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سی آمارهاي شنا سی تغییر یک از خبر صراحتب دنیا هوا سا  آب سطح نیز و زمین طبیعی سطوح تغییرات. دهندمی جهانی اقلیم در ا
 جنس زمین، پوشــش در که حوالتیت و زمین کره بر خود زندگی نوع با انهانســا. هســتند تغییر این بنیادي دالیل ترینمهم از هااقیانوس
شش نوع محیطی، هايآالینده خاك،  تغییر را جهانی اقلیم شکل اند،آورده وجود به طبیعت نظام ساختار مجموع در و گیاهی هايپو
 حال در یا یافتهتوسعه هرهايش باالخص و شهرها شده، اساسی تغییرات دستخوش که زمین بستر هايحوزه ترینمهم از یکی. اندداده

ــعه ــندمی توس ــهرهاي معضــالت از یکی امروزه. باش ــهري محیط دماي افزایش بزرگ ش  دهیپد این هب علمی مطالعات در که اســت ش
 و هاانسان حضور هاآن زا یکی که مؤثرند شهري حرارتی جزایر گیريشکل در متعددي عوامل. شودمی اطالق »شهري حرارتی هجزیر«

 از ناشــی حرارتی ژيانر میزان بر ايگســترده مطالعات اخیر هايســال در. اســت محیطی گرماي تولید در شــهر ســاکنان زندگی هشــیو
 ســطح در نقل و حمل میزان یا جمعیت تراکم چون آن با مرتبط عوامل برخی که پذیرفته انجام گوناگون شــهرهاي در انســان حضــور

 موردي هاينمونه و رسیده امانج به انسانی هايانرژي تولید درموثر  عوامل بر تحقیقی ابتدا ،مطالعه این در. است گردیده آشکار شهر
 تهران حالتم از یکی در انســانی انرژي میزان محاســباتی، روش یک از اســتفاده با ســپس. اســت گردیده ذکر دنیا مختلف شــهرهاي

 مورد انرژي این تغییرات بر ســاختمانی تراکم و فصــول تغییر ها،خیابان گیريجهت تاثیر پایان در. اســت شــده زده تخمین و ســازيمدل
  .است گرفته قرار آزمون
 شهري تراکم هري،ش حرارتی هجزیر انسانی، هايانرژي شهر، محیط دماي شهري، محیط هايانرژي هاي کلیدي:واژه
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  مقدمه . 1 

اي هســتند که هاي منطقهســاخت و ســازهاي شــهري عوامل مهمی در تغییرات اقلیم ،بدون شــک
 1آورند و محققین اختصــاصــا به آن عنوان اقلیم شــهريشــرایط جدیدي را در یک ناحیه به وجود می

ـــهري خود واقعیت فیزیکی نداردداده ـــینی  ،اند. اما اقلیم ش بلکه این ویژگی محیطی، حاصـــل همنش
ساکنین محیطتاثیرلی است که هاي خرد محاقلیم شرایط آسایش  ستقیم خود را بر  شهري ات م هاي 

حاصـــل از عوامل مختلفی از جمله تراکم  تاثیرتحت   2هاي محلیآورند. اقلیمبه وجود می انرژي 
سیستم شهري، تاسیساتهاي ساختمانی،  سطوح  ی، نوع زندگی مردم، وسایل نقلیه، و تغییراتی که در 
س سطح زمین در   3فعال هقرار دارند. بدین ترتیب الی ،آورندترهاي آبی به وجود میپوشش گیاهی و ب

ــهري، خرداقلیمی ویژه می هیک محل ــازد که مجموعه این خرداقلیمش ــهر و چتر هواي س ها، اقلیم ش
ـــهري دهند. لذا در هر هاي جدید اقلیمی در این حوزه رخ میپدیده هآورند که کلیرا پدید می  4ش

ـــهر می ـــهري از ترکیب این وان اقلیمتش ـــاهده نمود که در واقع اقلیم ش هاي محلی متفاوتی را مش
 آید.هاي محلی به وجود میاقلیم

ترین گام، شـــناخت به منظور بررســـی آســـایش حرارتی افراد در فضـــاهاي باز اقلیم محلی، مهم
شرایط تعادل انر ،هاي گرمایی محیط آن است. به بیان دیگرانرژي ژي در محیط و بررسی آگاهی از 

صورت می آن به منظور تجزیه و شهرها  ساکنین تحلیل اقلیم محلی  سایش  ضعیت آ گیرد تا بتوان و
شهر به جز تولید انرژي حرارتی از درون، عوامل آب  الیهآن را مورد ارزیابی قرار داد.  سطوح  فعال 
ـــت ، مکانی براي تاین الیه ،دهد. در حقیقتقرار می تاثیرو هوایی منطقه را نیز تحت  باش ولید و ان

ــده و نتیجتا ــرایط نامطلوب محیطی در ســطح منطقه می انرژي ش ــیاري موارد منجر به ش گردد. در بس

                                                           
1.Urban Climate 
2. Local Climate 
3. Active Layer 
4. Urban Canopy Layer 
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شان خواهد داد که چگونه میموثر  بررسی تعادل انرژي مذکور و عوامل شرایط آب و در آن ن توان 
 هوایی را در یک محیط کنترل نمود.

 يدر محیط شهر یحرارت يانرژ هعوامل سازند. 2

 توان در چهار گروه خالصه نمود:شرایط حرارتی محیط را می همجموعه عوامل سازند
 پارامترهاي آب و هوایی منطقه چون تابش خورشید، دما، رطوبت و باد  .1
 هاي تابشی خورشید و انتشار انرژي گرماییهاي گرمایی زمین به لحاظ جذب انرژيویژگی . 2
 هاي ساختمانی با محیط از نظر تولید، جذب و انتشار حرارترارتی تودهارتباط ح . 3
 ها و صنایعتومبیلاعوامل انسانی شهري به عنوان منابع تولید گرما به همراه تولید انرژي توسط  . 4

 هترین عواملی هستند که در یک حوزثرترین و دائمیوم ااي عمومپارامترهاي آب و هوایی منطقه
 1ات گنبد هواي شــهريتاثیرشــوند. هرچند برخی از این عوامل چون باد، به دلیل شــهري شــناخته می

دهند و برخی دیگر مانند رطوبت کامال نقش خود را در ایجاد و تغییر اقلیم محلی شهرها از دست می
ــهر قرار می تاثیرتحت  رخی از این توان از چیرگی باما به هر حال نمی ،گیرندعوامل موجود درون ش
ـــهري  عوامــل ـــرایط درونی محیط چتر ش ـــیــد و دمــاي هواي محیط بر ش             چون تــابش خورش
 نظر نمود.صرف

ــطح زمین به عنوان پایین ــت انرژي محیطی و مهمس ــطح دریافت و انباش ترین عامل ایجاد ترین س
هاي تابشــی انرژي ســطح زمین با توجه به انرژي همعادل هباشــد. در محاســبفعال در اقلیم خرد می الیه

صورت حرارت محسوس در محیط باقی خواهد ماند که به  شده، مقادیري از انرژي به  وارد و خارج 
صورت انرژي حرارتی نامحسوس تغییر نموده و  شی از آن به  علت وجود پوشش گیاهی و آب، بخ

هاي محسوس و نامحسوس در محیط انرژيماند. لذا وجود مابقی به صورت انرژي محسوس باقی می

                                                           
1. Urban Air Dome 
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باشد. این انرژي تزریق شده به محیط، گذار در شرایط گرمایی هواي موجود میتاثیربه عنوان عوامل 
ـــان  ـــرایط انرژي بدن انس ـــهر نیز  ،گذاردمی تاثیرنه تنها بر ش بلکه به عنوان منبع گرمازاي هواي ش

زمان نگهداري آن در روز و بازپس دادن آن  انرژي زمین و مدت هگردد. متوسط بودجمحسوب می
ــب ــاعت شــبانه 24ها که ســبب اختالف دمائی قابل توجه در در ش گردد، نقش مهمی در روز میس

ـــهرها دارند چنان ـــرایط اقلیم محلی ش  جزیره  که در برخی متون علمی از آن به عنوان چگونگی ش
 )Voogt ,2004( .شودیاد می  1حرارتی سطوح شهري

شهري جریانی است که به طور پیوسته رخ میط حرارتی تودهارتبا ساختمانی با محیط  دهد. هاي 
شهري به دلیساختمان تمام ستمهاي محیط  سی ستفاده از  ساتهاي ل ا سی ستقیمی بر محیط  تاثیری، تا م

سرمایش در آناطراف خود دارند. عالوه بر و ستجود منابع گرمایش و  شکل از م هها، وجود یک پو ت
صال شت و توزیع مداوم انرژي گرمم ساختمانی و ویژگی جذب حرارتی این بدنه که انبا ایی را از ح 

ـــاخص گردد، اثر این تودهطریق تابش و همرفت در محیط موجب می ـــهر ش ها را در اقلیم محلی ش
ــاختمان ،کند. بنابراینمی ــده در س ــده در جدارهانرژي تولید ش هاي بیرونی ها و نیز حرارت ذخیره ش
شهري دارند و می تاثیرها آن سزایی در افزایش دماي محیط  ساکنین ب شرایط آسایشی  توانند در تغییر 

 در اقلیم محلی شهر نقش مهمی داشته باشند.
شهر محسوب می شوند. این انرژي حرارتی که شهروندان خود به عنوان عاملی در تولید گرماي 

رایانه ز وسایل برقی گرمازا (تلویزیون، یخچال، هاي روزانه چون پخت و پز، استفاده احاصل فعالیت
سیستمو ...)، ب سوخت فسیلی (اتومبیل، موتورسیکلت و ...)،  ی تاسیساتهاي کارگیري وسایل نقلیه با 

شابه این شدمی ساختمانی و م شیو ،در یک کالم و با ست    2زندگی مردم هبه  ستگی دارد و ممکن ا ب
شهر دیگر یا حتی از  شهر به  شد. مجموع هاي به محلمحلهاز یک  شرایط کنونی  ادیگر متفاوت با در 

                                                           
1. Urban Surface Heat Island (USHI) 
2. People Life Style 
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صرف سائلی همچون افزایش تعداد م شینی و تغییرکنندگان، گربا توجه به م شهرن هاي سبک ایش به 
زندگی افراد، تمایل به اســتفاده از کاالهاي لوکس و لزوم دســترســی ســریعتر به نیازهاي مصــرفی به 

ســازي الگوهاي مصــرفی افراد جامعه که خود اصــالح و بهینه هاي زمانی، دغدغهجهت محدودیت
ــهروندان می ــتعامل افزایش گرماي محیط زندگی ش ــته اس ــد، وجود داش ــاه .باش دي و آبا(زارع ش

 )1392همکاران، 
هاي ناشی از ژيهاي انسانی در شهرها است؛ شار گرمایی انسانی (انرتمرکز انتشار گرما از فعالیت

سان) این ا ضور ان و نقل)، منابع  ست که با منابع تعامالت اجتماعی (به عنوان مثال، مربوط به حملح
ـــو (به عنوان مثال، حرارت، خنک کننده، نور) ثابت ـــاز و با خود مردم (به عنوان مثال، س خت و س
 ) 1395(حقیقت خرازي،  .شودمنتشر می بدن)

ـــهر از دو حالت انرژي هکه مجموعبا توجه به آن ـــی«هاي موجود در محیط ش »  همرفتی«و » تابش
ع انرژي تولیدي در این دو در تولید و انباشــت انرژي را از نظر نوموثر  توان عواملخارج نیســت، می

سیم میگروه قرار داد. انرژي شی خود به دو گروه طول موج کوتاه و طول موج بلند تق شوند هاي تاب
ها در خارج نآخورشید در محیط بوده و منابع  اي موج کوتاه همه ناشی از حضورهکه در واقع تابش

اقلیم شــهري تولید  ههاي تابشــی طول موج بلند در حوزانرژي ،در این حال .از اقلیم شــهر وجود دارد
هاي همرفتی وتاه است. انرژيکها افزایش دماي حاصل از تشعشعات موج ه آنشوند که عامل اولیمی

شده در محیط میکه در وا ستند و یا از قع انرژي محسوس ایجاد  سته به عوامل محیطی ه شند یا واب با
  شوند که مورد اخیر در ادامه این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.عوامل انسانی منشعب می
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 هاي ناشی از عوامل انسانیانرژي. 3

ها، تولید انرژي حرارتی ناشی از حضور یکی از عوامل تولید گرما و ایجاد جزایر حرارتی در شهر
سان سوخت خودروها،   1ان صرف  شده از م ست که ترکیبی از تجمع گرماي آزاد  شهري ا در محیط 

ساختمان صرف انرژي در  صنایع، پخت و پز و ... میم سته به اقلیم، ها و  شدت این حرارت ب شد.  با
صنعتی و تجاري تغییر میتراکم جمعیت، حجم فعالیت ). تخلیه حرارتی Fan et al, 2005د (کنهاي 

سطح ت سان از نظر تعادل انرژي  شی از حضور ان شهري میانا گذارد و مقدار ثیر مهمی بر روي اقلیم 
اشــی از حضــور انســان و الگوي تخلیه حرارتی ن بویژه کمی از شــار گرماي ناشــی از حضــور انســان

ــــت فضــــایی  یار مهم اس ـــ ـــهري بس ــــان در محیط ش به منظور بهبود درك بهتر اثرات انس                   آن 
)Zhou et al, 2012تازگی تحقیقات گوناگونی در شــهرهاي بزرگ براي بررســی عوامل ایجاد و ). ب

سانی بر ات انرژيتاثیر شهري انجام گرفته است. کرا جزیره  هاي ان شانحرارتی و دماي محیط   تزن ن
سطح شده از فعالیتداد که مجموع انرژي رها شید دریافتی در  سه با تابش خور سانی در مقای هاي ان

در بخش کوچکی از سطح شهر متمرکز  ااندك است، اما این انرژي حرارتی انسانی تقریب ازمین نسبت
ناطق پ تاثیرگردد. درنتیجه می یدي در اقلیم محلی م یاربالقوة این گرماي تول ـــ بزرگ  رجمعیت بس

ـــار گازهاي گلخانهعالوه، همخواهد بود. ب اي نیز موجب گرمایش زمان با این افزایش حرارت، انتش
شد ( شهري خواهد  ضاعف محیط  سانی محیط در  زمانی که). Crutzen, 2004م سط حرارت ان متو

ستان) کوچک به نظر می شید در روزهاي گرم (تاب سه با تابش خور سد، همین حرارت اندك مقای ر
حرارتی  جزیره  زمان تشدید  ،کند که این در واقعش بسیار مهمی در گرمایش شبانه شهر بازي مینق
هاي اي که این انرژي در گنبد و چتر هواي شهري و آلودگیات قابل مالحظهتاثیرباشد. به جهت می

به وجود می یلآن  مایل روزافزونی براي تجزیه و تحل ـــف اثر آورد، ت به منظور کش این هاي کمی 
جریان حرارت انسانی  ،). اما به هر حالFan et al, 2005ها در اقلیم شهري شکل گرفته است (انرژي

                                                           
1. Anthropogenic Heat Flux 
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به عنوان براي ســـال یار  ـــ ناخته شـــده اســـت عاملیهاي بس ـــ              .پیچیده در ایجاد جزایر حرارتی ش
)Oke, 1978 ( 

ها نرژيرا آن دانســت که این ا هاي انســانیبودن محاســبات مربوط به انرژي توان دلیل پیچیدهمی
ها و انرژي حاصــل از ســوخت و ســاز بدن ها، انرژي مصــرفی در ســاختمانتابعی از تعداد اتومبیل

شند (ساکنین می ستراتوس در گزارش نهایی کهSailor et al, 2004با شرکت آلتو سال  ).   2005در 
ـــلی تولید انرژي  منابع ،انرژي کالیفرنیا ایاالت متحده ارائه نموده هبراي کمیت ـــهري را ااص ـــانی ش نس

سایل نقلی« ستم«، »هااگزوزها و دودکش«، »موتوري هو سرمایش و تهسی مطبوع در  هویهاي گرمایش 
ساختمان صنعتیماشین«، »هاخودروها و  »  ها و کارخانجات فرآوريپاالیشگاه«، »آالت و فرآیندهاي 

صورتAltostratus Inc, 2005معرفی کرده است (» هاي تولید نیروکارخانه«و  با توجه به  ،). در هر 
شهر عمومآن صنعتی و کارخانجات وجود ندارند، می اکه در محالت و مراکز  توان عوامل واحدهاي 

ـــکل ـــلی ش قل«هاي حرارتی انســـانی را در دو بخش خالصـــه نمود: گیري انرژياص ، »حمل و ن
ساالنه  )1( شکل». هاساختمان« سبت مصرف منابع مختلف انرژي و تولید حرارت  هاي ا در بخشرن

 ) Ichinose et al, 1999( .دهدمختلف شهر توکیو نشان می

 
 هاي مختلف شهر توکیو . نسبت مصرف منابع انرژي در بخش1شکل 
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سایل نقلی اقطع شهري به میزان تردد و شی از حمل و نقل محیط  سته  هگرماي نا این ست. اآن واب
 عات اوج (صبح و عصر) و ساعات غیراوجسا روز متغیر بوده و دارايرفت و آمد نیز در ساعات شبانه

کیلووات ساعت انرژي گرمایی به  9/8شود، است. به ازاي هر لیتر بنزین که در خودروها مصرف می
ایش گرماي ها در افزســاختمان تاثیر). اما Marquard and Bahls, 2015شــود (محیط شــهر وارد می

باشـــد. زو و همکارانش که اقدام به طراحی مدل تر از حمل و نقل میانســـانی محیط شـــهري پیچیده
ها را در حرارت انســـانی شـــامل چهار مورد زیر اند، نقش ســـاختماناقلیم شـــهري شـــانگهاي نموده

 )Zhou et al, 2007( :دانندمی
 مطبوع ههاي تهویشده در سیستمدماي آسایش تنظیم. 1
 نسبت سطوح ساختمانی به سطح شهر . 2

 هاارتفاع چتر شهري یا در واقع ارتفاع متوسط ساختمان . 3

 مطبوع تهویههاي گرمایش، سرمایش و نوع سیستم . 4

شــته هاي انســانی نقش داتواند در میزان تولید انرژيهاي ســاختمانی نیز مینوع کاربري ،شــکبی
شد.  ساال )2( شکلبا شهر توکیو هاي با کاربرينه را در ساختمانمقدار مصرف انرژي  هاي مختلف 

 )Ichinose et al, 1999( .دهدنشان می

 
 . مقدار مصرف انرژي ساالنه در واحدهاي ساختمانی شهر توکیو 2شکل 
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تواند در میزان انرژي انسانی دخالت داشته باشد، تراکم و تجمع شهروندان از دیگر عواملی که می
شهر است. سطح  ساختمانی، تجمع فعالیت ،در حقیقت در  هاي تجاري تراکم جمعیت حاصل تراکم 

ــایل حمل و نقل و تعدد رفت و آمدهاي محلی و منطقه ــد. این تجمع اي میو اداري، افزایش وس باش
هاي افتد. مثال اگر گرماي محسـوس ناشـی از انرژيدر مراکز تجاري و اداري شـهرها اتفاق می ااکثر

طق روستایی در نظر گرفته شود، این مقدار در منا 2W/m 40تا  20شهري در حدود  انسانی در مراکز
صنعتی بسته بو در حوزه 2m/W 5تا  -5و کشاورزي در حدود   2W/m 300تا  80شان از ه مکانهاي 

شد متغیر می شکل )Kato et al, 2007(با سانی را در  )3(.  شهر تتوزیع منابع حرارتی ان صویر هوایی 
شان می ساعت توکیو ن شند شب می 9بعدازظهر و  2دهد. گراف راست و چپ به ترتیب مربوط به  با

)Ichinose et al, 1999(شود که در ساعات اوج کاري روز مرکز این شهر داراي انرژي . مالحظه می
ــانی باالیی در حدود  ــد و این انرژي از مرکز به اطراف کاهش میبمی 2W/m 400انس اما در  ،یابداش

 تر است.کمدر سطح شهر ثابت و از روز  اساعات شب مقدار انرژي انسانی تقریب

 
 هاي انسانی . تصویر هوایی شهر توکیو و پراکندگی انرژي3شکل 

 شب (چپ)   9بعدازظهر (راست) و  2در ساعت 
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صل از تحقیقات  سال فریرا و همنتایج حا سائوپائولو برزی 2007کاران در  شهر  ل بیانگر این براي 
از حضور  موضوع است که شار انرژي ناشی از حضور انسان از سه بخش به ترتیب، شار انرژي ناشی

س سوخت)، منابع  سوختانسان توسط منابع وابسته به وسایل نقلیه (احتراق  شده مصرف اکن (برق و 
صنعتیها، فعالیتتوسط خانه ساز بدن افرا هاي  سوخت و  د تشکیل و تجاري، و روشنایی عمومی) و 

 )4 شکل) (Ferreira et al, 2011( .شود که هرکدام به تفکیک محاسبه شدندمی

 
 ، (خط دونقطه چین) وابسته به وسایل نقلیهمنابع شار انرژي ناشی از حضور انسان؛ . مقدار روزانه 4شکل 

 منابع ساکن (خط منقطع)، سوخت و ساز بدن انسان (نقطه چین)، 
  2007براي زمستان  )خط ممتدو مجموع (

سان، وابستگی تنگاتنگی با زمان دارد. این انرژيتغییرات انرژي ها هاي گرمایی ناشی از حضور ان
کند. تغییر زمانی هاي مختلف تغییر میآن و نیز در فصل اوج رفت و آمدروز و ساعات در طول شبانه

مده به نمایش درآ )5( شکلها در آماري که از شهر فیالدلفیا به دست آمده بر روي نمودار این انرژي
 )Sailor et al, 2004( .است
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 روزي تولید انرژي انسانی در شهر فیالدلفیا در تابستان و زمستان . تغییرات شبانه5شکل 

 

ساعات شود که این انرژيمالحظه می ست، به  ترددبعدازظهر که اوج  4صبح و  8ها در  شهري ا
بحداکثر خود می ث ارســــد و تقری بت میدر طول روز و در طول شــــب  ند. همچنین اختالف ا ما

ــتاتوجهی در میزان انرژيقابل ــتانی و تابس ــود. هرچند گرماي جذبنی دیده میهاي زمس ــده در ش ش
ستانی در محیط طول روزهاي ست، اما باید توجه نمود که انرژي تاب سیار قابل مالحظه ا شهري ب هاي 

سانهگ سیستمرمایی محسوس ناشی از زندگی ان ستفاده از انواع  هاي گرمایشی، در زمستان ا به دلیل ا
تابستانی یشتر از ارقام ب درصد 50 اگیري شده در زمستان تقریباندازه باشد. مقادیربیشتر از تابستان می

شان می ضعیفرا ن ستان  شید در زم ست. بنابرایندهند، هرچند که تابش خور سانی رژيان ،تر ا هاي ان
 . به هر)Fan et al, 2005(کنند محیط شــهري در زمســتان اهمیت بیشــتري نســبت به تابســتان پیدا می

ستم ،حال سی ستفاده از  ست که ا ساتهاي شکی نی سی سرمایش در تا ستان و  مکانیکی به منظور  تاب
مســتقیم  هرابط )6( شــکلگرمایش در زمســتان موجب افزایش گرماي محســوس محیط خواهد شــد. 

 )Kikegawa et al, 2003( .دهدبرودتی در تابستان را نشان می تاسیساتدماي هوا و انرژي مصرفی 
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 در زمستان  تاسیساتدماي هوا و انرژي مصرفی  ه. رابط6شکل 

 

 پیشینه پژوهش . 4

ـــده، اعداد متفاوتی از ان ـــهرهاي بزرگ دنیا انجام ش هاي رژيمطالعات گوناگونی که بر روي ش
یط محیط شهري، جمعیت، تراکم و صنایع به دلیل تفاوت شرا اکند. این اختالفات قطعانسانی بیان می

شدشهري می شابهی بوده و اغلب داراي  اها عموماما تغییرات آن ،با ست که ویهرداراي نظم م هایی ا
ها و در زمستان بیشتر از تابستان ها در روزها بیشتر از شبمقدار آن ،المثبه عنوان  .پیش از این بیان شد

شد. الزم بمی سانی با شود در نظر گرفته می 2W/mه ذکر است که واحد بیان مقدار انرژي حرارتی ان
 باشد.) می2m) در هر متر مربع از سطح شهر (Wر انرژي تولیدي (که به معنی مقدا

و  2W/m 100در شــهر لندن را  1971شــده در ســال رژي انســانی تولیدگولدریک متوســط انمک
. تورانس و ) ,1980McGoldrick(اعالم نموده اســت  2W/m 234را  اوج انرژي تولیدي در ســاعات

شهرهاي ایاالت متحده گزارش نمودند که مجموع جری 1976شام در  سانی در متوسط  ان حرارت ان
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 1997اما در  ، ) ,1976Torrance et al(باشــد می 2W/m 3/92و در زمســتان  2W/m 75طی تابســتان 
 2W/m 40-20تاها اعالم نمود که شــهرهاي اصــلی ایاالت متحده در تابســتان گرماي انســانی حدود 

صحت باالتري دارد رسد. به نظر می)Taha, 1997(کنند تولید می چرا که ماکر و  ،که گزارش اخیر 
یویورك  ن نهــاتــان  حرارت را در مــا ین  ثر ا ک یز حــدا ن نش  مکــارا کرده 2W/m 40ه              انــد ذکر 

)2006Makar et al, (ست  1اوتماچی هسازي که براي منطق. کیکگاوا و همکارانش در مدل تجاري  هه
 2W/mهاي انسانی این منطقه در طی روز تا اند، بیان نمودند که انرژيشهر نیویورك به انجام رسانیده

مصرف انرژي  2008هیپل و سیلر در سال  ،. در پژوهشی دیگر)Kikegawa, 2003(رسد نیز می 450
ــاختمان ــاعتی س ــتفادس ــتون ایالت تگزاس با اس ــهر هوس ــکونی و تجاري را در ش ه از روش هاي مس

 ) 2008Sailor,  andHeiple (.برآورد کردند 2W/m  100سازي انرژي ساختمان افزون بر مدل
سانی را در منطق شانگهاي  هماکر و همکارانش حداکثر حرارت ان شهر  در  و 2W/m 160تجاري 

ــر ــکــوور  2رددی ــیــب    3و ون ــرت ــه ت ــادا ب ــان ــدگــزارش مــی 2W/m 12و  2W/m 18ک ــن ــای ــم                             ن
)Makar et al, 2006( ــال ــیلر در تحقیقی در س ــهر فیالدلفیا مقادیر زیر را براي  2004. فان و س در ش

 2W/m ، روزهاي تابستان 2W/m 20هاي تابستان کنند: شبانرژي انسانی تولیدي در این شهر بیان می
 ه. کلیسیک در مقال) ,2W/m 85 )2005Fan et al، روزهاي زمستان 2W/m 35هاي زمستان ، شب50

شهر لودز 1996سال  ستان در  سانی مناطق مسکونی را در زم  2W/mلهستان حدود   4انرژي گرمایی ان
 )Klysik, 1996( .اعالم نموده است 73

                                                           
1. Ootemachi 
2. Red Deer 
3. Vancouver 
4. Lodz 
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سون در مدل سیمپ شی که در زمینکان و  شهر بریزبنانرژي هسازي و پژوه سانی  از توابع    1هاي ان
ند در یده کوئینزل جام رســــان به ان یا  ـــترال قادیر تفکیکی این انرژياس ند، م به صـــورت زیرا                   ها را 

 اند:بیان نموده
ساعات  سا2W/m 2/47صبح  اوجانرژي تولیدي خودروها در  عات ، انرژي تولیدي خودروها در 

سانی ، کل انرژي ان2W/m 1/12 اوج، انرژي تولیدي خودروها در روزهاي غیر2W/m 1/38عصر  اوج
شب  ساعات 2W/m 2/17در نیمه  سانی در  رژي ، کل ان2W/m 8/65صبح  9تا  7 اوج، کل انرژي ان

ساعات  سانی در  شهر در طول روز2W/m 7/56عصر  18تا  16 اوجان سانی   2W/m ، متوسط انرژي ان
 . ) ,2W/m 6/4 )2001Khan et alشب و در نیمه 2W/m 9/19شهر  هو حوم 36

سمچنین خطوط همه شهر بریزبن در  شماره  شکلصبح بر روي  9اعت انرژي  ترسیم  )7(هوایی 
ست  شان می .)Khan et al, 2001(شده ا شهر میزان این خطوط ن شدن به مرکز  دهند که با نزدیک 

 یابد.افزایش می 2W/m 65به  2W/m 5انرژي انسانی از 

 
 انرژي ناشی از حضور انسان در . خطوط هم7شکل 

 تصویر هوایی شهر بریزبن

                                                           
1. Brisbane 
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سیا و جم شرق آ شهر توکیو به دلیل موقعیت خاص آن در  شهرهاي بزرگ دنیا،   35عیت در میان 
هاي تولیدي ناشی از حضور انسان میلیون نفري، داراي معضالت اقلیم شهري باالخص به دلیل انرژي

ست. به همین دلیل سانات انرژيتحقیق ،ا سیاري بر روي مقادیر و نو سانی در آن به انجام ات ب هاي ان
ــال  ــی در س ــت. کیمورا و تاکاهاش ــیده اس ــهر توکیو در 1991رس حدود  این انرژي را براي مرکز ش

2W/m 85-50  1991(تخمین زدندKimura et al, ( ، ـــیتو و همکارانش حداکثر  5ما ا ـــال بعد س س
ر د 1996در ســال . در پژوهشــی ) ,1996Saitoh et al(عالم نمودند ا 2W/m 240انرژي انســانی را 
 2W/m 400یو ، ایچینوسه و همکارانش حداکثر انرژي متداول انسانی را در مرکز توکدانشگاه توکیو
رســیده  نیز 2W/m 1590و اعالم نمودند در ســاعاتی خاص از زمســتان این انرژي به  هبه دســت آورد

ست  ص  51ها همچنین اعالم کردند حدود . آن)Ichinose et al, 1996) (Urano et al, 1997(ا  ددر
صرف آب گرم در دفاتر و هتل ست ها ایجاد گرداز انرژي فوق، از م . )Ichinose et al, 1999(یده ا

ساعات و زمان شرایط بحرانی  شتر گویاي  شهر توکیو است  اوجهاي آمار فوق بی ر حالی که در ددر 
ـــط انرژي انســــانی توکیو در طول روز  ،همین تحقیق ناط 2W/m 200متوس ق و همین انرژي در م
آمارهاي  ،ه هر حال. ب) ,1999Ichinose et al(گیري شده است اندازه 2W/m 30شهر  همسکونی حوم

شان می سعهتحقیقاتی ن شهرهاي تو شی از هاي حرارتی نایافته دنیا، به لحاظ انرژيدهند که در میان 
 ، توکیو پیشگام است. حضور انسان

هاي انسانی در محیط شهري در طول انرژي تاثیرمطالعات کیمورا و ایچینوسه هر دو نشان داد که 
سی بر روي  هدرج 1روز، کمتر از  ست. اما کیمورا در برر هاي مذکور در ات انرژيتاثیرسانتیگراد ا

یچینوســه به ااالترین اثر توســط درجه را نتیجه گرفت و ب 3تا  1ي در حدود تاثیرســاعات شــبانگاهی 
 )Atkinson, 2003( .درجه در زمستان گزارش شد 2درجه در تابستان و  5/1مقدار 

شهر ونکوور، ادمونتون، تورنتو، نیویورك و مونترال  5سازي که براي ماکر و همکارانش در مدل
شهرانرژي«دمایی  تاثیر ،اندانجام داده سانی  سطوناهمواري«، »هاي ان شهريهاي  صات «و » ح  شخ م
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روز به دســت آورده و به صــورت نمودارهایی قیاســی به را در طول شــبانه» حرارتی ســطوح شــهري
  )Makar et al, 2006( .اندنمایش گذاشته

ـــال  ـــهر ژیونگ در کره جنوبی انجام د 2008لی و همکارانش طی تحقیقی در س ادند که براي ش
اشی از گرماي ي مصرف انرژي نهامنطقه را بر اساس دادهانتشار انرژي ناشی از حضور انسان در این 

ـــاطع ـــده از منابع به بخشس ـــطح ايهاي چهارگانه برق، حمل و نقل، منابع نقطهش منطقه  و منابع س
ـــیم ـــایی اند که توزیع این حرارت نیز در محدودهمچنین اعالم کردهآنها کنند. بندي میتقس ه فض
ساالنه8 شکلشود (کیلومتر برآورد می 1حدود  شار انرژي ناشی از حضور ) و متوسط  سان در  انت ان

یاالت ابوده که قابل مقایسه با شهرهاي بزرگ  2W/m 55و در سئول  2W/m 45منطقه ژیونگ حدود 
 )Lee et al, 2008( .باشدمتحده می

 
 . توزیع فضایی میانگین ساالنه انتشار انرژي ناشی از8شکل 

 وبیحضور انسان در ژیونگ کره جن
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 هاي کاربردي در مقادیر انرژي انسانیها و روشمدل. 5

نرژي ابراي مدل کردن آب و هواي شهرها و اثرات شهرها در سطح جهان، درك درستی از شار 
سان در مقیاس ). Zhang et al, 2013هاي مختلف مکانی و زمانی مورد نیاز است (ناشی از حضور ان

هاي شــهري به دلیل بینی مقادیر انرژي حرارتی ناشــی از حضــور انســان در محیطســازي و پیشمدل
 درنون توافقی وابستگی به عوامل گوناگون اقلیمی، محیطی و ساختار شهري بسیار پیچیده بوده و تاک

با محل شهر  توجهیناشی از حضور انسان به طور قابل آن انجام نشده است. منابع و زمان انرژي مورد
ست (و ویژگی صاحبSailor, 2011هاي متفاوت کالبدي آن در ارتباط ا شگران  نظر در این ). پژوه

اس مطالعات میدانی و تجربیات محققینی که بر اس ،اول :بندي نمودتوان در دو گروه دستهزمینه را می
هاد نمودهکســـب ـــن عددي را پیش ـــهري، مقادیر  ند و دومکرده در اقلیم ش مدلوهگر ،ا که  هاي ی 

ـــباتی نه چندان مفصـــلی را براي تخمین انرژي            هاي انســـانیهاي محســـوس ناشـــی از فعالیتمحاس
 اند.بیان نموده

سور اوكدر گروه اول می شی از    1توان به پروف سوس نا شاره نمود که مقادیر عددي انرژي مح ا
ساعت  ساعت  و طی 2W/m 12شب)  11صبح تا  7ترافیک را طی روز ( صبح)  7شب تا  11شب (

2W/m 8 ـــنهاد می ـــط این مقدار را براي ) ,2003Aschwanden(نماید پیش . محققین ژاپنی نیز متوس
مقادیر  2005اند. شرکت آلتوستراتوس در گزارش سال در نظر گرفته 2W/m 7/9 اوج ترددهاي زمان

مقادیر معمول تراکم جریانات حرارت انســانی در «کند: گونه تحلیل میانرژي انســانی شــهرها را این
ــکونی در حدود  ــهري متراکم در محدوده 2W/m 20-10مناطق مس  2W/mاي از بوده و در مراکز ش

هاي خاصـــی و در مراکز بزرگ اغلب در زمان 2W/m 100حرارت بیش از کند. تغییر می 100-50
ــــهــري اتــفــاق مــی                 »  )2W/m 500) و تــوکــیــو (2W/m 150-120افــتــد مــانــنــد مــانــهــاتــان (ش

                                                           
1. T.R.Oke 
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)Altostratus Inc, 2005( پیشــنهاد نمودند که حداکثر جریان حرارت  2005. فان و ســیلور در ســال
 ) ,2005Fan et al( .در نظر گرفته شود 2W/m 85و در زمستان  2W/m 50 انسانی روزانه در تابستان

نمایند و تغییرات یماز آنجا که اکثر پیشنهادهاي فوق تنها دو عدد را براي تابستان و زمستان ارائه 
گیرند، منگلین و همکارانش فرمول محاســباتی ســاعت به ســاعت بر اســاس روز را در نظر نمیشــبانه

ساعتی قابتراکم جمعیت  صورت  سانی به  شنهاد نمودند تا میزان انرژي ان سانی را پی سبه باشد ان ل محا
)Menglin et al, 2007( نمودار .)جه 99 یت  نتی در هر  نفر 250فرمول منگلین را براي تراکم جمع

 دهد.هکتار نشان می

 
 سازي تغییرات انرژي انسانی براي فرمول منگلین. مدل9شکل 

شبانه هاز معادل آمدهنتایج بدست شکل قابل قبولی را براي نمودار تغییرات  هاي روزي انرژيفوق 
شان نمی سانی ن صبح و روز قرار می هدر میان اساعات پیک آن عموم ،چرا که اوال ،دهدان گیرد نه در 

بلکه نوســانات آن در  ،کندبا افزایش تراکم جمعیت حداکثر انرژي انســانی تغییر نمی ،اثانی و عصــر
ــبانهطو ــدت میل ش ــازي فرمول منگلین براي تراکمیابد. نتایج مدلروز ش هاي باال روند منطقی را س

شان نمی شهرها و هرنوع  تمامهایی چون مدل محاسباتی منگلین را براي توان مدلدهد. بنابراین نمین
 تراکم جمعیتی مورد استفاده قرار داد.
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ـــت در گزارش فنی با عنوان  ـــامدل«بِتس و بِس ـــهريزي تغییر اقلیمی در محیطس روش » هاي ش
مقدار منابع حرارت انســانی فعلی از «کنند: گرماي انســانی شــهرها را بدین ترتیب بیان می همحاســب

میلیون تن نفت خام در  8000عادل م ا، تقریب1996گردد. طی ســـال مصـــرف انرژي جهانی تعیین می
ژول انرژي تبدیل   335×8110) که به 1997المللی انرژي، جهان مصــرف گردیده اســت (آژانس بین

 2W/m 45 این انرژي در مناطق شهري صرف شده باشد، منبع گرمایی معادل تمامگردیده است. اگر 
ـــت که حدود نصـــف این انرژي در حوزه هاي ایجاد کرده اســـت. در این مطالعات فرض بر این اس

ست، بنابراین شده ا سانی این محیط ،شهري مصرف  د. براي شدر نظر گرفته  2W/m 20 هاگرماي ان
قدار مدر این مقدار اعمال خواهد شــد و  3افزایش انرژي انســانی ضــریبی حداکثر  ،شــرایط خاص

ـــانی در زمانانرژي ـــ 2W/m 60به  اوج هايهاي انس محققین  .) ,2004Betts et al(» یدخواهد رس
 ژول انرژي تولید کند.  868/41×910تواند اند که هر تن نفت خام میالذکر فرض نمودهفوق

تري را به ســازي اقلیم شــهري بریزبن در کوئینزلند اســترالیا، روش دقیقکان و ســیمپســون در مدل
ــب ــت آوردند که در م همنظور محاس ــانی برگزیدند. آنان از آمار موجود به دس ــامبر گرماي انس اه دس

ی 246090هزار لیتر بنزین و  321210، 1996 گازوئ ده اســـت. شـــر کوئینزلند فروخته ل دهزار لیتر 
این ســوخت در خودروهاي این شــهر مصــرف گردیده اســت و هر گرم  تمامه فرض شــود چنانچ

از جمعیت  درصــد 58که بریزبن نآنماید، با توجه به هزار ژول انرژي گرمایی تولید می 45ســوخت 
ـــده ـــت، مقدار کل انرژي روزانه تولید ش ـــهر تردداز  کوئینزلند را در خود جاي داده اس ي برابر ش

شبانه 382×1210 ساعات  ضریبی در این مقدار ردداوج تروز بسته به ژول خواهد بود. در هرکدام از   ،
ــاعتی به دســت آید ــد تا مقدار تقریبی انرژي تولیدي خودروها به صــورت س براي . اعمال خواهد ش

اوج و در ســاعات غیر، 1/38و  2W/m 2/47صــبح و عصــر به ترتیب مقادیر  اوج در ســاعات ،مثال
2W/m 1/12 2001( .تخمین زده شدKhan et al, ( 
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 در شهر تهران هاي ناشی از حضور انسانسازي انرژينمونه موردي: مدل. 6

شــکالت مدر کشــور که با انواع کننده انرژي در شــهري مانند تهران به عنوان بزرگترین مصــرف
ــازي مصــرفمحیطی دســت به گریبان اســت، بهینهزیســت ــهر یک  س انرژي در مناطق مســکونی ش

لیل در پژوهشــی که توســط مؤلفان به انجام رســید، به د .)1392ضــرورت اســت(فاضــلی و حیدري، 
ي ایران دارد، هاي انسانی در میان شهرهاکه شهر تهران به لحاظ مصرف انرژي و تولید انرژي یتیاهم

شهر تهران انتخامحله شد تا اثاي از  مصنوعی  ر عوامل مختلف طبیعی وب و مشخصات آن برداشت 
 سازي و تخمین زده شود.هاي آن مدلبر تغییرات دماي هواي شهر درون خیابان

ــد ( همورد مطالعه در این مدل محل همنطق ــمالی در نظر گرفته ش ــکلامیرآباد ش این بدان  ) و10 ش
امکان استفاده  ارد ونزدیک به ایستگاه هواشناسی ژئوفیزیک دانشگاه تهران قرار د ،جهت بود که اوال

اي از شــهر تهران به طور تقریبی در نقطه ،اثانی و از آمار هواشــناســی آن براي این محله وجود داشــت
 هر تهران باشد. شاي از اقلیم محلی درون تواند نمایندهواقع شده که می

 

 
 . محدوده و موقعیت سایت مورد مطالعه در شهر تهران10شکل 
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ـــه ـــکونی بوده و اطالعات آماري آن از نقش ـــهر تهران  GISهاي کاربري این منطقه کامال مس ش
ـــد. در واقع ـــتخراج ش ـــاس یه واحدهاي تعیینتعداد و محدود ،اس ـــده در این منطقه بر اس کی از ش

 )11 شکل( .مذکور حاصل گردیده است GIS هشده در نقشري تفکیکهاي آماحوزه
 

    
 و نقشه شهري سایت مورد مطالعه. عکس هوایی 11شکل 

 

 :مشخصات عمومی این منطقه به شرح زیر است

 نفر 3360جمعیت : 

 هکتار 0106/19: سطح اشغال ناخالص

 هکتار 2972/13: سطح اشغال خالص

 قطعه 349: تعداد قطعات زمین

 مترمربع 381: مساحت تقریبی هر قطعه زمین

 نفر در هکتار 68/252: کم جمعیتترا

 نفر 63/9: تقریبی جمعیت در هر قطعهتعداد 
ـــرقیخیابان ـــهر تهران ش ـــمالی -هاي این منطقه همانند اکثر نقاط ش ـــتند  -غربی و ش    جنوبی هس

صات تعدادي از این خیابان .)12 شکل( شخ سی این مدل اقلیمی از م ستخراج گردید. در برر ها نیز ا
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شرقیخیابان :تخاب گردیدعرض مختلف ان 3خیابان با  3هاي فوق هر گروه از خیابان غربی با  -هاي 
 متر. 22و  12و  7جنوبی با عرض نهایی  -هاي شمالیمتر، خیابان 28و  20و  5/14هاي نهایی عرض

 

    
 جنوبی (چپ) منطقه -غربی (راست) و شمالی -هاي شرقیهایی از خیابان. نمونه12شکل 

 

اند. جنس ســطح زمین را اشــغال نمودهرصــد د 60طبقه بوده و  3هاي این منطقه اکثر ســاختمان
باشد. مشخصات می مساحت دیوارها درصد 40 اها تقریبدیوارهاي بیرونی سنگ مرمر و سطح پنجره

شناسی ای شآورين منطقه نیز از اطالعات جمعهوا ستگاه ژئوفیزیک دان گاه تهران به دست شده در ای
ــه میان اطالعات مرکز و حوم ــهر تهرانآمد. به منظور مقایس ــتگاه داده ،ه ش ــابه مربوط به ایس هاي مش

ستخراج گردیده و خالصه شناسی مهرآباد تهران نیز ا شد  هر دو مجموعه اطالعات با هم هوا مقایسه 
 به شرح زیر در کنار یکدیگر به نمایش درآمد. )1(که در جدول 
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 . مشخصات هواشناسی منطقه 1جدول 

 
 ایستگاه ژئوفیزیک 

 سال) 15(متوسط 

 ایستگاه مهرآباد 

 سال) 55(متوسط 

 هواشناسی همشخ
تابستان 

)July( 

 زمستان 

)Jan( 

تابستان 

)July( 

 زمستان

 )Jan( 

 Co( 7/29 8/3 6/30 3/3متوسط دماي هوا (

 Co( 5/9 1/6 7/12 3/8روز (تغییرات دماي هوا در شبانه

 hPA( 49/10 68/4 68/10 89/4فشار بخار آب (

 64 26 58 25 نسبی (%) متوسط رطوبت

 )m/sمتوسط سرعت باد (

 ماخذ: سازمان هواشناسی کشور

881/2 801/1 63/4 144/5 

 هاي انسانیانرژي تاثیرسازي اقلیم محلی و نتایج مدل. 7

ـــهرها از دو حالت انرژي ـــی«هاي موجود در محیط ش ـــت. بخش » همرفتی«و » تابش خارج نیس
ستقیم و پراانرژي صورت م شی ناشی از تابش طول موج کوتاه خورشید است که به  کنده به هاي تاب

شــود. لذا میزان ها، یا جذب شــده و یا منعکس میشــده و پس از برخورد با بدنهمحیط شــهري وارد 
اســبه باشــد. به منظور محانرژي تابشــی موجود در محیط شــهري به صــورت ســاعتی قابل محاســبه می

ه ک) Frouin et al, 1989قیم خورشــید از روش پیشــنهادي پروفســور فروین و همکاران (تابش مســت
سا میامورد ت سازمان هوایی نا شید به عنویید  شد و تابش پراکنده خور ستفاده  شد، ا ضریبی از با ان 

 )Brown et al, 1995( .تابش مستقیم ملحوظ گردید
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ها و دماي ســطوح شــهري (ســاختمان :هاي همرفتی محیط شــهري ناشــی از دو عامل اســتانرژي
هاي ناشــی از حضــور انســان. دماي ســطوح شــهري بر اســاس میزان تابش دریافتی از زمین) و انرژي
ـــمان و باز ـــرتابش آآس ـــت. ن و نیز تابش طول موج بلند منتش ـــبه اس ـــده در طول روز قابل محاس ش

 1صورت گرماي محسوس شده براساس تغییرات دماي هواي محیط بهمنتشرموثر  هاي همرفتیانرژي
ـــبــه می ـــنهــادي لینــگ و همکــاران محــاس ــــاس روابط پیش ـــوس براس ـــود کــه گرمــاي محس                         ش

)Ling et al, 2004) ــانتاموریس ــنهادي س ) و ضــریب انتقال Santamouris, 2001) و نیز روابط پیش
به دســـت آمد. به منظور  )Lee et al, 2007حرارت همرفتی محیط مطابق پیشـــنهاد لی و همکاران (

شهور داونپورت ( سرعت باد محلی از روابط م ستفاده Davenport, 1960; Givoni, 1989تخمین  ) ا
هاي ) و دادهErbs, 1983شــد. دماي ســاعتی هواي محیط شــهري با اســتفاده از مدل پیشــنهادي اربز (

 سازي شد.موجود از ایستگاه هواشناسی ژئوفیزیک مدل
ضر در مطالعه سازي محدود به دو تاریخ سازي متغیرهاي تحقیق، زمان مدلبه منظور محدود ،حا
ستان) و اول دي ماه (زمستان) اول تیرماه ( شرقی 28. همچنین خیابان شدتاب متري  22غربی و  -متري 
ســـازي قرار گرفتند. جنس هاي منطقه هســـتند، مالك مدلترین خیابانجنوبی که عریض -شـــمالی

ساختمانیبدنه سپس تغییرات رابطو کف خیابان هاي  شد.  هاي همرفتی در انرژي« هها نیز ثابت فرض 
ـــهري مانی«با » محیط ش ـــی » تراکم ســـاخت با تغییر تراکم مورد بررس که  بدین معنی  قرار گرفت، 

شهري، میزان تغییرات انرژيساختمان شی و نهایتهاي طرفین یک معبر  سازي همرفتی مدل اهاي تاب
هاي شــهري و نیز هاي همرفتی موجود در محیط، ناشــی از تغییرات دماي بدنهيشــد. بخشــی از انرژ

ساختمان سطح چتر باالي  شی از جریان باد در  سطتهویه نا سان  هها است. بخش دیگر به وا حضور ان
هاي گرمایش و ســـرمایش انرژي ســـیســـتم«آید که انرژي اخیر، در دو گروه در محیط به وجود می

                                                           
1. Sensible Heat 
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شده هاي منتشرسازي انرژيشوند. در مدلمحاسبه می» ي ناشی از تردد خودروهاانرژ«و » هاساختمان
 ها به شرح زیر محاسبه شد.ها، ابعاد ساختمانسیسات ساختماناهاي تاز سیستم

هاي ساختمانی متوسط مساحت هر قطعه زمین برابر است با حاصل تقسیم سطح کل اشغال زمین
ور خالص در قطعه) و از آنجا که هر ساختمان به ط 349عات (هکتار) بر تعداد قط 2972/13منطقه (
ل هر واحد ساختمانی برابر متوسط سطح اشغا ،کند، بنابراینسطح زمین را اشغال می درصد 60حدود 

باشد، پس هر واحد متر می 10ها که متوسط عرض ساختمانترمربع خواهد بود. با توجه به آنم 230
یدانی که از منطقه ممتر استقرار یافته است. ضمنا طبق بازدید  23×10عاد ساختمانی بر روي زمینی با اب

تقریبی  فاعارت ،باشند. بنابراینطبقه می 3ها به صورت به عمل آمد، مشاهده شد که اغلب ساختمان
 در نظر گرفته شد.متر  9ها نیز ساختمان

 

 
 هاي منطقه مورد مطالعه. متوسط ابعاد ساختمان13شکل 

بع و سطوح مترمر 108مساحت دیوارهاي در تماس با هواي بیرون براي هر ساختمان  ،اساسبراین 
نها با محیط هاي خارجی و تبادل انرژي آباشد. ضرایب انتقال حرارت جدارهمترمربع می 72ها پنجره

 )1387زاد، (فرخبه نمایش درآمده است. )2(در جدول 
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 هاسطوح هرکدام و تبادل انرژي آن ا،ه. ضرایب انتقال حرارت ساختمان2جدول 

 )Aسطح ( بیرونی هجدار
2m 

 ضریب انتقال حرارت 

)U-value( 

K2W/m 

درجه  1میزان تبادل انرژي به ازاي 

 )A  ×Uسانتیگراد اختالف دما (

W/K 

 056/241 232/2 108 دیوار

 84/375 8/5 72 پنجره

 69/322 403/1 230 سقف

ـــایش  ـــتان و  20با در نظر گرفتن دماي آس ـــتان، اتال 19درجه براي تابس ف کل درجه براي زمس
ــتان  ــاختمان در تابس ــتان  98/9113حرارت هر س  ،ابراینبنوات خواهد بود.  7/14281وات و در زمس

ـــاختمان بادل حرارت بین س ـــی از ت ناش ـــانی  با کل انرژي انس ـــتان برابر  تابس ـــهر در  ها و هواي ش
ــیم عدد 48/0318078 ــهري با تقس ــاهاي ش ــت. این مقدار به ازاي هر مترمربع از فض فوق بر  وات اس

انرژي انسانی ناشی از تبادل  ،یبآید. به همین ترتبه دست می 2W/m 73/16سطح کل منطقه برابر با 
ساختمان شهر در زمستان برابر با حرارت بین  وات است. این مقدار به ازاي  81/4984315ها و هواي 

 آید.به دست می 2W/m 22/26مترمربع از فضاهاي شهري  هر
ــبه انرژي براي ــدمحاس ــرح اقدام ش ــی از خودروها به این ش خودروهاي امروزي هنگام  :هاي ناش

حدود  ـــن بودن در  کت و در حین روش به محیط وارد  61000کیلووات یعنی  61حر وات انرژي 
که به ازاي هر . با توجه به آنفاوت باشــدکنند که این براي خودروهاي گوناگون ممکن اســت متمی

شهرها موجود است، بنابراین 140نفر در حدود  1000 تعداد خودروهاي این منطقه براي  ،خودرو در 
اســت که کل انرژي تولید شــده توســط این خودروها برابر با  4/470نفري آن برابر با  3360جمعیت 

روز روشن نیستند و درصدي از روز عت شبانهسا 24وات است. از آنجا که خودروها در  28694400
مقدار  ،در نظر گرفته شـــد و در نتیجه درصـــد 15کنند، ســـهم زمانی کارکردن خودروها را کار می
ــهر برابرانرژي آزاد ــط خودروهاي منطقه به هواي ش ــده توس  وات به دســت آمد. نهایتا 4304160 ش
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سطح منطق شی از خودروها براي هر مترمربع از  خواهد بود. در  2W/m 46/22شهري برابر  هانرژي نا
 2W/mو در زمســتان   2W/m 91/5انرژي ناشــی از حضــور انســان در این منطقه در تابســتان  ،مجموع

 به دست خواهد آمد. 86/48

ــانی، در یک مرحلهانرژي تاثیربه منظور درك میزان  ،در مطالعه حاضــر چگونگی تغییر  ،هاي انس
هاي انرژي ،دوم هسازي شد و در مرحللهاي انسانی مدهاي همرفتی بدون در نظر گرفتن انرژيانرژي

شکل سایر عواملی که در  سانی نیز بدان اضافه گردید. الزم به ذکر است  هاي همرفتی گیري انرژيان
ـــتقیم و پراکنده)، وم ـــید (تابش مس ـــامل تابش طول موج کوتاه خورش هاي نهبازتابش از بدثرند ش

هاي شــهري، تهویه طبیعی ناشــی از ســاختمانی، تابش طول موج بلند ناشــی از دماي هواشــید در بدنه
 باشند.جابجایی هواي محیط می

 1»هاي شــهريدره«در مطالعات شــهري به منظور نمایش تراکم ســاختمانی در بافت شــهري، عمق 
د و این معیار گیرشود، مورد مطالعه قرار میور میهاي شهر محصیعنی فضاي بازي که میان ساختمان

سی عمق درسازي انجامدر مدل ستفاده قرار گرفت. براي برر ضریبی به نام  هشده مورد ا شهري از 
درصدي از آسمان است که   2ضریب دید آسمان ،شود. طبق تعریفضریب دید آسمان استفاده می

شهاز نقطه ضریب دید آسمانري دیده میاي معین بر روي زمین در یک فضاي   3شود. مقدار تقریبی 
 )Oke, 1981( :شودمحاسبه می )1(مطابق فرمول 

 

)1  (                                                                                      1 2HSVF Cos Tan
W

 

                                                           
1. Urban Canyon 
2. Sky View Factor 
3. SVF 
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 هعرض در Wشهري و  ههاي پیرامون درارتفاع ساختمان Hضریب دید آسمان،  SVF ،که در آن
 SVF). هرچه عدد 14 شــکلهاي طرفین آن از یکدیگر اســت (عرضــی ســاختمان هشــهري یا فاصــل

 شهري بیشتر است و به بیان دیگر میزان تراکم شهري باالتر است. هعمق در ،تر باشدکوچک
 

 
 )1387زاد، (فرخ) SVF. ضریب دید آسمان (14شکل 

 
ساختمانمالحظه می شهري، ارتفاع  ست و شود که در ارزیابی تراکم  ها به تنهایی مورد مطالعه نی

 شود. همراه با فضاهاي باز درنظر گرفته می
ـــده براي هر وضـــعیت جدید از درهه در نظر گرفتهمتغیرهاي اولی ـــامل ش ـــهري ش فاع ارت«هاي ش

که به -» ه داونپورتضریب تجربی معادل«، »یب دید آسمانضر«، »جمعیت و تراکم آن«، »هاساختمان
» تعداد خودرو«و  -گرددهاي شـــهري اســـتفاده مییابی به ســـرعت باد در داخل بافتمنظور دســـت

 ذکر شده است. )3(. تغییرات متغیرهاي فوق براي این بررسی در جدول ندباشمی
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 راکم و جمعیتت تاثیرمدل اقلیم محلی در بررسی  ههاي اولی. تغییرات داده3جدول 
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3 9 3360 250 470 25/0 
 غربی -شرقی 84

 بیجنو -شمالی 77

6 18 6720 500 941 3/0 
 غربی -شرقی 61

 جنوبی -شمالی 52

9 27 10080 750 1411 3/0 
 غربی -شرقی 46

 جنوبی -شمالی 38

12 36 13440 1000 1882 4/0 
 غربی -شرقی 36

 جنوبی -شمالی 29

15 45 16800 1250 2352 4/0 
 غربی -شرقی 30

 جنوبی -شمالی 24

18 54 20160 1500 2822 4/0 
 غربی-شرقی 25

 جنوبی -شمالی 20

ها در هاي ناشی از حضور انسان این بود که میزان این انرژيپژوهش در بررسی حجم انرژي هنتیج
ی گرماي تاسیساتهاي تواند بدین جهت باشد که سیستمفصل زمستان بیشتر از تابستان است و این می

ـــتري در محیط تولید می ـــاختمانی (با معیار  ،کهه دیگر آنکنند. نتیجبیش ) و SVFبا افزایش تراکم س
ـــانافزایش جمعیت، انرژي ـــی از حضـــور انس یابد. افزایش تراکم ها در محیط افزایش میهاي ناش

 ،شود. در حقیقتهاي همرفتی در محیط میساختمانی به طور طبیعی موجب باال رفتن متوسط انرژي
ـــهري، انرژيبا افزایش تراکم به دلیل کاهش انرژي ـــی و تهویه طبیعی دره ش هاي همرفتی هاي تابش

سان، به ازاي افزایش تراکم هاي تولیدبا درنظر گرفتن انرژي یابد.محیط نیز کاهش می سط ان شده تو
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اندکی یابد و در بعضی موارد افزایش هاي همرفتی شتاب کمتري میساختمانی کاهش متوسط انرژي
هاي در افزایش تراکم شهرها، میزان انرژي ،آن است که بدون شک هدهنددهد و این نشانرا نشان می

سان افزایش یافته و بعض سایر انرژيمی اناشی از حضور ان محیطی را جبران نماید.  هايتواند کاهش 
 نشان داده شده است. ) 18(و )17(، )16(، )15( هايشکلآمده در نتایج بدست

 
 هاي همرفتی در افزایش . تغییرات متوسط مجموع انرژي15شکل 

 غربی در تابستان -تراکم خیابان شرقی

 

 هاي همرفتی در افزایش . تغییرات متوسط مجموع انرژي16شکل 
 غربی در زمستان -تراکم خیابان شرقی
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 هاي همرفتی در افزایش . تغییرات متوسط مجموع انرژي17شکل 

 جنوبی در تابستان -شمالیتراکم خیابان 
 

 

 هاي همرفتی در افزایش . تغییرات متوسط مجموع انرژي18شکل 
 جنوبی در زمستان -تراکم خیابان شمالی
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 گیرينتیجه. 8

سبه و مدلانرژي شهرها انواع گوناگونی دارند. محا ستر  شده در ب سازي این هاي حرارتی تولید 
ها ست. تنها بخش کوچکی از این انرژيگوناگونی در محیط شهر اها مشروط به کنترل عوامل انرژي

سان شکل میرا زندگی ان شاره گردید. ندهد که در این مقاله بداها  شهروندان هشیو"ها ا ، "زندگی 
ــتم" ــیس ــرمایش و گرمایش بکار هاينوع س ــاختمانس نظام حمل و نقل "، "ها و خودروهارفته در س

ـــتگی به آن عمومی و فردي و میزان وابس ـــیلیانرژيها  بدنارنوع مصـــالح بک"، "هاي فس ته در   هرف
هاي ناشی میزان انرژي و ... عواملی هستند که در "شدهه عنوان عایق انتقال حرارت تولیدها بساختمان

ایر مطالعاتی شده در این پژوهش و نیز سوثرند. بررسی موردي انجاماز حضور انسان در محیط شهر م
ــهرها ــانیدهکه محققین در ش ه تغییر فصــل در ید این واقعیت اســت کوم ،اندي دیگر دنیا به انجام رس

ست آنموثر  هامقدار این انرژي ستان به اوج خود میا شان گونه که در زم سد. همچنین تحقیقات ن ر
ـــهري بر میزان انرژي ـــانی محیط میداد که افزایش تراکم ش افزاید آن گونه که در هاي حرارتی انس

 2W/m 200جنوبی تهران به  -هاي شــمالیو در خیابان 2W/m 50غربی تهران به  -شــرقیهاي خیابان
که از آنجا دهد یمیافته دنیا نشــان ها با ســایر شــهرهاي توســعهمقادیر این انرژي هرســد. اما مقایســمی

 هايیافتگی در موقعیت پایینی نســبت به کشــورهاي صــنعتی قرار دارد و انرژيتهران به لحاظ توســعه
سان تابعی از ضور ان شی از ح ست، لذا انرژي فناورينا شهر ا سطح  هاي مذکور به میزان ناچیزي در 

 شود.تهران تولید می
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