالت  با   پرتو  که  ای  زاویه   تحت  پرتو

  توسط  قبالً  که  بیرونی  سطح   دمای  مورد  در  اطالعاتی  همچنین  که  گردید،  استفاده  Outdoor-ComfRecipe  مولفه

EnergyPlus  نام  به  خروجی  تا  کند  می  دریافت  را  بود   شده  محاسبه  comfRecipe  ماتریسی   دوم  مورد.  کند  تولید  

  عوامل  نسبی،  رطوبت  باد،  سرعت  هوا،  دمای  مانند  Tmrt  تعریف  است  برای  ضروری  متغیرهای  تمام  شامل  که  است

  نظر   در  با  خورشیدی   تابش.  باشد  می  جهانی   افقی  تابش  و  خورشیدی  مستقیم  تابش   خورشیدی،  پراکنده  تابش  دید،

  محاسبه(  ها  ساختمان  و  زمین  از  شده  منعکس  و  پراکنده  مستقیم،  خورشیدی  تابش  یعنی )  محیطی  جهش  2  گرفتن

 .است شده گرفته هوا و آب فایل از باز  فضای شرایط برای  باد سرعت مقادیر نهایت، در. گردید

  تعریف   و  آوریجمع  گذارند،می  تأثیر   ترموفیزیکی   خواص   همه  و  Tmrt  بر   که   را  متغیرهایی  همه   بعد  درمرحله 

  حرارتی   شاخص  یک  Tmrt  که  آنجایی  از.  اندشده  گنجانده  باگلیدی  ابزار  مدل   در  متغیرها   این(.  یک  جدول )  شد
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.  شد  گیری  اندازهISO 772 [46  ]  استاندارد  اساس  بر  تشعشع  شار   است  بلند   و  کوتاه  موج   و   Ta،  v  یکپارچه،

  اخیر   ساله  بیست  دوره  متوسط  با   مهرآباد  فرودگاه  سینوپتیک  ایستگاه  از  مطالعه  مورد  منطقه  هواشناسی  های¬داده

 (. IRN_Tehranmehrabad.407540_ITMY.epw) گردید بارگذاری و استخراج

  دقیقه   71  و  درجه35)  مهرآباد  فرودگاه  نزدیک  تهران  در  خیابانی  دره  از  استفاده  با  باگ  لیدی  نویسی  برنامه  خطوط

  ترموفیزیکی   خواص  همه  و  Tmrt  بر  که  را  متغیرهایی  همه .  شد  گرفته  نظر  در(  شرقی  دقیقه  31  و  درجه51  شمالی،

 .  اندشده گنجانده باگلیدی ابزار مدل   در که ، گردید تعریف و آوریجمع( یک جدول ) مبنای بر گذارند،می تأثیر

 شهری  دره حجمی  تصویر . 2 شکل 

 
 (1401 نویسندگان، تحقیق، های  یافته) :منبع

 شهری دره مطالعه  مورد  مدل  ساختاری  های ویژگی  . 1 جدول
Simulated option Variable 

Tehran(35◦ 71'N, 51◦ 31'E) Reference city 
50meter Canyon Length 
12meter Canyon width 
14meter Building Width 

25◦ Building Orientation 
0.7 Ground solar absorption 

6-12July Summer analysis period 
Midrise apartment Users scenario 

 (1401 نویسندگان، تحقیق، هاییافته ): منبع

  به   ورودی  خورشیدی  تابش  پیک  زمان(  12July-6)تیر  22  تا  15زمانی  بازه  در  Tmrt  تعریف  شامل  مطالعه  این

  نشان  را  روز  7  مدت  به  ساعت  24  طول   در  شده  ثبت  Tmrt  میانگین   تغییرات  5  شکل..  باشد  می  تهران  اقلیم  در  دره

  های پوشش  برای  WWR  از  تابعی  عنوان  به  Tmrt  تغییر  دهندهنشان  که  دهندمی  نشان  را  خط  4  نمودارها.  دهد  می

  خط)  نور  برای  W/H  نسبت  تغییر  از  تابعی  عنوان  به  و (  مداوم  سیاه  خط)  تیره  و(  سیاه  دارنقطه  خط)  روشن  نمای

 و   یکسان  ارتفاع  و  عرض  با  دره  پایه  موردخط  یک  به  نسبت  Tmrt  تغییر(.  پیوسته  قرمز  خط)  تیره  و(  قرمز  دارنقطه

 (. W/H =1 و WWR=%60٪) شد نظرگرفته در درصد 60 دیوار  به شفاف سطوح نسبت

 M  نقطه  بر  تابشی  دمای بر W/H-ratio تأثیر بررسی جهت مدل  ساختاری ویژگی . 2 جدول
WWR Canyon Height Canyon width  

60% 12 12 Case(A-02) 
60% 8 12 Case(B) 
60% 18 12 Case(C) 

 (1401 نویسندگان، تحقیق، هاییافته ): منبع
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   گیری نتیجه

  در   چهار  جدول   مبنای  بر  تهران  شهر  کالن  اقلیم  در  مختلف  حالت  پنج  گرفتن  نظر  در  با  پژوهش  عملیاتی  مسیر

 .شد انجام  بی-هانی و باگ-لیدی افزار  نرم

 مطالعاتی  های  مدل سازی  شبیه  مراحل الگوریتم . 3 جدول

 
 (1401 نویسندگان، تحقیق، های  یافته) :منبع

  هواشناسی   های  داده  مبنای  بر  تهران  اقلیم  به  مربوط(  psychrometry chart)  اقلیمی  زیست  جدول   به  نگاهی  با

  از   استفاده  با  گرفت  نتیجه  توان  می  مهرآباد  فرودگاه  حوالی  منطقه  در  آسایش  محدوده  اخیر  سال   بیست  متوسط

  تابستان   فصل   در  سایبان   از  گیری  بهره  و  نسبی   رطوبت  افزایش  و  محیط  در  هوا   دمای   کاهش   فعال  غیر  های ¬روش

 .  شد نزدیک آسایش محدوده به توان¬می

 مهرآباد   منطقه  تهران،  شهر  کالن اقلیمی-زیست نمودار . 3 شکل 

 
 (1401 نویسندگان، تحقیق، های  یافته) :منبع

  جغرافیایی،  جهت  به   نسبت   حرارتی  دره  قرارگیری  موقعیت   و  خورشید  تابش   زوایای  و  جهات   به  توجه   با

  بیشترین   در  که   است  شمالی  بلوک  جنوبی  نمای   سطح   افقی،  سطوح  از  پس  حرارتی   انرژی  دریافت  میزان  بیشترین

)دارد  قرار  روز  طول   در  خورشید  تابش  معرض  نسبت   در  تغییرات  با  شد   مشخص  پژوهش  این  در(  سه  شکل. 

  نظر  در حالت سه  هر در  که  ای گونه به. هستیم دریافتی  تابشی انرژی  در افزایش  شاهد  دیوار، این  به انعکاسی  سطوح

 .  است تابشی  دمای افزایش از  حاکی نتایج سال  فصول  همه در سازی  شبیه جهت  شده گرفته

  

 روز  طول در خورشید  تابش   به نسبت   مطالعه مورد  حرارتی  دره موقعیت . 4 شکل 
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 (1401 نویسندگان، تحقیق، های  یافته): منبع

 حرارتی دره  تابشی دمای  نمودار . 5 شکل 

 
 (1401 نویسندگان، تحقیق، های  یافته) :منبع

  با   البته.  باشد  می  پژوهش  دیگر  نتیجه   تابشی  دمای  تغییرات   بر   خیابان  عرض   به  ارتفاع  نسبت  ناچیز  تاثیر   همچنین 

  میزان  رسد  می  نظر  به  خیابان،   عرض   به   ارتفاع  نسبت  افزایش  هنگام   در  تابشی   دمای  مقدارکاهش   همین  به   توجه

  پیشنهاد  نگارندگان  طرف  از   مورد  این  در  تحقیق   زمینه  بنابراین.  است  اثرگذار  تابشی  دمای  تغییرات  بر  آسمان  نمایانی

  می   فراهم  آتی   های   پژوهش  زمینه  مصالح  قیزیکی  های  ویژگی  به   توجه  با   نما  مصالح   تاثیر   درباره  ضمنا.  گردد¬می

 . باشد

 محیط  تابشی  دمای افزایش بر دیوار به پنجره نسبت تاثیر   پژوهش نتایج .  4جدول
Result (Tmrt) H/W WWr Time Period Studies variant 

26.727 1 40% 6-12  July A-01 
27.487 1 60% 6-12  July A-02 
28.698 1 80% 6-12  July A-03 

 (1401 نویسندگان، تحقیق، های  یافته): منبع

 محیط  تابشی دمای  افزایش  بر خیابان عرض به  ساختمان ارتفاع   نسبت  تاثیر پژوهش   نتایج . 5 جدول
Result (Tmrt) H/W WWr Time Period Studies variant 

27.489 2/3 60% 6-12  July B-01 
27.487 1 60% 6-12  July A-02 
27.401 3/2 60% 6-12  July B-03 

 
 (1401 نویسندگان، تحقیق، های  یافته): منبع
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Abstract 

Urban valleys exposed to solar radiation are effective in intensifying microclimates. The thermal 

mass of the facade materials and the thermal properties of the surfaces have an effect on intensifying 

the urban heat island (UHI). An increase in temperature leads to a departure from environmental 

comfort conditions and an increase in energy consumption in cities. By examining the thermal 

behavior of facade materials and their thermal properties, it is possible to determine the extent of their 

influence on temperature rise. In order to achieve this, using SPA2 genetic algorithm, the effect of 

materials on temperature increase has been investigated. For this purpose, first, a street model with the 

climatic conditions of Tehran city is considered, and by using Grasshopper and Ladybug software, the 

thermal behavior of facade materials, window-to-wall ratio (WWR) and the height of the facade to the 

width of the street are changed. The temperature of the thermal valley has been checked. The results of 

the research showed that the radiant temperature of the environment increased more in materials with 

glass facades and reflective surfaces. 
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