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 نقش مهمی در زندگی روزمره بازفضاهای های شهری، امروزه شهرنشینی و تراکم فضا در محیطبا توجه به توسعه 

است. یکی از بازهای فضا یسازعوامل در مناسب نیرگذارتری. آسایش حرارتی یکی از تأثکنندیمانسان ایفا 

باهدف  مطالعه حاضر. باشدیم اصول در طراحی معماری توجه به آسایش حرارتی جهت بهبود کیفیت فضا نیترمهم

به بررسی  پژوهشاین در . است گرفتهانجام، مسکونی یهامجتمع بازی هابهبود شرایط آسایش حرارتی در فضا

و مقایسه عناصر هوا  عبور جریان ها ازنظربلوک، جانمایی شدهساخته یهافرمبا توجه به شرایط آسایش حرارتی، 

تراکم پوشش گیاهی، به  توانیمناصر طراحی انرژی مطالعه شده ع ازجملهپرداخته شده است.  طراحی انرژی

 یهایژگیو ودو عامل خرده اقلیم  یک رابطه قوی بین هاافتهیاین  .ی آب و مصالح کف سازی اشاره نمودهایژگیو

 ییتنهابهپارامتر یک هرچند . سازدیمآسایش حرارتی را نمایان  شرایطساختمان )فرم، ارتفاع، جانمایی و ... ( با 

تابش  زانیمدرجه حرارت هوا و  اما باید گفت این عوامل در ستنیبرای ارزیابی شرایط آسایش حرارتی کافی 

یی هاشنهادیدر این مقاله پ تیدرنها .رگذارندیتأثحرارتی است(  آسایش کنندهنییمهم تعموارد  )که ازخورشیدی

 هانآبا استفاده از  توانیمکه  شدهارائهی مسکونی هاجتمعمبهبود شرایط آسایش حرارتی در فضاهای باز  منظوربه

 ی مسکونی ایجاد نمود.هامجتمعتری را در فضاهای باز در طراحی معماری اولیه بنا، شرایط آسایش حرارتی مطلوب

 
 ، اقلیم، طراحی معماریآسایش حرارتی ،مسکونی یهاباز مجتمع هایفضا: کلیدی یهاواژه
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 مقدمه  

تدریج شاهد افزایش گرمای زمین و ایجاد پدیده های اخیر بهآمده حاکی از آن است که در دههدستمطالعات و شواهد به      

جزیره گرمایی هستیم. این گرما که هم در سطح جهانی و هم در سطح محلی در شهرها و نواحی حومه شهر وجود دارد تأثیر 
ه ب ،روی مسائل اقلیمی (. لذا باید با توجه و تمرکز بیشتر برBrown,2011)گذاشته استبسیار منفی بر آسایش حرارت ساکنین 

 پرداخته شود. ساختمان طراحی 

های کالن در حوزه طراحی شهری و در مرحله دوم، با توجه به مشخصات محیطی ریزیروشن است که در وهله اول با برنامه
تری ازلحاظ آسایش حرارتی ایجاد د و یا تعدیل کرد و محیط مطلوبتوان بسیاری از مشکالت اقلیمی را کاهش دامی

 (. Lenzholzer,2013نمود)

های مسکونی استفاده از فضای باز امروزه با توجه به رشد و توسعه شهرنشینی و همچنین با حذف حیاط خصوصی از مجتمع

های مسکونی نیازمند توجه ویژه است و این مجتمع رو ایجاد شرایط آسایش در فضای بازعمومی رواج بیشتری یافته است ازاین

 شود. باشد حاصل میمهم با بررسی شرایط آسایش حرارتی که شامل مشخصات فردی و مشخصات فیزیکی محیط  می

 رد ذکرشده. موارد باشدمیشناختی اشخاص های روان، نوع فعالیت و حالتصات فردی شامل سن، جنس، نوع پوششمشخ

(. در تبادل Nikolopoulou &Baker,2001حیطه ترجیحات فردی است که در درک انسان از آسایش حرارتی مؤثر است)

کاهد) ذوالفقاری، رود و از تماس سطح بدن با محیط اطراف میحرارت بدن انسان با محیط اطراف، لباس عامل مؤثری به شمار می
مختلفی دارند که بستگی به نوع انتخاب لباس افراد مختلف دارد. میزان  ( انواع مختلف پوشش ضریب نارسایی حرارتی6831

گذارد) طور مستقیم در آسایش حرارتی بدن تأثیر میانرژی حاصل از متابولیسم بدن تابعی از حرکت و فعالیت انسان است که به

ضای باز تأثیر بسیار قوی دارد، در شناختی با موقعیت اقلیمی بر احساس آسایش در ف(. همچنین تطابق روان6831محمودی، 

توسط گروهی از دانشجویان مالزی پیرامون یافتن میزان آسایش حرارتی در دو محدوده  2162گرفته در سال  پژوهش انجام
دانشگاه مشخص شد که حتی بومی و غیربومی بودن اشخاص نیز در درک و احساس موقعیت اقلیمی و میزان آسایش حرارتی 

توجه تحقیق حاضر  صات فردی از کنترل طراح خارج است. لذا با توجه به اینکه مشخ(2162ار است) مکارمی،ها تأثیرگذآن

ال به عنوان مث پارامترهای مربوط به مشخصات فردی ثابت در نظر گرفته می شوندمعطوف به پارامترهای محیطی می باشد و 
وات بر متر مربع محاسبه  631کیلومتر در ساعت و  4سته با سرعت فعالیت افراد در فضای باز شهری به طور متوسط راه رفتن آه

   .در نظر گرفته می شود از لباس می شود و یا در مورد نوع پوشش فرم مشخصی

انه ها و همچنین سرگیری بنا، موقعیت و جانمایی ساختمانمشخصات فیزیکی محیط شامل فرم و شکل ساختمان، ارتفاع، جهت

که توجه به این موارد باعث افزایش آسایش حرارتی و بهبود کیفیت محیط  باشدمیو غیره  اندازیهسایفضای سبز، میزان 

 .شودمی

، منفرد هایبلوکطراحی به شکل  ازجمله شود،مربوط می مسکونی هایمجتمعطراحی  هایحالتفرم و شکل ساختمان به انواع 

 توجه به نوعبا  هرکدامکه  شدهگفته هایحالتخطی و یا حول یک فضای باز مرکزی و یا ترکیبی از  صورتبهقرار گرفتن 

 میزان ذکرشده موارد بر. عالوه طلبندمیآسایش حرارتی خاص خود را  ،مختلف هایاقلیمها در آن گیریجهتو  هابلوکجانمایی 
هرکدام به نحوی در میزان  ،دیگر اندازسایهها با عناصر آن همچنین محل کاشت درختان و ترکیب ،پوشش گیاهی و نوع آن

 .دنباشمی تأثیرگذاراحساس آسایش حرارتی ساکنین 

با توجه به موارد ذکرشده روشن است که مشخصات فردی به ترجیحات فردی شخص و درک انسان از آسایش حرارتی بستگی 

که توجه به مشخصات فیزیکی و امکان . درحالیوجود نخواهد داشتدارد و امکان تغییر و طراحی فضا با توجه به این موارد 

ژوهش در پشود. لذا میممکن و برقراری شرایط آسایش و ارتقا کیفیت فضا  حل بسیاری از مشکالت اقلیمی ،هاطراحی برای آن
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دهی هر محیط با وجوه طراحی آن در . قابلیت پاسخشده است دهی محیطیبه مشخصات فیزیکی پاسخای حاضر توجه ویژه

 (.6831دهد )بنتلی، می أثیر قرارها رضایت و کیفیت زندگی کاربران را تحت تدهیای که این پاسخگونهارتباط است به

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساختار کلی تحقیق( 6شکل )

 سپس گردیده و معرفیهای مسکونی تأثیرگذارند در پژوهش حاضر ابتدا عوامل محیطی که در میزان آسایش حرارتی مجتمع

 بررسی عوامل محیطی درازآن به د. پسنشوها معرفی میبندی انواع فضای باز در آنانواع مختلف مجتمع مسکونی باهدف دسته

و درنهایت با مقایسه پارامترهای محیطی  است شدههای گرم و خشک، ، معتدل، گرم و مرطوب و کوهستانی پرداختهاقلیم
جهت ارتقای معماری فضاهای باز با رویکرد  هاییپیشنهادمختلف معیارهای طراحی مؤثر در تحقق آسایش حرارتی شناسایی و 

 .شده استاقلیمی ارائه 

 پیشینه پژوهش
 روی برمطالعات 6111در لندن آغاز شد. از دهه  6388با پیشگامی لوک هوارد از سال  معماری ومتقابل اقلیم  تأثیرتوجه به 

 توانستمیناین مطالعات  هاییافته، گذاریسیاستکالبد شهر بر روی تغییرات خرده اقلیم متمرکز گردید. از منظر طراحی و  تأثیر
) معماری بر آن معطوف گردید تأثیربه آسایش حرارتی انسان و  سازان شهرتوجه معماران و  روازاینمستقیم اثرگذار باشد  طوربه

2005، Emmanuel)که طرح در آن جای  ایزمینهخود توجه به  دهیبرنامه( نیز در کتاب 1-61، 6816) . دانا پیدورک

لی مانند ئو مسا شودمیانواع مختلف ساختمان  گیریشکلاقلیمی که منجر به  هایپاسخو معتقد است  بررسی کردهرا  گیردمی
 .های اقلیمی مکان خاصی متکی باشندنیازمند تصمیماتی هستند که بر واقعیت، مصرف انرژی، آسایش افراد، دوام ساختمان و ... 

، 2008؛ 6838سلیقه،  ؛6833)حیدری،  دباشمیدر ایران اکثر مطالعات معطوف به آسایش حرارتی در فضای درون ساختمان 

، (Nasrollahi knight( به مباحث مربوط به آسایش حرارتی 6831( و طاهباز)6832ط قیابکلو )ستنها مطالعات معدودی تو

  است. شدهپرداختهدر فضای باز 
اطراف، پوشش سطح زمین، تبخیر و تعرق  شدهساختهثر از محیط أاقلیمی، مت شرایط برآسایش حرارتی در فضای خارجی عالوه 

 است. سازدستتوسط عوامل طبیعی و  ایجادشدهگیاهان و سایه 

باعث  هااوتتفبسته دارد. این  هایبیشتری نسبت به فضا هایپیچیدگیی باز هابه دالیل متعدد تعریف آسایش حرارتی در فضا
(. Emmanuel، 1592،2005به فضای باز ندانند ) تعمیمبلقاگردیده است برخی از محققین استانداردهای فضای بسته را 

از این مطالعه  پس(. Hoppe، 661،2002) داندمیبه سه دلیل عمده روانشناسی، فیزیولوژی و انرژی را  هاهوپ این تفاوت

ظور . به این منشودمیمسکونی مشخص  هایمجتمعفضای باز  کیفیت برنوع طرح ساختمان  تأثیرامکان استدالل در خصوص 

هدف پژوهش  (.6812)جلیلی،  است قرارگرفته موردبررسی باز فضایمسکونی بر اساس نوع  هایمجموعهمختلف  هایطرح
  .هاستآنمسکونی به نیاز آسایش حرارتی در فضای مابین  هایمجتمع هایساختمانحاضر بررسی پاسخگویی طراحی 
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 مسکونی هایمجتمعز در آسایش حرارتی فضای با تأثیرگذارعوامل 
ساختمانی،  هایبلوکنما، جانمایی  گیریجهتشکل ساختمان، نوع سایت پالن،  ازجملهپارامترهای طراحی ساختمان 

 ازجملهدر سطوح مختلف  کاررفتهبه، خط آسمان و مصالح اندازیسایه، میزان وهواآبهمچنین پوشش گیاهی، میزان تابش، 

 (.Seong Yeong Jeong، 2012) تأثیرگذارندمسکونی  هایمجتمعآسایش حرارتی فضای باز  روی بری هستند که دموار

 شکل ساختمان

 أییدشدهتتوسط معماران دارد. در پیشینه مطالعات محیطی  گرفتهانجامشکل ساختمان بستگی بسیار زیادی به نوع طراحی  

، )لنگ"اندمتکی هاگونهبه  شدتبه، در طول فرایند طراحی هاساختمانطراحان به هنگام اندیشیدن درباره برنامه "است که 
لفی های مختشناسیمختلف گونه کشورهایالگوهای مسکونی در  گیریشکلپژوهشی و پیشینه  نیازهایبرحسب (. 5، 6831

 هایمجموعهمختلف  هایگونه(. 41-58، 2112مسکونی از مقیاس مجموعه تا بلوک صورت گرفته است )بی دالف،  هایمحیطاز 

) دنکنمی یبنددسته "ترکیبی"و  "منفرد"، "خطی"، "محیطی"فضای باز و بسته به چهار الگوی  نشینیهم اساس برمسکونی را 
 .(8و2شکل 

 تند هس هاییمجموعه، شوندمی بردهنامنیز  "فضای باز میانی"که با عنوان الگوی مسکونی با الگوی محیطی هایمجموعه
 . اندگرفتهشکلحول یک فضای باز مرکزی  هابلوک، هاآنکه در 

 هاآنهستند که در  هاییمجموعه، گویندمینیز  "خردگانی " هایطرح هاآنمسکونی با الگوی منفرد که به  هایمجموعه ،
ین نوع . در ااندشدهپراکندهمجزا از یکدیگر در سایت مجموعه  صورتبه، باشندمی بلندمرتبه غالباًمسکونی که  هایبلوک

 فضای باز میانی است. هایطرحمتفاوت از  کامالًکیفیت محیط بیرونی،  هاطرح

  تحت معموالًمسکونی است. طراحی الگوی خطی  هایطرحدر  هابلوکنحوه چیدمان  ترینساده، "نواری"یا  "خطی"الگوی 
 وردنظرمار و یا ضوابط شهرسازی منطقه دیگری، مانند قرارگیری در کنار یک بلو مؤثرکشیدگی شکل زمین و یا عامل  تأثیر

 است.

  ی، منفرد و خطی است.)جلیلاز دو یا سه نوع از الگوهای محیطی،  یترکیب معموالًمسکونی،  هایمجموعهدر  "ترکیبی"الگوی

6812) 
 

 

 

 
 

 

 
 مسکونی با الگوی خطی )سمت راست(، الگوی محیطی )سمت چپ( هایمجموعه( 2شکل )

 

 
 

 

 

 
 مسکونی با الگوی منفرد )سمت راست(، الگوی ترکیبی )سمت چپ( هایمجموعه( 8شکل)
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 (هابلوکنوع سایت پالن ) جانمایی 

بسیار زیادی بر آسایش  تأثیرمسکونی  هایمجتمعدر  هابلوکمختلف قرارگیری  هایحالت گرفتهانجامطبق مطالعات 

سه مدل جانمایی منفرد، ( 2164توسط طالقانی و همکاران ) گرفتهانجامدارد. در مطالعه  هامجتمعحرارتی ساکنان در فضای باز 

 رتصوبه هابلوکخطی و محیطی در اقلیم معتدل مورد ارزیابی قرارگرفته است و نتایج حاکی از آن است که فرم قرارگیری 
 ازلحاظبدترین حالت طراحی و مدل منفرد  کندمیآسایش حرارتی را ایجاد  ازلحاظحالت  ترینمطلوبمحیطی )حیاط مرکزی( 

به شکل محیطی به دلیل اینکه فضای باز عمومی از اطراف  هابلوکآسایش حرارتی در اقلیم معتدل است. همچنین در چیدمان 

حاکی از آن است که میزان احساس آسایش  گرفتهانجامو مطالعات  محفوظ است در برابر عوامل جوی عملکرد بهتری دارد

حرارتی  ازلحاظدیگر مطلوبیت فضایی بهتری  هایحالتو نسبت به  باشدمی %31حرارتی ساکنین در این مدل بیش از 
 .(Taleghani، 2013دارد)

 شدهانجام یهاارزیابیقرارگرفته است و  موردبررسیدیگر سه مدل خطی، محیطی و ترکیبی در اقلیم سرد  ایمطالعهدر 

 حداقلو  باشدمیغربی حداکثر دما را در ساعات بسیار سرد روز دارا -شرقی گیریجهتکه مدل حیاط مرکزی با  دهدمینشان 
جنوب شرقی. نتیجه حاکی از آن است که در اقلیم سرد مدل حیاط مرکزی  گیریجهتمدل خطی با  به شودمیدما مربوط 

(. Seong yeong jeong، 2012)باشدمیحالت  تریننامطلوبارتی و مدل خطی آسایش حر ازلحاظحالت  ترینمطلوب

در میزان آسایش حرارتی است در مناطق  تأثیرگذارعامل  ترینمهمکه تابش خورشید  خشک وهمچنین برخالف مناطق گرم 

مدل حیاط مرکزی با توجه به محفوظ بودن در  درنتیجه. (Lenzholzer,2013)باشدمیعامل عدم آسایش  مؤثرترینسرد باد 
 .ایدنممیآسایش حرارتی را برای ساکنین ایجاد  ازلحاظ تریمطلوببادهای شدید در مناطق سرد حالت  ازجمله برابر عوامل جوی

 .باشدمیفرم حیاط مرکزی بهترین فرم برای اقلیم گرم و خشک 

 نما گیریجهت
ه ب کندمیمسکونی ایجاد  هایمجتمعط آسایش حرارتی متفاوتی را در فضای باز نمای ساختمان نیز، شرای گیریجهت 

در  گرفتهانجام هایبررسی(. 6831)سفالیی،  کندمی معیندلیل اینکه  میزان اشعه خورشیدی دریافتی و میزان وزش باد را 

ربی غ -جنوبی و یا شرقی -شمالی یریگجهتمسکونی با جانمایی به شکل منفرد،  هایمجتمعدر  دهدمیاقلیم معتدل نشان 
 هاییگیرجهتبه شکل خطی  هابلوکو این در حالی است که در جانمایی  اندیکسانمیزان تابش و حفاظت در برابر باد  ازلحاظ

 (. Taleghani، 2014) کندمیایجاد  تریخنکجنوبی حالت  -و مدل شمالی اندمتفاوت کامالًغربی  -جنوبی و شرقی -شمالی

غربی از جهت قرارگیری در معرض تابش مستقیم خورشید در طول روز باعث ایجاد  -شرقی گیریجهتدر اقلیم سرد 
 شمال غربی بدترین -در راستای جنوب شرقی گیریجهت گرفتهانجام. همچنین طبق مطالعات شودمیشرایط آسایش بهتری 

بدنه از  ترینکوچک(. به دلیل اینکه در این حالت Seong yeong jeong، 2012) باشدمیدر اقلیم سرد  گیریجهتنوع 

آسایش حرارتی برای فضای باز را ایجاد  ازلحاظبدترین حالت ، گیردمیکوتاه در معرض تابش قرار  زمانیمدتساختمان در 
ایجاد  اندازیسایه و بیشترین میزان افتدمیکمترین میزان انعکاس انرژی تابشی به محیط اتفاق دلیل آن این است که  .کندمی

 .شودمی

جنوبی بهترین حالت آسایش حرارتی را ایجاد -در اقلیم گرم و خشک مدل حیاط مرکزی با کشیدگی در راستای شمالی

 اندازیایهسبه دلیل کمترین میزان  غربی -مدل شرقی کهدرحالیساعات بیشترین مقدار سایه وجود دارد  ترینگرمزیرا در  کندمی
. البته باید به این نکته توجه داشت که چنانچه آسایش حرارتی در فصل خواهد نمودایجاد نیز آسایش حرارتی را  کمترین میزان

ست اما با ا ترمطلوبغربی  -کشیدگی بنا در راستای شرقی روازاینباشد نیاز به گستردگی جبهه جنوبی است  مدنظرزمستان 

بی جنو -شمالی گیریجهت باشدمی ترپراهمیتتوجه به اینکه در مناطق گرم و خشک برقراری آسایش حرارتی در تابستان 
 (.Berkovic، 2012)گردد میپیشنهاد 
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 (Taleghani، 2014)مسکونی هایمجموعهمختلف  هایگیریجهتتابش انرژی خورشیدی در  زمانمدت( 4شکل )

 

 مشخصات محیطی
بسزایی در ایجاد آسایش حرارتی دارند.  تأثیرمشخصات فیزیکی ساختمان، پارامترهای محیطی نیز  عالوه بر      

و توجه به انتخاب مصالح  اندازسایه هایالمانپوشش گیاهی )درخت، چمن و...(، وجود آب در محیط، استفاده از  مثالعنوانبه

کمک بسیار زیادی در حل مشکالت  هاآنو مشخصات  هاویژگیپارامترهایی هستند که توجه به  ازجملهمحوطه  سازیکفدر 

 .کندمیمسکونی  هایمجتمعساکنین در فضای باز  یمربوط به آسایش حرارت
 پوشش گیاهی 

ز طریق افزودن رطوبت درختان یکی دیگر از عوامل مهم در آسایش حرارتی هستند. درختان ا خصوصبهسبز  هایپوشش 

)توسلی،  بخشندمیآسایش حرارتی را بهبود  ،هوا و کاهش درجه حرارت در اثر جذب تابش و کاهش انعکاس گرما توسط زمین
 .دهندمیبه محیط پس  بعدازظهرو در هنگام  گیرندمیگرما را در روز  ،(. عناصر گیاهی به دلیل ظرفیت گرمایی کم6836

ار عوامل بسیشدید در تابستان و امکان عبور نور در فصل زمستان  هایتابشجلوگیری از  ازلحاظ ریزبرگگیاهی های پوشش

 فادهاستاز مصالح با ظرفیت گرمایی پایین هم  توانمیپوشش گیاهی  جایبه. باشندمی حرارتی در جهت ایجاد آسایش مؤثری
  (.Taleghani، 2014)نمود

پوشش  ،میزان پوشش گیاهی در اقلیم سرد تأثیر( پیرامون 2012) Seong yeong jeongتوسط  گرفتهانجامدر مطالعه 

 و نتایج مطالعات هقرار گرفت موردبررسیآسایش  بر تأثیرگذاردر کنار دیگر پارامترهای  %41و  %25، %61گیاهی در سه سطح 

 شودمی( am-8:00 pm 5:00روز )باعث افزایش آسایش حرارتی بیشتر در ساعات سرد  %41که پوشش گیاهی  نشان داد
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هم در سطح گیاهی  هایپوششمختلف ساختمان نیز وجود دارد و استفاده از سطوح سبز و  هایشکلدر  تأثیرهمچنین این 

 .شودمیساختمان و هم در سطح زمین باعث افزایش آسایش حرارتی 
ی درختان در فضای باز میانی در ( پیرامون نحوه قرارگیر2012)Berkovic طبق مطالعات صورت گرفته توسط

 شدهحاصلاین نتیجه  ،  Envi-metو مدل سازی انجام گرفته به وسیله نرم افزار مسکونی دارای حیاط مرکزی هایمجتمع

دارند  زمانهم طوربه. مناطقی که سایه جداره و درخت را هاستجدارهدرختان نزدیک به  گرفتن قراراست که بهترین حالت 

 ش حرارتی بیشتری هستند. دارای آسای

 

 

 انییمسکونی با فضای م هایمجتمعجانمایی مناسب درختان در ایجاد آسایش حرارتی در  تأثیر( 5شکل )

 
ناصر درختان و ع وسیلهبهکه ایجاد آن بنابراین استراتژی کلیدی در ایجاد آسایش حرارتی در تابستان ایجاد سایه است 

( در مطالعات خود به این نتیجه رسیده است که با استفاده از پوشش گیاهی 2014) Yahiaاست.  حلراه ترینمناسب اندازسایه

 -یغربی و هم شمال -شرقی صورتبهبه شرایط آسایش بهتری هم در حالت کشیدگی  توانمی( هاسایبانو عناصر طراحی منظر )
،  ریزبرگصل زمستان استفاده از گیاهان ش در ف. همچنین او اظهار داشته است که راهکار ایجاد آساییافتدستجنوبی 

 است. جاشوندهجابهمنظر  هایالمانمتحرک و  هایبانسایه

تهران و بررسی عناصر طراحی منظر به این نتیجه رسیده  عصرولیبخشی از خیابان  سازیمدل( با 2013مهدوی نژاد)

و این امر باعث کاهش درجه حرارت در  آورندمیدر هنگام صبح از تابش خورشید ممانعت به عمل  اندازسایهاست که درختان 
 13/6در هنگام ظهر نیز ادامه دارد و کاهش دما به  تأثیر. همچنین این شودمی گرادسانتیدرجه  8/1فضای باز میانی به میزان 

 .باشدمیمحیط  سازیخنکدلیل  ترینمهم. دلیل این امر بازگرداندن نور خورشید است که رسدمی گرادسانتیدرجه 

 

 یریگجهینتو  یبندجمع
کاهش مشکالت  باهدف زیستمحیطمتناسب با  هایساختمانطراحی  منظوربهپایه  هایداده ارائههدف از پژوهش حاضر     

ضوابطی که ضمن افزایش کیفیت فضا باعث کاهش  ارائه. باشدمیمسکونی  هایمجتمعمربوط به آسایش حرارتی در فضای باز 
 .دنشومیگرمای کره زمین و جلوگیری از پدیده جزیره گرمایی 

پارامترهای طراحی ساختمان و پارامترهای محیطی در کنار در نظر گرفتن  اکی از آن است که با توجه بهح آمدهدستبهنتایج 

 ربمسکونی ایجاد نمود. عالوه  هایمجتمعآسایش حرارتی در فضای عمومی  ازلحاظ تریمطلوبیط شرا توانمیاقلیمی  مسائل
آمد که با استفاده از آن  دست بهمختلف  هایاقلیممسکونی در  هایمجتمعبرای ارزیابی پارامترهای طراحی  هاییشاخص این

 مختلف پرداخت. مسکونی هایمجموعهبه ارزیابی آسایش و یا عدم آسایش در  توانمی
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 های مسکونی( عوامل مؤثر بر ایجاد آسایش حرارتی در مجتمع1شکل )
 

 :باشدمی به شرح زیربرخی از نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر 

، اقلیم محلی، وهواآبنما، سرانه فضای سبز،  گیریجهتپارامترهای طراحی شامل نوع ساختمان، نوع سایت پالن،  (6
 ایهمجتمعآسایش حرارتی فضای باز  روی بر ،در سطوح مختلف کاررفتهبهتعداد واحد و مصالح  و شدهساختهنواحی 

 .تأثیرگذارندمسکونی 

مالک اصلی فصل تابستان و ساعات گرم روز )ظهر( و ، خشک ودر بررسی میزان آسایش حرارتی برای مناطق گرم  (2

ه آنچحاکی از آن است که  شدهانجام. مطالعات باشدمیان در ساعات اولیه و پایانی روز برای مناطق سرد، فصل زمست
ارامتر پ ترینمهمدر زمستان باد  کهدرحالیخورشید است  تابش دارددر آسایش حرارتی در تابستان بیشترین نقش را 

 آسایش حرارتی است.

ایجاد آسایش حرارتی در هر  ازلحاظرین نوع طراحی بهت "فضای باز میانی"مدل مجموعه مسکونی با الگوی محیطی  (8
و میزان رضایت ساکنین از شرایط آسایش حرارتی در مجتمع های مسکونی با  باشدمیاقلیم گرم، معتدل و سرد  8

 رایج نشده است.در ایران این مدل هنوز  متأسفانهاما است 31%الگوی محیطی بیش از 

ری عملکرد بهت هاجدارهو قرارگیری پوشش گیاهی در کنار  آسایش اهمیت بسیار زیادی دارد تأمینها در ایهموقعیت س (4
 .شودمیباعث کاهش گرما و جزیره گرمایی  ترگستردهو توجه به این موارد در سطوح  نمایدمیایجاد 

ل ساختمان، نوع مسکونی چهار عامل شک هایمجتمعبرای ارزیابی آسایش حرارتی فضای عمومی  هاشاخص ترینمهم (5

طراحان در طول پروسه طراحی ساختمان از  کهدرصورتیو  باشدمینما و سرانه فضای سبز  گیریجهتسایت پالن، 

معضالت مربوط به آسایش حرارتی محیط را تا حدود بسیار زیادی حل نمایند  توانندمیاستفاده نمایند  هاشاخصاین 
همچنین نکته قابل توجه دیگر آن است که هر چهار پارامتر ذکر  ار شوند.و باعث بهبود کیفیت فضا در حد مورد انتظ

 و الزم است تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر نیز مورد توجه قرار گیرد.شده در عین استقالل با یکدیگر هم پوشانی دارند 

 هایعهمجموبهبود کیفیت ت و ارزیابی آسایش حرارتی محیط و حل مشکال منظوربههدف رسیدن به اطالعات پایه  درنهایت
 و مشخصات اقلیمی در شدهمعرفیطراحی  فاکتورهاینظر گرفتن  در بااین امر امید است که  شهرهاستمسکونی در سطح 

 .گرددآینده نزدیک میسر 

 منظوربه زیستمحیطدوستدار  هایطراحیبه معماران و طراحان شهری جهت انجام ی کمک تواندمیپژوهش حاضر  نتایج

 .باشدداشتن فضاهایی با کیفیت باالتر در سطح شهرها 
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