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Aims: Thermal comfort is one of the main factors for the participation of people in open 

urban spaces. This article focuses on the planting system in Jahan Nama Garden in 

Shiraz. The paper seeks to achieve the goal of reaching thermal comfort, increasing the 

people participation and optimization the outdoor thermal comfort in Jahan-Nama 

Garden. 

Materials & Methods: The research method is descriptive-analytical and in terms of 

qualitative methodology. It used quantitative measurement in which the Jahan-Nama 

Garden has been simulated with ENVI-met 4. By selecting eight points in Jahan Nama 
Garden of Shiraz, climatic variables have been analyzed at 9, 12 and 17 o'clock on the 1st 

of July as the hottest day of the year. By comparing these points with the thermal 

comfort index PET they are analyzed. 

Findings: Checking the plant simulation models, trees type and canopy and their 

number, in their place have improved the open space thermal comfort conditions, and 

by passing through the garden space, the environmental conditions return to the 

previous state and the average rate of radiant temperature has the greatest effect on 
thermal comfort, which will be presented in form of bar and line diagrams. 

Conclusion: In planting system, increasing the number of trees has a greater effect on 

the thermal comfort in garden space. It is to boost the participation rate and the 

reduction of thermal stress in the hot seasons. The height and the form of the trees have 

direct effect on the thermal comfort.  
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 1400 پاییز ، 3، شماره 11دوره                                                                                                                                            پژوهشی نقش جهان  -فصلنامه علمی 

گ  ریتاث کاشت  ا  اه ینظام  باغ  بر    یرانیدر 

پژوه  یفضا  یحرارت  شیآسا مورد  :  یباز، 

 رازیباغ جهان نما ش

 
 2*، آزاده شاهچراغی 1مهناز رضایی

 

معمار  یکارشناس  -1 و  معمار  ،یارشد  و    ،یگروه  علوم  واحد 

  .رانی ا تهران، ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،ی تحق

معماری،  معماری و  دکتری    -2 و   ،گروه  علوم  واحد 

 )مسئول مکاتبات(  .ایران ،تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تحقیقات

 

 چکیده 

آسایش حرارتی از عوامل اصلی برای حضور افراد در فضاهای باز شهری   اهداف: 

به حساب می آید. این مقاله با تمرکز بر نظام گیاه در باغ جهان نما شیراز درصدد 

هدف ایجاد آسایش حرارتی و باال بردن حضور افراد و بیشترین عامل رسیدن به  

 موثر بر آسایش حرارتی در فضای باز می باشد.

ر تحلیل گفتمان همزمان می  پژوهـش کیفـی مبتنی بروش  ابزار و روش ها: 

  بـا   همتـراز  آینـده  از   بررسی رویکرد معاصرسازی مکان مبنا، حفاظت   باشد. بـا

  هـدف   گرفتـن  نظـر  در  بـا  و  کـرده  پیچیـده  را   موضوع  درک  گذشـته  حفاظـت

واگرایی   با   ناچـار  به  نفوذ   ذی  و  ذینفع  افـراد  تمـام  مکان سازی، مشـارکت دادن

درنظر گرفتن گروه های مختلف در نه نمونه موردی   .گردد  مـی  مواجـه  گفتمـان، 

تغییر کاربری خانه های تاریخی تهران به تحلیل کیفیت محله با رویکرد مقاله  

پرداخته می شود. فرآیند تغییر کاربری خانه های تاریخی نیز براساس این مدل 

 تبیین شد. 

درخت و تعداد گیاه، نوع درخت و تاج    مدل های شبیه سازیبررسی  با  یافته ها:  

باز را بهبود بخشیده،    ، در محل خود آن ها،   با  و  شرایط آسایش حرارتی فضای 

میانگین دمای و    شرایط محیطی به وضعیت قبل برمی گردد  باغعبور از فضای  

بر آسایش حرارتی را دارد که در قالب نمودارهای ستونی  بیشترین اثرگذاری    تابشی

 و خطی ارائه می گردد. 

بر آسایش   نتیجه گیری:  بیشتری  تاثیر  افزایش درختان  نظام کاشت گیاه،  در 

حرارتی فضای باغ و حضور افراد و کاهش استرس حرارتی در فصول گرم سال  

و   عبور  دارد  و  سایهاندازی  در  توانـد  مـی  درختان  فرم  و  ارتفاع  و  تاج  به  توجه 

  .باعث کـاهش دمای متوسط تابشی و افزایش رطوبت گردد، جریان هوا  

 ، طبیعت باغ ایرانی، آسایش حرارتی، اقلیم، پایداری کلمات کلیدی: 

 

  مقدمه

آسایش   انرژی و  در مصرف  بهره وری  به  رویکرد طراحانه 

[، موضوعی که امروزه بیش از هر زمان 3-1حرارتی انسان ] 

است.]  گرفته  قرار  توجه  مطالعات صورت 5-4دیگر مورد   ]

دیگر بر اهمیت  گرفته در سال های اخیر، بیش از هر زمان  

کیفیت   بر  آسایش حرارتی،  مانند  اقلیمی  پایه  مفاهیم  تعامل 

[  15-6محیط و استقبال استفاده کنندگان از فضا تاکید دارد. ] 

در  حرارتی  آسایش  ایجاد  برای  تالش  موضوع،  ادبیات  در 

منظر،   طراحی  مختلف  ها  تکنیک  کمک  با  خارجی  محیط 

افزایش رابطه انسان [ توصیه به  25-16اهمیت ویژه ای دارد. ] 

 [ طبیعت  در 28-26و  انسان  افزایش حضور  به  گرایش  و   ]

 [ باز  تعامل  31-29فضاهای  روی  بر  مطالعه  رونق  باعث   ،]

های اخیر شده است.  [ در سال37-32معماری با فضای باز ] 

تمامی این موارد بر ضرورت و اهمیت مطالعه بر روی آسایش 

[ از سوی دیگر،  40-38] حرارتی در فضاهای باز تاکید دارند.  

چالش مهمترین  از  معاصر  یکی  شهرسازی  و  معماری  های 

فضاهای  در  اقلیمی  شرایط  بهبود  و  حرارتی  آسایش  ایران، 

 [ تغییرات  42-41مختلف شهری است.  تاثیر  امروزه بدلیل   ]

اقلیمی در سطح شهرها، آسایش حرارتی در فضای باز مورد  

مطالعات صورت    [ 46-43توجه بیشتری قرار گرفته است. ]

گرفته در حوزه آسایش حرارتی به متغیرهایی چون فرهنگ  

 [47 [ محیط  با  انسان  تعامل  نحوه  و  48[،  فعالیت  نوع  و   ]

 [ انسان  داشتند.  50-49پوشش  تاکید  بر [  قبلی  مطالعات 

کـاهش    ،سطح سایهاندازی درختاناهمیت متغیرهایی چون  

تاکید دارند. و افـزایش رطوبــت  (  تابشی  دمای  میانگین)دمـا  

 ( 1، جدول1[ )نمودار51-58] 
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 )منبع: نگارندگان(  اقلیمیکاربرد گیاهان  برای کنترل شرایط  -1نمودار
 

 PET حرارتی  مقادیر آستانه شاخص-1جدول

  

 )درجه سانتی گراد(  برای تنش های گرمایی PETمقادیر آستانه شاخص  

 آستانه  پارامتر 

 (PET  >18<29)   آسایش گرمایی

  PET<8 تنش سرمایی 

  PET>35 تنش گرمایی

  PET>41 روز داغ
 

 

 ها روش  مواد و 

مقاله   مهمترین  تاثیر  این  از  به عنوان یکی  گیاه  کاشت  نظام 

آسایش حرارتی فضای باز    را بر   مولفه های سازنده باغ ایرانی

از این رو فرضیه این مقاله بر پایه دستیابی به   کند.بررسی می

الگوی بهینـه نظام کاشت درختان و پوشش گیاهی باغ جهان  

نما شیراز که بتواند به آسایش حرارتی فضای باز و در کاهش 

استرس گرمایی موثر باشد، استوار گردیده و روش تحقیق در  

مقاله   شبیبه صورت  این  بـا  و  بوده  کمی  و  کیفی  ه  ترکیبی 

انویمت)  درسازی   افزار  باشد(  Envi-metنرم  بــه  می   .

میدانی   برداشت  و  ای  کتابخانه  مطالعــات  منظــور  ایــن 

 جهت انجام این پژوهش در نظر گرفته شده است. 

بررسی   اساسی،  آسایش سوال  بر  گیاه  طبیعی  مولفه  تاثیر 

شناسایی مولفه گیاه به عنوان  شیراز و    حرارتی باغ جهان نما

موثر بر آسایش حرارتی درفضای باز است. با بررسی    عامل

نظام کاشت گیاه در باغ در سه مدل جهت ارزیابی تاثیر آنها  

بر آسایش حرارتی انجام گرفته است. فرآیند شبیه سازی در  

مدل  نخست  مرحله  که:در  است  ترتیب  این  به  مطالعه  این 

تعیین وضعیت   انجام می شود. مرحله  موجود  سازی و  باغ 

هواشناسی  دوم   های  داده  استخراج  و  اقلیمی  شرایط  تعیین 

شهر شیراز)دما، رطوبت نسبی، سرعت باد، دمای تابشی( و  

تعیین   سوم  مرحله  و    8در  باغ  سطح  در  )رسپتورها(  نقطه 

به   توجه  با  شده  سعی  زمانی  بازه  تعیین  چهارم  مرحله 

محدودیت های پژوهش پوشش نسبتا مناسبی جهت تحلیل  

کاربرد گیاهان برای کنترل شرایط اقلیمی

کنترل رطوبت

یر گیاهان مقدار زیادی آب را از طریق تبخ
هر چه .و تعرق به هوای محیط می دهند
یشتری به سطح برگها بیشتر باشد رطوبت ب

.محیط می دهد

کنترل تابش و درجه حرارت

گیاهان انرژی خورشید را جذب کرده و 
حیط آن را به آهستگی و با سرعت کم به م

بازگردانده و درجه حرارت را کاهش می 
قش انتخاب نوع گیاه و شیوه کاشت ن.دهند

مای موثری در کنترل تابش آفتاب و گر
.محیط دارد

کنترل باد

ممانعت ، مسدود نمودن، فیلتر کردن، 
هدایت و انحراف جریان بادکه سرعت و 

ه فرم با توجه ب. جهت آن را کنترل می کنند
، بافت و ارتفاع خود گیاه و یا محل 

قرارگیری و کاشت گیاه
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ستان به عنوان گرمترین روز سال در ساعات  در روز اول تاب

بعداز ظهرداده شود و در مرحله پنجم   17ظهر و    12صبح و  9

پرداخته می شود و در مرحله   به شبیه سازی سه مدل گیاه 

نمودارهای   نتایج  تبدیل  و  کمی  های  داده  استخراج  ششم 

لئوناردو افزار  نرم  در  انتقال  گرافیکی  سپس  و  باشد  می 

ت شده به نرم افزار اکسل، نمودارهای مربوط  اطالعات برداش

از عوامل موثر محیطی بر آسایش حرارتی  روز   به هرکدام 

است.   شده  ترسیم  اطالعات  انتخابی  گردآوری  ابزارهای 

کتابخانه ای ، با استفاده ازمنابع موجود و از نرم افزارهای شبیه 

مانند   حرارتی  آسایش  بحث  به  مربوط    "انویمت  "سازی 

ارزیابی نهایی  و  در بخش تحلیل های عددی  شده،    استفاده

حرارتی   شاخص  از  سازی  فیزیولوژکی شبیه  معادل    دمای 

مانند   افزارهایی  ازنرم  و  شد  خواهد  و    "لئوناردو "استفاده 

ارائه داده های ثبت شده  جهت نمایش گرافیکی و  "اکسل "

 ( 1)شکل به صورت نمودارها وجداول استفاده می گردد.

 

و ارتفاع از سطح   N 52°53′E′60°29°)  باغ جهان نما شیراز

هوای گرم و نیمه خشک )بر اساس    آب واز  متر(    1540دریا  

باغ جهان نما با    برخوردار است.طبقه بندی شاخص کوپن(  

توجه به دارا بودن خصوصیات باغ ایرانی و مکان تفریحی  با  

هکتار در محدوده شمال شیراز واقع شده    5مساحت تقریبی  

نقطه    8در    رسپتورهابرای انجام پژوهش،  (  3و2)جدولاست.  

از محدوده فضای باغ جهان نما، در محورهای اصلی و فرعی  

که در تمامی جهات باغ قرار گرفته و تا تاثیر گیاه را به عنوان  

مولفه طبیعی سازنده باغ ایرانی جهان نما را بر روی آسایش 

حرارتی افراد را نشان دهد. داده های آب و هوایی وارد شده  

د شده و همچنین برای محاسبه میزان  به نرم افزار انویمت وار

مت )یک    - با کمک نرم افزار بایو (  PET)شاخص حرارتی  

ابزار محاسبه کننده می باشد که بر اساس داده های خروجی  

شاخص  افراد،  پارامترهای  تنظیمات  و  انویمت  افزار  نرم 

آسایش حرارتی انسان را محاسبه می کند.( مقادیر آن به دست  

 ( 4جدول) آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( گان)نگارند روش و مراحل پردازش پژوهش و اطالعات ورودی به نرم افزار -1شکل 
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 )منبع: نگارندگان(  نقشه موقعیت قرارگیری باغ های شیراز -2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باغ جنت

 

45هکتار   

 باغ هفت تنان 

2m4474 

 باغ نظر 

2m45458 

 باغ جنت باغ عفیف آباد  باغ دلگشا 

 

 باغ ارم 

2m74898 2m96524 2m58737 2m45795 
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)سرعت باد، دمای متوسط    شبیه سازی آسایش حرارتی گیاه با  

نسبی( رطوبت  هوا،  دمای  انویمت    تابشی،  افزار  نرم  در  در 

مدل اول با تغییر تاج و قطر درخت های محور اصلی باغ و  

مدل دوم تغییر تاج گیاهان و درختان مسیر محور اصلی و    در

)از   درختان  تعداد  افزایش  سوم  درمدل  و  باغ   330فرعی 

 درخت (  423درخت موجود به 

 

)همیشه   شبیه سازی شده است که ترکیبی از درختان سرو 

نتایج شبیه    (5. )جدول  )برگ ریز( می باشد  سبز( و مرکبات

به سبب اینکه تغییرات دما در    برای سه مدل پوشش گیاهی

( می باشد و از طرفی چون میانگین قد 17-12-9ساعات )

ایستاده و نشسته   متر است، سنجش   1.50انسان بین حالت 

   ه سازی در این ارتفاع انجام شده است.شبی

 

 
 )منبع: نگارندگان(  معیار انتخاب و اقلیمی باغ  و کوشک جهان نما شیراز -ویژگی های کالبدی -3جدول

 

 نام باغ : جهان نما 

نما  جهان باغ فضایی –ویزگی های کالبدی   ویژگی کالبدی  

کنونی: بافت شهری موقعیت   شکل باغ: مربع  موقعیت گذشته: خارج شهر  

SW-NE منبع آبرسانی: قنات رکن آباد  جهت گیری:      نحوه استقرار: مسطح  

انار  -نارنج -کاج -درختان باغ: سرو  منبع آبرسانی فعلی: چاه 

 عکس هوایی باغ جهان نما  نمای باغ  معیارهای انتخاب باغ 

ب 
 معیار انتخا

ثبت   ▪ و  تاریخی   پیشینه  دارای 

 میراث فرهنگی 

پالن   ▪ با  گسترده  باغ  طرح 

 مشخص 

 وجود پوشش گیاهی در باغ  ▪

 ابنیه اصلی به صورت کوشک  ▪

  

 اهداف و معیارهای اقلیمی مشخصه های فضایی باغ جهان نما 

 معیار اقلیمی

 

  

 جهت گیری مناسب نسبت به باد  ▪

 استقرار بر اساس شاکله محیطی و آب  ▪

نظام آبیاری بر اساس جلوگیری از اتالف  ▪

 آب

قرار گیری حوض و استخر در مسیر وزش  ▪

 باد 

 محصوریت  ▪

 کاشت درختان همیشه سبز  ▪

 کاشت درختان مثمر  ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابنیه خدماتی

کوشک

عناصر آبی

مسیرهای ارتباطی

ورودی

فضای سبز
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 )منبع: نگارندگان(  نقاط انتخابی باغ جهان نما شیراز -4جدول

 مشخصات نقاط انتخابی در باغ جهان نما شیراز 

جانمایی گیرنده مجازی روی سطح باغ جهان نما  

 شیراز 

 نقاط  مشخصات جغرافیایی  جهت قرار گیری 

 X:39 , Y:60 1 شمال غربی روی محور اصلی باغ  

کوشک  به نزدیک –شمال غربی   X:60 , Y:60 2 

نزدیک به کوشک  -شمال شرقی  X:79 , Y:60 3 

 X:97 , Y:60 4 شمال شرقی باغ 

 X:40 , Y:90 5 شمال باغ 

 X:39 , Y:33 6 غرب باغ 

 X:97 , Y:33 7 جنوب باغ

 X:97 , Y:90 8 شرق باغ 

 

 
 جهان نما )منبع: نگارندگان( پوشش گیاهی در سه مدل شبیه سازی باغ  -خروجی مولفه های اقلیمی -5جدول

تغییر تاج  پوشش گیاهی باغ در محور  -)متر بر ثانیه(  سرعت باد-نقاط مورد نظر در باغ جهان نما شیراز

 اصلی 

صبح  00:9ساعت  ظهر  00:12ساعت   بعداز ظهر  00:17ساعت    مدل گیاه 

Max 2/20  2/32  2/45   اول 
Min 0/06  0/06   0/07  

Max 2/21  2/34  2/47    دوم 
Min 0/06   0/06  0/06   

Max 2/33  2/49  2/59   سوم 
Min 0/07   0/07   0/07  

تغییر تاج  پوشش گیاهی باغ در -(درجه سانتی گراد)دمای تابشی-نقاط مورد نظر در باغ جهان نما شیراز

 محور اصلی 
Max 56/52  57/67  60/92   اول 
Min 31/61  45/96  35/38  

Max 57/05  58/31  60/77   دوم 
Min 31/54  47/04  36/37  

Max 55/83  55/17  59/13   سوم 
Min 26/44  41/24  31/20  

تغییر تاج  پوشش گیاهی باغ در محور  - (درجه سانتی گراد ) دما-نقاط مورد نظر در باغ جهان نما شیراز

 اصلی 

Max 28/78 35/42  35/97    اول 
Min 24/53  31/08   33/34   

Max 28/76  35/43  35/96    دوم 
Min 24/36 31/11  33/42     

Max 28/67  34/98  35/71    سوم 
Min 24/43 30/19  32/95     

تغییر تاج  پوشش گیاهی باغ در محور  -)درصد( رطوبت نسبی-شیرازنقاط مورد نظر در باغ جهان نما 

 اصلی 

Max 24/85 15/95 13/01  اول 
Min 17/37 10/61 9/23 

Max 25/73 15/76 12/66  دوم 
Min 17/35 10/56 9/22 

Max 37/79 21/28 14/03 

2 3 4 1 

5 

6 7 

8 
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Min 17/46  11/32  9/25   سوم 

 

 

 یافته ها 

های گراف  مقایسه  حرارتی  با  معادل   شاخص  دمای 

صبح    9ساعت    و سوم دررا برای مدل اول و دوم    فیزیولوژکی

می باشد و بدلیل    17و    12آسایش حرارتی بهتر از ساعات  

 ، در وضعیت  3-2-1تغییر تاج درختان محور اصلی رسپتور

 

 

رسپتورهای   از  بهتری  حرارتی  قرار      8و7-6-5-4آسایش 

سوم مدل  در  حرارتی  شاخص  در    دارد.  درختان(  )افزایش 

حرارتی شاخص  های  نمودار  با   معادل   مقایسه  دمای 

)تغییر تاج درختان(،    برای مدل اول و دوم گیاه فیزیولوژکی

 (  6جدول) شرایط آسایش حرارتی بهتری را دارا می باشد.

 

 

 )منبع: نگارندگان(  PETبا شاخص اقلیمی  مدل های شبیه سازی گیاهتحلیل و مقایسه آسایش حرارتی -6جدول

 2020ژوئن  21در روز  -(8-1رسپتور) گیاه های شبیه سازی مدل – PETشاخص حرارتی 

 صبح  9:00 ظهر 12:00 بعد از ظهر  17:00 مدل گیاه

اول 
 

   

دوم 
 

 

 

 

سوم 
 

 

  

 

از آنجایی که مولفه های مختلـف دیگـری نظیـر جهت قرار  

گیری ، ضریب دید به آسمان و جنس مصـالح کف و آب نیز  

مـؤثر   شـده  بینـی  پـیش  حرارتی  آسایش  میزان  روی  بر 

خواهند بود، هرکـدام از نقـاط گیرنـده مـیبایسـت فقـط بـا  

مستقیم   الگوهای مشابه خود مورد ارزیابی قرار گیرند تا تأثیر

گردد.  مشخص  گیاه  مجـازی    متغیر  های    3-2-1گیرنـده 
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با   اسـت، چون  داشـته  درختـان  از وجود  را  تأثیر  بیشترین 

توجه به قرارگیری این گیرنده در محور اصلی توانسته اسـت  

هـر چـه بیشتر از سایه افکنی نور شرق و غرب در رسیدن 

بین س از  و  ببرد  بهره  افراد  آسایش  ارائه  بـه شـرایط  ه مدل 

( سوم  مدل   ، گیاه  برای  افزوده(  93شده  توانسته    درخت 

شده انتخاب  نقاط  در  را  بیشتری  ایجاد    ،آسایش  سایت  در 

بود درختان   تاج   تغییر  که  دوم  و  اول  مدل  در  و    ، نماید 

 تغییرات محسوسی در بهبود شرایط آسایش دیده نشده است.

 

 

 
 صبح )منبع: نگارندگان( 9 نقاط باغ جهان نما در روز یکم تیرماه ساعت 8مقایسه وضع موجود و مدل های گیاه در   -2نمودار

 

 

 
 ظهر )منبع: نگارندگان( 12نقاط باغ جهان نما در روز یکم تیرماه ساعت  8مقایسه وضع موجود و مدل های گیاه در   -3نمودار
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 بعد ازظهر )منبع: نگارندگان(  17نقاط باغ جهان نما در روز یکم تیرماه ساعت  8موجود و مدل های گیاه در مقایسه وضع   -4نمودار

 

 نتیجه گیری بحث و 

باغ ها در اقلیم نیمه گرم و خشک به عنوان عنصر مهمی از  

باز  فضای  در  آسایش حرارتی  در  زیادی  تاثیر  منظر شهری 

ارد و نظام کاشت و پوشش گیاهی یکی از موثرترین مولفه  د

محیطی  کیفیت  و  آسایش  ایجاد  در  ایرانی  باغ  های سازنده 

تفاوت های عمده ای میان مدل های شبیه    (2)شکلاست.  

سازی شده پوشش گیاهی در میزان آسایش حرارتی وجـود  

دارد کـه بـا تغییـر نوع و تاج درختــان، چیــدمان و تعــداد  

درختان به دست آمده است. ایـن در حـالی اسـت کـه نـوع  

درختان با توجه به نوع تاج خود )مخروطـی، پهـن( و نـوع  

ن برگ، سوزنی برگ( مـی توانـد تـأثیر متفـاوتی در  برگ )په

سایه اندازی و جذب تـابش، تغییـر جریـان بـاد و کـاهش  

. بنابراین در دو ت گردددمای متوسط تابشی و افزایش رطوب

مدل اول آسایش حرارتی کمتر نسبت به مدل سوم ایجاد شده  

بلند ارتفاع  سبزبا  همیشه  درختان  تعداد  افزایش  دلیل  تر،  به 

سایه اندازی مدت زمان بیشتری و جریان هوا بهتر عبور می  

کاشت   نظام  به  توجه  دارد.  بر  در  را  بهتری  آسایش  و  کند 

محورهای   به  نسبت  هـا  آن  مناسـب  جانمـایی  و  درختـان 

در   مطلـوبی  سـایهانـدازی  بتوانـد  کـه  کوشک  و  اصلی 

ترین  سـاعات بحرانـی تابسـتان داشـته و جریان هوا را به به

نسبت به دیگر عوامل  تابشی  دمای متوسط    نحو هدایت کنند.

اقلیمی تاثیر بیشتری بر آسایش حرارتی در فضای باز دارد. با  

بررسی و مقایسه نمودارها و جداول دمای متوسط تابشی با  

شرایط آسایش حرارتی وضع موجود می توان به رابطه معنادار  

 ارتی پی برد. آسایش حر شاخص  بین دمای متوسط تابشی و
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