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مدلسازی الگوی بهینۀ جنگلکاری شهری با رویکرد کاهش مصرف انرژی در ساختمان

4

مهدی حیدری ،*1صفورا عبداهللزاده ،2ساناز لیتکوهی 3و نازنین نصراللهی

9استادیار گروه علوم جنگل ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه ایالم
 2کارشناس ارشد معماری ،دانش آموخته دانشکدۀ هنر و معماری ،دانشگاه پیام نور تهران
 3استادیار گروه معماری ،دانشکدۀ هنر و معماری ،دانشگاه پیام نور تهران
 4استادیار گروه معماری ،دانشکدۀ فنی و مهندسی ،دانشگاه ایالم
(تاریخ دریافت9312/99/21 :؛ تاریخ پذیرش)9314/4/3 :

چکیده
جنگلهای شهری مزایای زیستمحیطی و اقتصادی فراوانی را برای شهرها فراهم میکنند .از جملۀ این مزایاا کااهش
حرارت محیط داخلی توسط سایهاندازی بر روی ساختمانها ،جذب نور خورشید ،کاهش نور فارابنفش ،خنا کاردن
هوا و کاهش سرعت باد است .در بررسی حاضار ،الگوهاای متتلا درختکااری باهصاورت کمربناد سابز در افارا
ساختمان اداری (شبیهسازیشدۀ ساختمان راه آهن تهران) باا رویکارد کااهش مصار انار ی بررسای شاده اسات.
بدینمنظور درختکاری در فاصلۀ  5و  92متر از ساختمان به صورت یا و دواشاکوبه ماد نظار قارار گرفات .در ایان
بررسی از نرمافزار دیزاین بیلدر برای مدلسازی استفاده شد .خصوصیات کمی گونههای کاج تهاران و فاووسای شاامل
قطر تاج ،ارتفاع و قطر برابرسینۀ درخت اندازهگیری شد و بارای مدلساازی درخات در نارمافازار باهکاار رفات .بارای
اعتبارسنجی نرمافزار در شبیهسازی شرایط واقعی ،ابتدا ساختمان راه آهن تهران در نرمافزار دیزاین بیلدر شبیهساازی
شد و سپس نمودارهای دما و رفوبت نسبی ثبتشده از ساختمان شبیهسازیشده و افالعات واقعی ثبتشده بهوسیلۀ
حسگر حرارتی و رفوبتی با یکدیگر مقایسه شد .نتایج نشان داد که بین مادلهاای متتلا درختکااری و در هار دو
حالت ی و دواشکوبه ،اختال معنیداری از نظر مصر انر ی در ساختمان وجود دارد .درختکاری باهفاور همزماان
در همه جهتهای افرا ساختمان نسبت به مدلهای ی جهته کمترین مصر انر ی را نشان داد .در بین مدلهای
ی فرفه ،درختکاری در جهت غربی ساختمان مناسبتر باود ،درحاالیکاه درختکااری در جهات جناوبی سااختمان
موجب کاهش مصر انر ی نشد .از نظر کاهش مصر انر ی در همۀ مادلهاا و در هار دو فاصاله  5و  92متاری از
دیوار ،درختکاری دواشکوبه نسبت به ی اشکوبه بهتر بود .نتایج مدلساازی نشاان داد کاه باین فاصالۀ درختکااری از
ساختمان و مصر انر ی همبستگی مثبت وجود دارد.
واژههای کلیدی :جنگل شهری ،ساختمان اداری ،شبیهسازی ،مصر انر ی.
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مقدمه و هدف
بااه مجموع اۀ درختااان و فیااای ساابز موجااود در
محیط زندگی شهری که سیمای جنگلی دارد ،جنگال
شهری میگویند .برای حفظ موجودیت و پایداری آنها
بایااد مالحظااات ویااته و متعااددی از قبیاال ماادیریت،
کاشاات و اصااالگ و گسااترش را بااهکااار گرفاات کااه
بیشباهت به فعالیتهای جنگلداری در حالت فبیعای
نیست .بههمین دلیل به کلیۀ اقداماتی که در مدیریت
این جنگلها بهکار گرفته میشود جنگلاداری شاهری
گفته میشود (.)Nilon, 1991
اهمیات گیاهاان ،باهویاته درختاان ،در پاا یش و
کاسااتن آلااودگیهااای گوناااگون هااوا ،صاادا و نااور و
زیباسازی محیط زیست بسایار زیااد اسات (روحاانی،
 .)Glaeser and Kahn, 2010; 9314در دنیایی کاه
شهرنشینی اجتنابناپذیر است ،توسعۀ فیاای سابز و
پوششگیاهی در شاهرها اقادامی ارزشامند اسات تاا
بدینوسیله بتوان تا اندازهای روگ فبیعت را به پیکارۀ
مردۀ شهرها دمید .استقرار درخت یا نیااز ماداوم و
پیوساته در جنگال و فیااای سابز شااهری اسات کااه
بهمنظور جایگزینی درختان مرده ،غنیسازی تودههای
درختی و بهبود مناظر جدید استفاده میشود .در ایان
راستا انتتاب درختان ،مکانیاابی ،کاشات ،مراقبات و
ارزیابی در فراحای جنگلکااری اهمیات دارد (ایرانای
بهبهانی و رازیمفتتر .)9314 ،فعالیتهاایی از قبیال
کمربند سبز ،پارک ،درختکاری در حاشیۀ خیاباانهاا،
بزرگااراههااای داخاال و خااارج از شااهرها ،ماادیریت
درختکاااری در منااافک مسااکونی ،همااه و همااه در
راستای جنگلکاری شهری است (.)Carter, 2001
کارکردهای اقتصادی این مجموعه میتواناد مانناد
ارزش اقتصااادی تولیااد بااوب و دیگاار فاارآوردههااا
بهصورت مستقیم یا بهفور غیرمستقیم با صرفهجاویی
در مصر انر ی گرمایشی و سرمایشی محاسبه شاود
( .)Payton et al., 2008در مورد نحوۀ کاشت درختان
در افرا ساختمانها ،تعداد اشکوبها ،برای کاشت و
اثر این اقدامات بر مقدار مصر انار ی مبناای علمای
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بندانی ارائه نشده است .آنچه از فار شاهرداریهاا
بهعنوان الگوی کاشت ارائه شده ،بیاانکننادۀ الگاویی
بهینه نیست و بهخصوص جایگااه فراحای کاشات در
رابطه باا کااهش مصار انار ی در آن مادنظار قارار
نگرفتااه اساات .شاااید یکاای از د یاال بنااین نقصااانی
پیچیاادگی محاساابات باشااد .از سااویی ارزیااابی آثااار
اقدامات و شیوههای متتل جنگلکااری بایاد پاس از
سپری شدن زمان بهنسابت فاو نی باه انادازۀ عمار
درخت انجام گیرد .ازاینرو انتتاب بهینهترین فراحای
درختکاری بایاد در شارایطی انجاام گیارد کاه بتاوان
گزینههای متتل فراحی را در کوتاهترین زمان انجام
داد .برای معماران و مهندسان ،راهکار مناسب در ایان
زمینه شبیهسازی است (قیابکلو.)9311 ،
استفاده از شبیهسازی بهوسایلۀ نارمافازار دیازاین
بیلادر روشای کماای اسات کااه از آن بارای بررساای و
ارزیابی گزینههای گوناگون استفاده میشود (رنجگری،
 .)9322بنانچااه هزینااه و زمااان اعمااال ت ییاارات
پیشاانهادی زیاااد باشااد (ماننااد درختکاااری و توسااعۀ
فیای سبز) ،شبیهسازی میتواند بسیار مفیاد باشاد و
حتی در مواردی که هنوز سیستم در عمل خلک نشده
و فقط درباره روابط نظاری آن افالعااتی در دساترس
است ،این ابزار تنها راهحل است (کرمی.)9312 ،
کاشت گیاهان در محلهای مناساب تايثیر مهمای
در کاهش سرعت و ت ییر جهت و در نتیجه ت ییار در
کمیاات تباااد ت هااوایی و کاااهش اناار ی مصاارفی
ساختمان برای گرمایش دارد .در فصول متتل ساال،
درختان با ایجاد مانع در مقابل باد و تابش خورشید بر
مقاادار مصاار اناار ی در ساااختمانهااا مرثرنااد
(Heisler and DeWalle, 1988; Miller, 1988؛
نهرلی .)9319 ،بیدمان درختان نیاز در حاد کاارایی
آنهاااا در کااااهش مصااار انااار ی مااارثر اسااات
(.)Mcpherson, 1994; Wang et al., 2003
در پتوهش حاضر با توجاه باه تايثیر درختاان بار
میزان مصر انر ی ،الگوهای متتل کاشت درختاان
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کاج تهاران 1و فاووسای 2باهعناوان کمربناد سابز در
افرا ی ساختمان اداری بررسی شاد .کااج تهاران
یکی از گونههای با دامنۀ سازگاری زیااد اسات کاه در
اصل بومی گرجستان است ،اما در بسایاری از مناافک
کشور بهویته تهران بهدلیال تاوان ساازگاری زیااد باا
شاارایط اقلیماای و ادافیکاای متتل ا در فیااای ساابز
شهری کاربرد گسترده و موفقی داشته است (حساینی
و همکاران .)9311 ،در این بررسی مدلسازی با درنظر
گاارفتن شاارایط اقلیماای شااهر تهااران و دسااتورالعمل
ارائهشده و رایج کاشت در قالب مدلهای متتلا  ،باا
استفاده از نرمافزار دیزاین بیلدر بهعنوان ی نرمافازار
جااامع در مدلسااازی ساااختمان انجااام گرفاات تااا
بهینهترین الگوی کاشات در راساتای کااهش مصار
انر ی معرفی شود.
مواد و روش ها
ایاان پااتوهش در منطقااۀ  1شااهرداری تهااران و
براساس الگوی ساختمان مرکازی راه آهان جمهاوری
اسالمی ایران اجرا شد .بارای مدلساازی سااختمان از
جنبههای متتلا مثال فیزیا سااختمان (مصاال
ساااختمانی) ،معماااری ساااختمان و سیسااتمهااای
سرمایشی و گرمایشی از نرمافزار دیزاین بیلادر نساته
 3.2.2.222و موتور انر ی پالس 3استفاده شده اسات.
برای اعتبارسانجی نارمافازار در شابیهساازی شارایط
محیط واقعای ،ابتادا سااختمان اداری راهآهان تهاران
بهعنوان نمونۀ مورد بررسای در بهیناهساازی مصار
انر ی در رابطه با درختکاری در نرمافزار دیزاین بیلادر
شبیهسازی شد (شکل .)9
در مدت سه شبانهروز کاری در فصال تابساتان باا
قرار دادن حسگرهای حرارتای و رفاوبتی مادل جای
 11511ثباات ساااعتی همزمااان دمااا و رفوباات در
ساختمان راهآهان تهاران باهعناوان سااختمان دارای
1 Pinus eldarica
2 Spartium janceum
3 Energy plus

251

آتریوم انجام گرفت و  22داده از هر دستگاه اساتتراج
شااد .در مرحلااۀ بعااد ،باارای اعتبااارساانجی دادههااای
نرمافزار ،نمودارهای دما و رفوبت نسبی ثباتشاده از
ساختمان شبیهسازیشده در نرمافزار دیزاین بیلادر باا
افالعات واقعی ثبتشده توسط حسگرهای حرارتای و
رفوبتی مقایسه شد .مقدار مصر انر ی ساالیانۀ ایان
ساختمان براساس صورتحساابهاای ساالیانۀ مصار
انر ی (برق و گاز) محاسبه شد .با اجرای اعتبارسنجی
و بر فرض اینکه هرگوناه شابیهساازی و ت ییارات در
محیط دیزاین بیلدر با واقعیت تطبیکپذیر است ،مادل
اولیااه براساااس مشتصااات فناای رایااج و اسااتاندارد
ساختمانهاای اداری در ایاران شابیهساازی شاد .در
انتتاااب مصااال  ،از گزینااههااای موجااود در ناارمافاازار
دیزاین بیلدر که بیشترین تطابک را باا مصاال واقعای
داشت استفاده شده است.
در همااه ماادلهااا نساابت پنجاارههااا  32درصااد و
باااهصاااورت یا ا جاااداره تعریا ا شاااد .سیساااتم
( General energy codeپیش فرض نرمافزار) با توجه
بیشترین تطابک با سیستم تعدیل دما برای شهر تهران
انتتاب شد .در مرحلۀ بعد ،از بین مادلهاای متتلا
کاشت شامل ی اشکوبه و دواشکوبه ،فاصلۀ کاشات 5
و  92متار از دیااوار سااختمان و جهااتهاای متتلا
کاشت در افرا ساختمان ،اقادام باه مدلساازی شاد
(شکلهای  2و .)3
بهمنظور مدلسازی گونۀ درختی در این تحقیاک از
 52درخاات کاااج تهااران بااا قطاار برابرسااینۀ  92تااا
95سانتیمتر در منافک مجاور منطقاۀ ماورد بررسای
آماربرداری شد .متوسط ارتفااع تناه و ارتفااع کال باا
دستگاه هاگا تعیین شد .قطر تاج نیز با متر ناواری بار
اساس تصاویر تااج بار روی زماین انادازهگیاری شاد
(جدول  .)9این دادهها در تیار مااه  9312برداشات و
برای مدلسازی درخت در نرمافزار استفاده شد.
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شکل  -9مدل هندسی شبیهسازیشدۀ ساختمان راه آهن تهران

شکل  -2استقرار درختان در فاصله  5متر بهصورت ی اشکوب و دواشکوب در محیط نرمافزار دیزاین بیلدر
(ال  ،ب ،پ ،ت و ث :ی اشکوبه  -ج ،چ ،گ ،خ و د :دواشکوبه)

شکل  -3استقرار درختان در فاصلۀ  92متر بهصورت ی اشکوب و دواشکوب در محیط نرمافزار دیزاین بیلدر
(ال  ،ب ،پ ،ت و ث :ی اشکوبه  -ج ،چ ،گ ،خ و د :دو اشکوبه)

219

مجلۀ جنگل ایران ،انجمن جنگلبانی ایران ،سال هفتم ،شمارۀ  ،2تابستان  ،9314صفحۀ  252تا 222

جدول  -9مشتصات کاج تهران بر اساس اندازهگیری انجامگرفته در شهر تهران
ارتفاع کل (متر)

ارتفاع تنه (متر)

قطر تاج (متر)

قطر برابر سینه (سانتیمتر)

(4/12± )2/22

(2/52± )2/29

(2/19± )2/34

(93/22 ± )2/99

اعداد داخل پرانتز انحرا معیار هستند.

فاصلۀ کاشت نیاز براسااس دساتورالعمل ساازمان
پارکها و فیای سبز تهران برای درختان بلند 1 ،متار
درنظاار گرفتااه شااد .در اشااکوب دوم نیااز گونااههااای
درختچهای با ارتفاع  2متر در نظر گرفته شد و الگاوی
تاج گونۀ فاووسای کاه در بسایار از مناافک شاهر در
زیراشکوب و کنار کاج تهران بهصورت موفقیتآمیازی
دیده میشود مدنظر قرار گرفت.

واریانس دوفرفه برای بررسی اثر متقابل فاصله و مدل
کاشاات باار مقاادار مصاار اناار ی در حالااتهااای
ی ا اشااکوب و دواشااکوب اسااتفاده شااد .بااهمنظااور
تجزیهوتحلیل دادههاا ،از نارمافازار  SPSSنساتۀ 91
استفاده شد.
نتایج
اعتبارسنجی نرمافزار دیزاین بیلدر

تجزیهوتحلیل دادهها

نرمال بودن دادهها در هر ی از گروهها باهوسایلۀ
آزمون کولموگرو اسمیرنو و همگن باودن دادههاا
با استفاده از آنالیز لون بررسی شد .با توجه به نرمال و
همگن بودن دادهها از آنالیز تجزیۀ واریانس ی فرفاه
برای بررسی اختال مقدار مصار انار ی ساا نه در
متر مربع ساختمان در حالتهای متتلا درختکااری
استفاده شاد .آزماون دانکان نیاز باهمنظاور مقایساۀ
بندگاناۀ میاانگینهااا باهکاار گرفتااه شاد .از تحلیاال

نتایج نشان داد که بین ساختمان شبیهسازیشاده
در این تحقیک و ساختمان واقعی از نظر میانگین دماا،
رفوبت نسبی و انر ی مورد نیاز اختال آماری معنی-
داری وجود ندارد ( )Sig >0/25که نمودارهای مرباو

نیز انطباق را تيیید میکنند (شاکلهاای  5 ،4و  .)1از
اینرو میتوان گفات هار ناوع ت ییار و مدلساازی در
نرمافزار بهمقدار زیادی بر واقعیت انطباق دارد.

شکل  -4مقایسۀ دمای ثبتشده توسط حسگرهای حرارتی در ساختمان راهآهن و دمای شبیهسازیشده
در نرمافزار دیزاین بیلدر در فول سه شبانهروز
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شکل  -5مقایسۀ مقدار رفوبت نسبی ثبتشده توسط حسگر در ساختمان راهآهن و رفوبت نسبی شبیهسازیشده
در نرمافزار دیزاین بیلدر در فول سه شبانهروز

شکل  -1مقایسۀ مصر انر ی در ساختمان راهآهن و ساختمان شبیهسازیشده در نرمافزار دیزاین بیلدر در سه شبانهروز
بررسی متوسط مصرف انرژی ساالنه در هرر مترر
مربررس سرراختمان در درختکرراری در فاصررلۀ  5متررر
بهصورت یک و دواشکوب

بررسی متوسط مصر انر ی سا نه در سااختمان
نشان داد که در هر دو حالات یا و دواشاکوب باین
مدل های متتل براساس تحلیل واریانس یا فرفاه
اخااتال آماااری معناایداری وجااود دارد (.)p<2/29
براساااس آزمااون مقایس اۀ میااانگین دانکاان در حالاات
ی اشکوب ،بهفور کلای درختکااری موجاب کااهش
مقدار متوسط مصر انر ی سا نه در ساختمان اداری

نسابت بااه حالاات باادون درختکاااری شااد .همچنااین
درختکاری بهفاور همزماان در تماام جهاات افارا
ساختمان کمترین مصر انار ی را نسابت باه مادل
بدون درخت و دیگر مدلهای درختکاری داشته است.
درختکاری در جهت جنوبی ساختمان ،مصار انار ی
بیشتری همانند مادل پایاه نشاان داد .در باین دیگار
مدلهای درختکاری ،پس از مادل کاشات بهارفرفاه
که کمترین مقدار مصر را داشت ،بهترتیب مدلهای
شاامالی ،شاارقی و غرباای بیشااترین مصاار اناار ی را
داشتند .براساس آزماون مقایساۀ میاانگین دانکان در
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حالت دواشکوب ،باز هم درختکاری (باهجاز در جهات
جنوب) موجب کاهش مصر انر ی نسابت باه مادل
پایه (بدون درخت) شد .در باین مادلهاای متتلا ،
مدل بهاار جهات کاشات بیشاترین کااهش مصار
انر ی را داشت .در بین مدلهای کاشت در ی فر ،
مدل غربی ،شرقی ،شمالی و جنوبی بهترتیب کمتارین
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تا بیشترین مصار انار ی را نشاان دادهاناد .بررسای
همزمان هر دو حالت ی و دو اشکوب نشاان داد کاه
روند مشابهی در ت ییر مقدار مصر انر ی وجود دارد،
امااا در کاال مقاادار مصاار اناار ی سااا نه در حالاات
ی اشکوبه بیشتر از دو اشکوبه بود (شکل .)2

شکل  -2مصر انر ی سا نه در متر مربع ساختمانی که در فاصلۀ  5متری آن درختکاری ی و دواشکوب وجود دارد
(ی اشکوبه و دواشکوبه جداگانه تجزیهوتحلیل شد و حرو یکسان بیانگر نبود تفاوت معنیدار آماری است).

بررسی متوسط مصرف انرژی ساالنه در هرر مترر
مربس ساختمان در حالتهای درختکاری در فاصلۀ 11
متر بهصورت یک و دواشکوب

بررسی متوسط مصر انر ی سا نه نشان داد کاه
در هر دو حالت ی و دواشکوب بین مدلهای متتل
براساااس تحلیاال واریااانس یکطرفااه اخااتال آماااری
معناایداری وجااود دارد .براساااس آزمااون مقایسااۀ
میانگین دانکن در حالت ی و دواشکوب ،درختکااری
موجب کاهش مقدار متوسط مصر انر ی ساا نه در
ساختمان اداری نسبت به حالت بدون درختکاری شد.
همچنین درختکاری در فاصلۀ  92متر از ساختمان در
تمام جهات افرا ساختمان کمترین مصر انر ی را
نسبت به دیگر مادلهاا داشات .درختکااری فقاط در

جهت جنوبی سااختمان ،مصار انار ی را در هار دو
حالت ی و دواشاکوبه افازایش داد .براسااس آزماون
مقایسااۀ میااانگین دانکاان در هاار دو حالاات یاا و
دواشکوب ،درختکاری در جهت کاشت غربی کمتارین
مصر انر ی را داشت .جهت شمالی و شارقی از ایان
نظر تفاوت معنیداری نشان ندادند .جهت جنوبی نیاز
بیشترین مصر انر ی را نشان داد .بررسای همزماان
هر دو حالت ی و دواشاکوب در فاصالۀ  92متاری از
ساختمان نشان داد که روند مشابهی در ت ییار مقادار
مصر انر ی وجاود دارد؛ اماا در کال مقادار مصار
انر ی سا نه در حالت ی اشکوبه بیشتر از دواشاکوبه
بود (شکل .)1
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شکل  -1مصر انر ی سا نه در متر مربع ساختمانی که در فاصلۀ  92متری آن درختکاری ی و دواشکوب وجود دارد
(ی اشکوبه و دواشکوبه جداگانه تجزیهوتحلیل شده و حرو یکسان بیانگر نبود تفاوت معنیدار آماری است).

اثر متقابل فاصلۀ کاشت و مدل بر مقدار مصررف
انرژی

نتایج بررسی معنیداری کل مدل و همچنین تيثیر
جداگانه هر مت یر مستقل بر مت یر وابساته در جادول
 2نشااان داده شااده اساات .باار ایاان اساااس در حالاات
ی اشکوب ،تيثیر جداگانۀ مادل ( )p<2/29بار مقادار
مصر انر ی معنیدار بوده است .یعنی بین مدلهاای
متتل از نظر مقدار مصر انر ی اختال وجود دارد.
در مورد تيثیر مت یر فاصلۀ کاشت بار مصار انار ی،
براساس مقدار آزمون  )p>2/25( Fاختال معنیداری
وجود نداشات .یعنای میاانگین مصار انار ی در دو
فاصاالۀ  5و  92متاار یکسااان اساات و تفاااوت آماااری

معنیداری ندارد .اثر همزمان فاصله کاشت و نوع مدل
در حالت ی اشکوبه بر مقدار مصر انار ی معنایدار
نبود ( .)p>2/25بهعبارتی متوسط مصار انار ی در
دو فاصلۀ  5و  92متر در تماام مادلهاا برابار اسات.
بهفور کلی ،تفاوت مقدار مصر انر ی بیشتر وابساته
به نوع مدلهاست تاا فاصالۀ کاشات و ایان را از روی
سااط معناایداری ماایتااوان درک کاارد .در حالاات
دواشکوب تيثیر جداگانه مت یر مدل بر مقادار مصار
انر ی معنیدار ( )p<2/29بود؛ یعنی باین مادلهاای
متتل از نظر مقدار مصر انر ی اختال وجود دارد.

جدول  -2تيثیرات بین آزمودنیها (آزمون مدل)،
نتایج بررسی معنیداری کل مدل و همچنین تيثیر جداگانۀ هر مت یر مستقل بر مت یر وابسته
اشکوب

منبع ت ییرات

df
5

91

فاصله تا دیوار

9

2/23

2/35

مدل × فاصله تا دیوار
مدل

5
5

2/2
39

2/33
42

2/1
2/222

فاصله تا دیوار

9

2/1

3/1

2/241

مدل × فاصله تا دیوار

5

2/2

3

2/293

مدل
ی اشکوب

دواشکوب

سط معنیداری

میانگین مربعات

F
1

2/222
2/53
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در مورد تيثیر مت یر فاصلۀ کاشت بر مصر انار ی،
براساس مقدار آزمون  Fاختال معنایداری ()p<2/25
وجود داشت .یعنی میانگین مصر انر ی در دو فاصالۀ
 5و  92متر متفاوت است .بهفور کلی در همۀ مادلهاا
به جز جهت جنوبی مقدار مصر انار ی در فاصالۀ 92
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متر نسبت به  5متر بیشتر اسات .اثار همزماان فاصاله
کاشت و نوع مدل در حالت دواشکوب بر مقدار مصار
اناار ی معناایدار بااود ( .)p<2/25بااهعبااارتی متوسااط
مصاار اناار ی در دو فاصاالۀ  5و  92متاار در ماادلهااا
اختال دارد (جدول  2و شکلهای  1و .)92
925

کاشت در تمام جهات

بدون درختکاری

کاشت در جهت رب

کاشت در جهت جنوب

کاشت در جهت شر

کاشت در جهت شمال

924
923/5

کاشت در تمام جهات

بدون درختکاری

کاشت در جهت رب

کاشت در جهت جنوب

کاشت در جهت شر

کاشت در جهت شمال

923
922/5
922

 11متر

 5متر

فاصله کاشت تا دیوار ساختمان متر

شکل  -1متوسط مصر انر ی در فاصلۀ  5و  92متر براساس مدل کاشت در حالت ی اشکوب

کاشت در تمام جهات

بدون درختکاری

کاشت در جهت رب

کاشت در جهت جنوب

کاشت در جهت شر

کاشت در جهت شمال
کاشت در تمام جهات

بدون درختکاری

کاشت در جهت رب

کاشت در جهت جنوب

کاشت در جهت شر

کاشت در جهت شمال

شکل  -92متوسط مصر انر ی در فاصلۀ  5و  92متر بر اساس مدل کاشت در حالت دواشکوب

متوسط مصرف انرژی کیلووات ساعت بر متر مربس

924/5
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بحث
انسان اکنون از لحاا صارفهجاویی در انار ی در
موقعیتی قرار دارد که هیچگاه تاا بادین حاد بحرانای
نبوده است (مدنی و همکااران .)9319 ،بارای اجارای
استانداردها و معیارهای دائمی صرفهجویی در انار ی،
تعیین و کنتارل دقیاک مصار انار ی در سااختمان،
اهمیات حیااتی دارد (.)Iwaro and Mwasha, 2010
شهرنشینی موجاب افازایش مصار انار ی ،افازایش
گازهای گلتانهای و تهدید جدی برای آیندۀ بشر شده
است ،بنین مشکالتی با موضوع ت ییار اقلایم در بعاد
جهاانی نگارانکنناده اسات (.)Akbari et al., 1990
برای کاهش مصر انر ی ،عالوهبار فراحای داخلای،
میتوان از ابزارهای دیگر از قبیل جنگلکاری شاهری و
کمربندهای سابز درختای اساتفاده شاود .دامناۀ اثار
جنگلداری شاهری بار کااهش ایان مشاکالت نااگوار
وابسته به وجود و بهکارگیری روشهای مناسب کمای
کردن مصر انر ی و هزیناههاای آن در حالاتهاای
متتلا جنگلکاااری و نشااان دادن مزایااای بااالقوۀ آن
است (.)Rowntree, 1998
( Simpson )2002با بارآورد حادتيثیر درخات بار
مقدار مصر انر ی در رابطه با ساختار جنگل شاهری
بیان کرد که اندازه و محال کاشات درخات باه دلیال
پیچیدگی آثار متقابل درخات ،خورشاید و سااختمان
دشوار است ،اما سایهانادازی درخات باا ت ییار تاابش
اشعۀ خورشید به سااختمان مایتواناد موجاب ت ییار
مقدار مصر انر ی سرمایشی و گرمایشای سااختمان
شود .جنگلاداری شاهری ،صار انار ی را از راههاای
متتلاا ماننااد سااایهانااداری و ممانعاات از برخااورد
مستقیم نور خورشید ،تبتیر و تعرق که آب گیاهان را
به بتار تبدیل میکند و در نتیجاه باا ایجااد رفوبات
موجب خن شدن هوا می شود ،و کاهش سرعت بااد
کاااه نفاااو هاااوای بیااارون را کااااهش مااایدهاااد
( Donovan and Butry, 2009; Simpson and
 )McPherson, 2003متعااادل م ایکنااد .ماادلهااای
درختکاری باید براسااس خصوصایات سااختمانهاا و
شاارایط اقلیماای منطقااه فراحاای و معرفاای شااوند
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( .)Rowntree, 1998ت ییر موقعیت اساتقرار درختاان
نسبت به ساختمان و ابعاد آنها بر مقدار و فول مادت
سااایهاناادازی آنهااا باار ساااختمان اثرگااذار اساات
( .)Simpson, 2002نتایج تحقیک ما نیز نشان داد کاه
با ت ییر محل کاشت درختاان نسابت باه سااختمان،
مقدار مصر انار ی ت ییار معنایداری کارده اسات.
بهفوریکه براساس نتایج این بررسای ،درختکااری در
تمام جهات ساختمان کمترین مقدار مصر انار ی را
نساابت بااه ماادل باادون درخاات و دیگاار ماادل هااای
درختکاری داشت .وجود ردی هاای درختای در تماام
جهات ساختمان در تابساتان باا ایجااد ساایه از گارم
شدن محیط داخل ساختمان جلاوگیری مایکناد .در
زمستان نیز درختان از وزش بادهای سارد باه دیاوارۀ
ساااختمان ممانعاات ماایکننااد و ی ا دیااوارۀ عااایک
(محبااوس کااردن هااوا) در افاارا ساااختمان پدیااد
ماایآورنااد .بنااابراین درختکاااری در تمااام جهااات
ساختمان ،مصر انر ی سا نه (گرمایش و سرمایش)
را کاهش میدهد .درختکاری فقاط در جهات جناوبی
ساختمان مصر انر ی زیادی ،مشابه مدل پایه نشاان
داده اساات .دریافاات نااور غالااب در جهاات جنااوبی و
ممانعت درخت از دریافت این نور در زمساتان ممکان
است علات بناین نتیجاهای باشاد .در تابساتان نیاز
برخال مدل کاشت در تمام جهات که سایه مناسبی
در مقابل نور خورشید در سااعات متتلا روز ایجااد
میکند ،مدل کاشت در جهت جنوبی باا ساایهانادازی
یکطرفه در سایهاندازی و خن شادن محایط داخلای
ناااموفکتاار بااوده اساات .در بااین دیگاار ماادلهااای
درختکاری ،پس از مدل کاشت بهارفرفه که کمترین
مصر را داشته اسات ،مادل غربای -شارقی ،و مادل
شمالی کمترین تا بیشاترین مصار انار ی را نشاان
دادند .کاشت گیاهان در محلهای مناسب تيثیر مهمی
در کاهش سرعت و ت ییر جهت و در نتیجه ت ییار در
کمیت تبادل هوایی و کاهش انر ی مصرفی ساختمان
برای گرمایش دارد .هیسلر در سال  9111گزارش داد
که کاهش سرعت باد بهاندازه  52-12درصد در فاول
تابستان توساط شااخههاای خازانکنناده و در فاول
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زمستان نیز بهواسطۀ مقاومت تنههاا در برابار سارعت
باااد امکااان پااذیر اساات و گیاهااان ،بااهویااته درختااان
میتوانند تا محدودهای معادل  92-25برابر ارتفاعشان
را از تيثیرات بااد حفاظ کنناد .در پنسایلوانیا کاشات
درخت بهعنوان بادشکن ،سرعت بااد را تاا  52درصاد
کاااهش داد و موجااب خیاارۀ 91/1درصااد از اناار ی
گرمایی مصرفی خانهها شد .همچنین مطالعاات نشاان
داده است که ی پوشش جنگلی از درختان پهنبرگ
با وجود ایجاد محدودیت در مقابل نفو نور آفتاب ،باه
میزان  1درصد در کاهش انر ی گرمایی مصار شاده
در مقایسااه بااا منااافک باااز تاايثیر داشااته اساات
(نهرلاااایThayer and Maeda )1985( .)9319،
دریافتند که وجود درختان در حاشیۀ جناوبی موجاب
صرفهجویی سا نه در مصر انر ی به میازان معاادل
 12د ر در پااالم اسااپیرین و  91د ر در ساااکرامنتو
در مقایسه با خانههای بدون درخت شد .در توکسون و
میامی میزان صرفهجویی سا نه در مصر انر ی برای
هاار خانااه  235تااا  241د ر محاساابه شااده اساات
( Simpson (2002) .)Mcpherson, 1994نیاز نشاان
داد که مصر انر ی برای خن کاردن سااختمان در
حالاات باادون درخاات ،بااهفااور معناایداری بیشااتر از
حالتهای متتل درختکاری در جهاتهاای شامالی،
جنوبی ،شرقی و غربی است.
شبیهسازی رایانهای نشان داد که تحت تايثیر ساایۀ
درختان خیابان در فاصلۀ  5تا  92متاری جناوبی یا
ساختمان در مقایسه با ساختمان بدون درخت ،مصار
انر ی بیشاتری اسات و ایان باه دلیال محاروم شادن
ساختمان دارای درخت از اثر گرمایشی خورشید از ناور
جهت جنوبی است ( .)Thayer and Maeda, 1985این
مساائله ماایتوانااد عاماال زیاااد ب اودن مصاار اناار ی در
درختکاری جهت جنوبی نسبت به دیگر جهتها در تحقیک
حاضار باشاد Simpson and McPherson (1995) .در
مورد اثر کاشت درختاان بار صارفهجاویی در مصار
انر ی در ساختمان در کالیفرنیا نشان دادند که وجاود
درخت در جهت غربی بیشترین کاهش مصر انار ی
را در پی دارد .آنها بیان کردند که تنهاا باا کاشات دو
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درخت در جهت غرب و ی درخات در جهات شارق
 92تا  95درصد انر ی مصرفی برای سرمایش کااهش
یافت .درختان در جهت غربای سااختمان در تابساتان
سایۀ مناساب و در زمساتان ساایۀ کمای دارناد ایان
مساائله در کاااهش مصاار اناار ی ساااختمان اثاار
بشمگیری دارد ( .)Doick and Hutchings, 2013که
با نتایج تحقیک ما مبنی بر کاهش بیشتر مصر انار ی
در درختکاری یکجانباۀ غربای تطاابک دارد .نتاایج ایان
بررسی نشان داد که درختکاری ی و دواشکوب در هار
دو فاصاالۀ  5و  92متاار بااهفااور کلاای موجااب کاااهش
متوسط مصر انر ی سا نه در ساختمان اداری نسبت
به حالت بدون درختکاری شده است .بررسای همزماان
هر دو حالت ی و دواشکوب نشان میدهاد کاه روناد
مشابهی در ت ییر مقدار مصر انر ی در جهات متتل
کاشت وجاود دارد؛ اماا در کال در ایان بررسای مقادار
مصر انر ی ساا نه در حالات یا اشاکوبه بیشاتر از
دواشکوبه بود .این نتیجه میتواند بیانگر افزایش کاارایی
کمربند درختی با پر شدن دیاواره در حالات دواشاکوبه
باشد .ارتفاع درختان نیز بهعنوان عامل مهمی در ت ییار
عملکرد درخت در رابطه با ساختمان مطرگ شده اسات
( .)McPherson and Simpson, 2003این ویتگای در
رابطااه بااا ت ییاار مقاادار گااذردهی عواماال محیطاای
بتصااوص باااد و نااور بااا ت ییاار ابعاااد درختااان اساات.
محاسبات نشان می دهاد کاه  12-22درصاد انار ی
گرمایی که گیاه جذب میکند صار تبتیار و تعارق
میشود .این پدیده میتواند دمای سطوگ ساختمانهاا
و نیاز به انر ی برای سارمایش را در فصاول گارم باه
میزان  92درصد کاهش دهد .این ویتگای گیاهاان در
اقلیمهای گرمسیری میتواند بسیار حایز اهمیت باشاد
(نهرلی .)9319 ،همانفور که تحقیقات نشان میدهد
انر ی مصرفی برای خن کردن خانههایی که درخات
با تراکم مناسب در افرا آنها وجود دارد کمتر اسات
( .)Miller,1988ازاینرو ت ییر و بیدمان عمودی کاه
با اشکوببندی میسر میشود با ایجاد دیوارۀ متراکمتر
ماایتوانااد از عواماال افاازایش بهاارهب ارداری از مزایااای
درختان باشد .براساس نتایج این تحقیک ،برعکس روند
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کلی مقدار مصر انر ی کاشت در جهات جناوبی در
حالت دواشکوب بیشتر از ی اشکوب بود .در تابساتان
وجود دیواره متراکم تر با ایجاد اشکوب بیشتر میتواند
سبب ایجاد سایۀ مناسبتار و کااهش مصار انار ی
مصرفی برای خن کردن در تابستان شاود .در حالات
کاشت در جهت جنوبی با افزایش فاصلۀ ردی درخت
از ساختمان مصر انر ی کم شده است.
نتایج تحقیک حاضر نشان داد که با افزایش فاصالۀ
کاشت ،مصر انار ی افازایش ماییاباد .باین مقادار
مصر انر ی ساختمان و فاصلۀ درختان از سااختمان
رابطۀ مساتقیم وجاود دارد و دلیال آن ،کااهش آثاار
مثبت درختان با افازایش فاصاله از سااختمان اسات.
) Simpson and McPherson (1995نیز نشان دادناد
که اثر ساایۀ درخات بار مقادار مصار انار ی بارای
ساارمایش و گرمااایش تحاات تاايثیر مسااتقیم فاصاالۀ
درختان ساختمان قرار میگیرد .آنها بیان کردناد کاه
اثر درختان با فاصله گرفتن درخات از سااختمان کام
میشود که نتایج تحقیک حاضر نیز مرید ایان موضاوع
است .مدسازی فراحی کاشات درختاان و سااختمان
مااایتواناااد بااارای بررسااای اثااار درختاااان بااار
مصر انر ی استفاده شود ( ;Simpson et al., 1994
 )Carver et al., 2004و براساس نتاایج ایان تحقیاک،
نرمافزار دیزاین بیلدر بنین پتانسیلی را بهخوبی نشان
داده است که تيییدی بر قابلیتهای زیاد این نرمافازار
در مدلسااازی اساات (بیااات .)9319 ،هاار بنااد براثاار
درختان بر تعدیل شرایط محیطی تيکیاد شاده اسات
(مااروی مهاااجر )9314 ،تاايثیر آنهااا و الگااوی بهین اۀ
بیدمان درختان باهصاورت کمای باا توجاه باه عمار
فااو نی درختااان و عاادم امکااان آزمااایش و خطااا در
بنین شرایطی کمتر بررسی شده است .در این راساتا
مدلسازی امکان بررسی این گونه شرایط را با هزیناه و
زمان کم فراهم میکند .نتیجهگیری کلی این تحقیاک
ایاان اساات کااه درختکاااری در هاار دو حالاات ی ا و
دواشکوبه بر مقادار مصار انار ی در سااختمان اثار
میگذارد .از نظر کاهش مصر انر ی ،درختکااری در
جهت غربای سااختمان مناسابتار باود ،درحاالیکاه

مدلسازی الگوی بهینۀ جنگلکاری شهری با رویکرد...

درختکاری در جهت جنوبی ساختمان موجب کااهش
مصر انر ی نشد .نتایج مدلساازی نشاان داد کاه باا
افزایش فاصلۀ درختکاری از ساختمان مصار انار ی
سا نه افزایش پیدا کرد .با توجه به اینکاه درختکااری
در جهت جنوبی موجب افزایش مصار انار ی شاده
میتوان گفت در فصل زمساتان ،سااختمان بتشای از
انر ی گرمایشی مورد نیاز را از خورشید میگیارد و باا
توجه به میل بیشتر زاویاۀ تاابش خورشاید ،درختاان
جهت جنوبی سایه بیشتری بر ساختمان میاندازناد و
ساختمان از نور خورشاید محاروم مایشاود و انار ی
حرارتی بیشتری برای گرماایش آن صار مایشاود.
ازاینرو میتوان گفت درختان خزانکننده در زمستان
سایۀ کمتری دارند و مناسبترند.
منابس
ایرانی بهبهانی ،هما و نرمین رازیمفتتر .9314 ،فراحی
پایدار توسعۀ پارک جنگلی شیختپۀ ارومیه ،محیطشناسی،
 11 :39ا .924
بیااات ،زبیااده .9313 ،عملکاارد حرارتاای خانااههااای حیااا
مرکزی در اقلیم گرم و خشا  ،پایاانناماه جهات دریافات
کارشناسی ارشد ،دانشگاه ایالم ،دانشکدۀ معماری 222 ،ص.
قیابکلو ،زهرا .9311 ،آشنایی با نارمافازار اکوتکات ،بااپ
اول ،تهااران :انتشااارات جهاااد دانشااگاهی واحااد صاانعتی
امیرکبیر 929 ،ص.
کرمی ،سمیه .9312 ،تجزیهوتحلیل عوامل مرثر در انتتااب
گونه برای ایجاد فیای سبز حاشیۀ مسیرهای ریلی (بررسای
موردی :مترو صادقیه ا اکباتان) ،پایان نامه کارشناسی ارشد،
دانشگاه تهران ،دانشکده منابع فبیعی 11 ،ص.
حسینی ،سید عطااله ،محمدرضا پورمجیدیان ،اص ر فالگ و
مهدیس محمودیان .9311 ،بررسی موفقیت کاج الدار برای
ایجاد فیای سبز در تهران ،محیطشناسی.12-25 :42 ،
روحانی ،غزاله .9314 ،راهنمای انتتاب و کاشات درختاان
زینتی در فیای سبز ،انتشارات آییت 924 ،ص.

211

222  تا252  صفحۀ،9314  تابستان،2  شمارۀ، سال هفتم، انجمن جنگلبانی ایران،مجلۀ جنگل ایران

Mcpherson, E.G., 1994. Effects of vegetation
on building energy performance. Academic
Press, Syracuse, 490 pp.

 شبیهسازی ابزاری نیرومند بارای.9322 ، علیرضا،رنجگری
.34-21 :42 ، مجلۀ روشن،تصمیمگیری

McPherson, E.G., and J.R. Simpson, 2003.
Potential energy savings in buildings by an urban
tree planting programme in California, Urban
Forestry and Urban Greening, 2(2): 73-86.

 نقش.9319 ، مهسا متتاری و مهران قرائتی، رامین،مدنی
آتریوم در بهینهسازی مصار ساوخت در سااختمانهاای
 دوماااین کنفااارانس برناماااهریااازی و مااادیریت،اداری
.21 -92 ، تهران،محیطزیست

Miller, R.W., 1988. Urban forestry planning
and managing urban green space, Pretice Hall,
New Jersey, USA. 1988 pp.
Nilon, C.H., 1991. Classification of urban
forests in three U.S. cities: a test of Moll's
urban forest zone model, Arboricultural
Journal, 15(3): 255 263.
Payton, S., G. Lindsey, J. Wilson, J.R.
Ottensman, and J. Man, 2008. Valuing the
benefits of the urban forest: a spatial hedonic
approach, Journal of Environmental Planning
and Management, 51: 717–736.
Rowntree, R.A., 1998. Urban forest ecology:
conceptual points of departure, Journal of
Arboriculture, 24: 62-71.
Simpson, J.R., E.G. McPherson, and R.A.
Rowntree, 1994. Potential of tree shade for
reducing building energy use in the PG and E
service area, final report to pacific gas and electric
company, San Francisco, California, 187 pp.
Simpson, J.R., and E.G. McPherson, 1995.
Impact evaluation of the Sacramento municipal
utility district's shade tree program, final
report, agreement no, 95-CL- 004, Sacramento
municipal utility district, monitoring and
evaluation, Sacramento, California, 44 pp.
Simpson, J.R., 2002. Improved estimates of
tree-shade effects on residential energy use,
Energy and Buildings, 34(10): 1067-1076.
Thayer, R. and B. Maeda, 1985. Measuring
street tree impact on solar performance: a fiveclimate computer modeling study, Journal of
Arboric, 11:1-12.
Wang, F., T. Hunt, Y. Liu, W. Li, and S. Bell,
2003. Reducing space heating in office
buildings
through
shelter
trees,
in:
CIBSE/ASHREA
Joint
Conference,
Edinburgh, October 24–27.

 جنگالشناسای و پارورش.9314 . محمدرضا،مرویمهاجر
. ص312 ، انتشارات دانشگاه تهران.جنگل
 بررساای نقااش فیااای ساابز در.9319 ، داوود،نهرلاای
، مجلاۀ پیاام سابز،بهینهسازی انر ی مصرفی ساختمانها
.32-22 :99  و92
Akbari, H., A.H. Rosenfeld, and H.Taha, 1990.
Summer heat islands, urban trees and white
surfaces, ASHRAE Transactions, 96 (1): 13811388.
Carter, J., 2001. The potential of urban forestry in
developing countries: a concept paper, Food and
Agriculture Organization, Rome, Italy. 90 pp.
Carver, A.D., D.R. Unger, and C.L. Parks,
2004. Modeling energy savings from urban
shade trees: an assessment of the CITY green®
Energy conservation module, Environmental
Management, 34(5): 650-655.
Doick, K., and T. Hutchings, 2013. Air
temperature regulation by urban trees and
green infrastructure, Forest research, Forestry
commission publications, 10 pp.
Donovan, G.H., and D.T. Butry, 2009. The
value of shade: Estimating the effect of urban
trees on summertime electricity use, Energy
and Buildings, 41(6):662-668.
Glaeser, E.L., and M.E. Kahn, 2010. The
greenness of cities: carbon dioxide emissions
and urban development, Journal of Urban
Economics, 67(3): 404-418.
Heisler, G.M., and D.R. De Walle, 1988.
Effects of windbreak structures on wind flow,
Agriculture, Ecosystems and Environment,
22(23): 41–69.
Iwaro, J., and A. Mwasha, 2010. Implications
of building energy standard for sustainable
energy efficient design in buildings,
International Journal of Energy and
Environment, 1(5): 745-756.

Iranian Journal of Forest, Vol. 7, No. 2, Summer 2015

270

Modeling of optimal urban plantation approach to
reducing energy consumption in building
M. Heydari1, S. Abdolahzadeh2, S. Litkouhi3, and N. Nasrollahi4
1

Assistant Prof., Faculty of Agriculture, University of Ilam, I. R. Iran
M.Sc., Department of Art and Architecture, University of Payame Noor, Tehran, I. R. Iran
3
Assistant Prof., Department of Art and Architecture, University of Payame Noor, Tehran, I. R. Iran
4
Assistant Prof., Faculty of Engineering, University of Ilam, I. R. Iran
2

(Received: 18 February 2014, Accepted: 24 June 2015)

Abstract
Urban forests donate many environmental and economic benefits to the cities. The main
benefits are reducing indoor heat by shading buildings, absorbing sunlight, reducing
ultraviolet rays, cooling the air, and reducing wind speed. In this study different pattern of tree
planting as a green belt around an office building (simulation of railway building) was
examined for reduction of energy consumption. For this purpose, tree planting (as single and
two storied rows) with distance of 5 m and 10 m from the building were considered. Design
Builder software was used for modeling. Pinus eldarica and Spartium janceum morphological
characteristics such as canopy diameter, height and diameter at breast height of trees
measured and were included in the models. Results showed that there are significant
differences between the different models and both one and two stories in terms of energy
consumption in the building. Tree planting in all directions of building showed the highest
reduction in energy consumption than one-side model. Among the one-sided model, tree
planting on the west side of building was more suitable while tree planting on the south side
of the building did not significantly reduce energy consumption. At both distances, 5 and 10
meters, from the wall in all models, two storied tree planting showed better efficiency than
one-storied. The simulation results showed that there is a positive correlation between tree
distance from the building and energy consumption.
Keywords: Energy consumption, Office building, Simulation, Urban forest.
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