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ABSTRACT 

 

Objective: Public open spaces in residential areas of cities are one of the fields for the social 

interactions. Hence, the climatic and geometric characteristics of urban open spaces must be 

harmonious and facilitate social relations. This is doubly important, especially in hot and arid 

environments. The purpose of this study is to investigate the thermal comfort of urban open 

space and its influential components in strengthening social relations in the old neighborhood 

of Quds neighborhood in Zahedan. 
Methods: The present paper is applied in terms of purpose and experimental-correlation in 

terms of method. To evaluate the thermal comfort of the outdoor spaces, physiologically 

equivalent temperature (PET) and predicted mean votes (PMV) based RayMan model and 

universal thermal comfort index (UTCI) based on BioKlima model have been used. A new 

mathematical model is then proposed based on the correlation relations between environmental 

variables and individual subjective responses. Field studies including measuring meteorological 

parameters, thermal environment perception, and geometry of urban open space are the final 

part of this research.  

Results: Findings showed that the time range of urban outdoor thermal comfort in Quds 

neighborhood is abundant in the afternoon in summer. The afternoon microclimate is dependent 

on the fabric of the neighborhood and has the potential to enhance social interactions. The 

proposed mathematical model for estimating thermal comfort in hot and arid environments 

based on the correlation of environmental variables and actual sensation vote (ASV) is well 

able to express an actual thermal sensation of outdoor spaces. 
Conclusion: Therefore, in order to take the necessary measures to develop and promote the 

social interactions of the neighborhood, physical infrastructure such as outdoor furniture 

development and neighborhood social institutions should be strengthened. The results of these 

measures can reduce the urban social harms. 
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  چکیده

باشد. گیری تعامالت اجتماعی میدر محالت مسکونی شهرها، یکی از بسترهای شکل فضاهای باز همگانیتبیین موضوع: 

ری روابط اجتماعی در محالت گیبایست همسو و شکلهای باز شهری میهای اقلیمی و هندسی فضااز این رو، مشخصه
 یمقاله، بررس نای هدفکند. های گرم و خشک اهمیت دوچندان پیدا میویژه در محیطشهری را تسهیل نمایند. این مقوله، به

گیری مناسبات اجتماعی در محله قدیمی قدس )کوی های تأثیرگذار بر آن در شکلآسایش حرارتی فضای باز شهری و مؤلفه
 .است اهدانقدس( در شهر ز

سنجش آسایش حرارتی فضای  ی. براباشدیم همبستگی -تجربیو از نظر روش  یمقاله حاضر از نظر هدف کاربرد روش:

شده بر پایه مدل ریمن و شاخص اقلیم حرارتی جهانی بر  بینیهای دمای معادل فیزیولوژیک و متوسط آراء پیشباز از شاخص
های اساس همبستگی متغیرهای محیطی و واکنشسپس یک مدل ریاضی جدید بر پایه مدل بیوکلیما استفاده شده است.

گیری پارامترهای هواشناسی، سنجش افزار متلب توسعه داده شده است. مطالعات میدانی شامل اندازهشخصی در محیط نرم
 گردد.ادراک شهروندان و بررسی هندسه فضای باز شهری، بخش تکمیلی این پژوهش را شامل می

زاهدان در ساعات قدس محدوده زمانی آسایش حرارتی فضای باز شهری در محله  دهد کهینشان م هایافته ها:فتهیا

ظهر در فصل تابستان به فراوانی موجود است. میکرواقلیم عصرگاهی محله تابعی از کالبد آن بوده و پتانسیل بالقوه ازبعد
های گرم و شد. مدل ریاضی پیشنهادی برآورد آسایش حرارتی در محیطباهای تعامالت اجتماعی را دارا میگیری زمینهشکل

های حرارتی واقعی از های واقعی افراد به خوبی قادر به بیان احساسخشک برمبنای همبستگی متغیرهای محیطی و احساس
 باشد. آسایش در فضای باز می

های فیزیکی بایست، زیرساختمی تعامالت اجتماعی محله توسعه و ترویججهت انجام اقدامات الزم به منظور  نیبنابرا :نتایج

های اجتماعی تواند از آسیبتقویت گردد. نتایج این اقدامات می همانند مبلمان فضای باز توسعه و نهادهای اجتماعی محله
 شهر بکاهد. 

 .زاهدان، مناسبات اجتماعی، میکرواقلیم، فضای باز شهری ،آسایش حرارتی :هاکلیدواژه

 

 01/01/1400انتشار آنالین:            26/12/1399پذیرش:             15/10/1399 بازنگری:           05/08/1399دریافت: 

رزیابی آسایش حرارتی فضای بازهمگانی با تأکیدد بدر تقویدت مناسدبات اعتمدا ی در ا  (.1400) تقی، طاوسی؛ حمید، پورنظریاستناد: 
 .287-306(، 1) 8 دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری، .ردی: کوی قدس زاهدان(های شهری )مطالعه مومحله

DOI: 10.22103/JUSG.2021.2043 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)حمیـد  h.nazaripour@gep.usb.ac.irرایانامـه   9816745845 پسـتی کـد  ایـران،، زاهدان ،دانشگاه سیستان و بلوچستان نویسندۀ مسئول: 1

 پور(.نظری

 مقاله پژوهشی

 

 

https://dx.doi.org/10.22103/JUSG.2021.2043


 287-306(، 1)8، و طاوسیپور نظری 289

 

 مقدمه

همگانی ها نسبت به فضاهای بیرونی ها درباره آسایش حرارتی فضای اندرونی مانند فضاهای داخلی خانهپژوهش
های تفریحی و تجاری، مانند تعامالت حال، بسیاری از فعالیتهای شهری برتری دارد. با اینروها و پارکمانند پیاده

آید دالیل متعددی به نظر می (.Spagnolo & Dear, 2003)گیرند اجتماعی و گردشگری در فضاهای باز شکل می
 ها عبارتند از د. برخی از آنبرای این همه تحقیقات سوگیرانه وجود داشته باش

های بیشتری را در درون . بخش زیادی از تحقیقات در مناطقی صورت گرفته است که مردم آن مناطق زمان1
 کنند.های بسته مانند خانه، اداره، کارخانه و غیره سپری میمحیط
وری دارد، ضرورت ان بهرههای کاری، فرض براین است که آسایش حرارتی ارتباط مستقیمی با میز. در محیط2

 کند تا کارفرمایان شرایط حرارتی مطلوب را برای کارمندان فراهم نمایند.اقتصادی ایجاب می
 باشد.های داخلی می. محیط حرارتی فضاهای باز بیرونی از نظر مهندسی و کنترل بسیار دشوارتر از نمونه محیط3
 از فضاهای باز بیرونی به مانند فضاهای داخلی نیست.پذیری برای بسیاری . مالکیت و همچنین مسئولیت4

های باز وجود دارد. بسیاری از علیرغم این موانع، دالیل متعددی برای درک بیشتر ما از آسایش حرارتی محیط
بومی،  هایبازیهای تفریحی با اهداف ویژه به عنوان مثال رویدادهای ورزشی مانند بازی فوتبال، دومیدانی و فعالیت

، همچنینگیرد. روی و گشت و گذار و غیره در فضاهای باز صورت میویدادهای فرهنگی، گذران اوقات فراغت، پیادهر
 ها وجود دارند که از مزایای آسایش حرارتی محیط باز بهرهها و کافهمشاغل متعددی در بخش خدمات مانند رستوران

گیری های شکلتواند زمینههای شهری میبه ویژه در سطح محله گیرند. حضور فیزیکی افراد در فضاهای باز همگانیمی
تعامالت اجتماعی را تسهیل نموده و بخشی از گذران اوقات شهروندان را به خود اختصاص دهد. عالوه برآن، این اقدام 

ی است. زندگی شهرهای بزرگ و تقویت سالمت فیزیکی و روانی شهروندان بسیار حیات معضالتدر راستای کاستن از 
 & Woolley) کنندمحیطی، اجتماعی و اقتصادی برای شهروندان فراهم میفضاهای باز شهری مزایای فیزیکی، زیست

Lowe, 2013 .)ها برای هایی با کیفیت باال را به ساکنان ارائه داده و آنفضاهای باز شهری با حرارت مطبوع، مکان
(. خلق یک محیط حرارتی Lai et al. 2019گردند )ادابی شهرها میحضور در فضاهای بیرونی ترغیب و باعث افزایش ش

های محلهرو، راحت در فضاهای باز شهری نیازمند درک دقیق آسایش حرارتی انسان در فضای بیرونی است. از این
آسایش در  اند. امروز نیز می توان با ایجاددهی تعامالت اجتماعی داشتهمسکونی قدیمی از دیرباز نقش بارزی در شکل

پذیری و تعلق خاطر به محیط های مسکونی، ساکنان را به تقویت مناسبات اجتماعی، مسئولیتفضاهای همگانی محله
(. کیفیت استفاده از فضاهای باز شهری به عوامل مختلفی وابسته است؛ که در این 1393سوق داد )قنبران و جعفری، 

است. فضای باز همگانی که نتواند شرایط آسایش کاربران را فراهم کند، میان، آسایش حرارتی از اهمیت خاصی برخوردار 
  (.Lenzholzer, 2012)شود کمتر استفاده شده و حتی از آن اجتناب می

-حضور در فضاهای باز همگانی تلقی میکننده محدودهای گرم و خشک به عنوان عامل شرایط اقلیمی در محیط

ها به ویژه برای حضور افراد خاص به وضعیت اجتماعی، کمبود و نبود زیرساختگردد. عدم مطلوبیت شرایط حرارتی، 
ها ممکن کنند. این محدودیتهای بیرونی محدویت شدید ایجاد میمانند معلولین، زنان، افراد مسن و کودکان در محیط

ی بازشهری به عنوان یک چالش هاها باشد. بنابراین، عدم حضور فیزیکی شهروندان در محیطانواعی از آسیب است زمینه
شدید خورشید و دمای زیاد،  تابشها، محیطباشد. در این های گرم و خشک مطرح میبرای شهرهای واقع در اقلیم

-های ارزیابی آسایش حرارتی، اثر تعدیلهای مردم در فضاهای باز همگانی را محدود می کنند. بسیاری از شاخصفعالیت

گیرند. این متغیرهای اقلیمی با همراهی هوا و سایه را در ارزیابی آسایش حرارتی نادیده میکنندگی سرعت باد، رطوبت 
باشند. دستیابی به روز دارا میمعماری و پوشش زمین، نقش مهمی در خلق آسایش حرارتی برای برخی از اوقات شبانه
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 های شهری تأثیرگذار است.نرژی در محیطهمگانی به طور غیرمستقیم بر میزان مصرف اآسایش حرارتی در فضاهای باز
های شهری، هدف از این پژوهش تحلیل آسایش لذا با توجه به ضرورت تأمین آسایش حرارتی درفضاهای همگانی محله

های رایج و پیشنهاد مدل ریاضی جامع برای حرارتی فضاهای باز محله قدیمی قدس در شهر زاهدان با استفاده از مدل
 باشد. ای میخشک با رویکرد تقویت تعامالت اجتماعی درون محلههای گرم و محیط

  نظریپیشینۀ 

های تحقیق درباره موضوع، مهمترین مزیت بررسی ادبیات و سوابق مسأله پژوهش آن است که محقق با شیوه
شود. اهم میهای تحقیق آشنا گردیده و امکان طراحی یک مدل مفهومی برای حل خالقانه مسأله فرشناسی و دادهروش

گردد که توسط کاربران فضای داخلی موفقیت معماری و طراحی شهری تا حدود زیادی با ایجاد آسایش حرارتی تعیین می
و بیرونی قابل درک است. با این حال، معماری فضای بیرونی نیز بایستی در راستای خلق آسایش حرارتی در فضای باز 

های مردم راحت باشد. هنگام طراحی ی فضاهای باز بیرونی برای انواع فعالیتبیرونی توسعه یابد. به طور کلی، بایست
از نظر حرارتی توجه شود. این مهم در طراحی  های فضای باز شهری، بایستی به رضایت کاربرانامکانات و زیرساخت

مقدار دما، رطوبت و با مالحظه، افزایش  (.Nasir, 2012)فضاهای سبز پایدار به شدت مورد تأکید قرار گرفته است 
-های شهری مدرن امروزی، نیاز به ارزیابی آسایش حرارتی فضای بیرونی بیشتر احساس میکاهش سرعت باد در محیط

به عنوان جزیره  امروزههای انسانی در نتیجه شهرنشینی است که شود. افزایش دمای شهرها در واقع ناشی از فعالیت
بیش از نیمی از جمعیت جهان  امروزهدهند که از منابع اطالعاتی نشان می بسیارید. شوگرمایی شهرها از آن نام برده می

بوده جذاب های اخیر بسیار کنند. به همین دلیل، تمرکز بر موضوع شهرهای سبز در دههدر مناطق شهری زندگی می
-اجتماعی شناخته می روابطز است. آسایش حرارتی فضای باز همگانی در شهرها، بستری مؤثر بر خلق و توسعه انواعی ا

 های شهری بسیار مؤثر است.شود و در سالمت شهروندان و پایداری محیط

مندی انسان از واکنش به محیط حرارتی خود تعریف توان شرایط یا احساس رضایتاصطالح آسایش حرارتی را می
شاخص  60شود. بیش از گیری میدازههای مختلف انناراحتی حرارتی انسان در فضا با شاخص (.Fanger, 1973)کرد 

بینی احتمال فشار به بدن پیشنهاد شده است. هر یک از این های با دمای باال و پیشتنش گرمایی برای ارزیابی محیط
ها شامل بسیاری از پارامترهای های ورودی برای محاسبه این شاخصها، مزایا و معیاب خاص خود را دارند. دادهشاخص

منطقی )بر -های تحلیلیها به گروهاین شاخص .باشدرعت باد، دما، رطوبت، تابش خورشیدی و غیره میجوی مانند س
پایه اصول تبادل حرارتی انسان(، آزمایشی )بر اساس پاسخ انسان به فاکتورهای مختلف محیطی( و مبتنی بر راحتی 

ای از تعداد فزاینده (.Pantavou et al, 2014)شوند گیری از طریق آزمایشات بر روی انسان( تقسیم می)اندازه
مطالعات با موضوع آسایش حرارتی در فضاهای باز انجام گرفته است. این مطالعات آسایش حرارتی فضای بیرونی به 

های اند. یافتههای مختلف در انواع مختلف فضاهای بیرونی پرداخته که در شهرهایی با اقلیم متنوع توسعه یافتهفعالیت
 Yahia)از مطالعات بیانگر این است که فراوانی دماهای خنثی )مطلوب( در فصل گرم باالتر از فصل سرد است  بسیاری

and Johansson, 2013.) های مختلف تجزیه و تحلیل های هم وجود دارد که ناشی از اتخاذ روشبا این حال تعارض
شود ممکن است بر متفاوتی که در مطالعات استفاده می هایهای متمایز، مدلباشد. عالوه بر روشها میو تفسیر داده

ها با ترکیب عوامل مختلف تأثیرگذار بر آسایش حرارتی در پیچیدگی آسایش حرارتی در فضای باز بیفزاید. این مدل
با این  اند.فضای باز، از جمله فاکتورهای فیزیکی، فیزیولوژیکی، روانی، اجتماعی، فرهنگی، رفتاری و شخصی توسعه یافته

آمیختگی عوامل تأثیرگذار فوق با همدیگر باعث می شود تا آسایش حرارتی در فضای باز یک مسئله پیچیده حال، در هم
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از میان عوامل فیزیکی، درجه حرارت هوا، تابش حرارتی، باد و رطوبت نسبی بیشترین (. Lai et al, 2020)باشد 

 تأثیرگذاری بر آسایش حرارتی فضای باز دارند. 

 پیشینۀ  ملی 

ارزیابی و سنجش میزان آسایش حرارتی، نیازمند شناخت دقیق مجموع شرایط اقلیمی تأثیرگذار بر احساس حرارتی 
آسایش های برای کمّی کردن نمایهها و شخص است. لذا پژوهشگران همواره در تالش برای طراحی و توسعه مدل

 اند.حرارتی افراد بوده
در فصل  PPDو  PMVهای با استفاده ار روشرا رتی در بازار وکیل شیراز آسایش حرا (،1391نجفی و نجفی )

گیری به صورت میدانی تهیه شده است. های مورد نیاز این پژوهش به وسیله ابزار اندازه. دادهکردندزمستان بررسی 
. بسیار ناچیز است ،ن بازارو میزان نارضایتی کاربرا ها نشان داده است که آسایش حرارتی در فصل زمستان، فراوانیافته

سقف طاقی شکل، کف، جداره و مصالح  شاملاین درجه از آسایش حرارتی به دلیل استفاده از اصول طراحی اقلیمی 
 .باشدساختمانی بازار می

 به منظور افزایشرا های شهر تبریز راه های تأثیرگذار بر بهبود کیفیت فضایی پیادهمؤلفه(، 1391زاده و تمری )عباس
های سرزندگی، خوانایی، امنیت . نتایج این بررسی نشان داده است که مؤلفهدادسطح تعامالت اجتماعی مورد مطالعه قرار 
دار با سطح تعامالت اجتماعی و میزان حضور شهروندان در فضاهای شهری و ایمنی و نفوذپذیری دارای ارتباط معنی

 .پیاده محور تبریز دارد
های آسایش باد در شهر بر اساس شاخص را  سایش در فضاهای باز شهریارزیابی آ(، 1393روضاتی و قنبران )

واردن برای سنجش مطلوبیت بادها استفاده شده . در این مطالعه از سه معیار بوفورت، برودت هوا و پندادنداصفهان انجام 
 راد در فضای باز شهری را ارتقاتواند آسایش افاست. نتایج نشان داده است که تقویت جریان باد در خرداد، تیر و مرداد می

 دهد.
با روش  را های شهرستان زابلهای مؤثر در ارتقای تعامالت اجتماعی در پارکمؤلفه(، 1396قائدرحمتی و همکاران )

های دسترسی و اجتماعی در ارتقای تعامالت . نتایج این بررسی نشان داده است که مؤلفهبررسی کردندتحلیلی  -یفیتوص
 . باشنداجتماعی در مؤثر می

های شهری در شهر با هدف افزایش تعامالت اجتماعی، الگوهای کیفیت فضایی پارک(، 1396فر )نهاد و پژوهانپاک
های شهری بر . نتایج این بررسی نشان داده است که کیفیت پارککردندیلی مطالعه تحل –گرگان با روش توصیفی 

پذیری، سرزندگی و پذیری، تنوع، انعطافهای کیفیت فضایی خوانایی، نفوذتعامالت اجتماعی افراد تأثیرگذار بوده و مؤلفه
ها، ای مانند اصالح معماری و مبلمان پارکدار دارند. در نهایت، راهکارهتناسب بصری با تعامالت اجتماعی ارتباط معنی

های شهری ارائه داده ها را جهت افزایش تعامالت اجتماعی میان شهروندان در پارکتنوع  عملکردی  و فضای پارک
 .است

را   ENVI METآسایش حرارتی خیابان چمران در شهر کرمانشاه با استفاده از مدل (، 1398جعفری و همکاران )
. نتایج این مطالعه نشان داده است که آسایش حرارتی در محدوده مورد کردندهای میدانی ارزیابی گیریندازهبر پایه ا

یت، آسایش حرارتی توان با مداخله در فضا و تغییر محصوردرجه سلسیوس قرار دارد و می 19تا  16مطالعه در دمای بین 
 را بهبود بخشید. 

های حرارتی و شناخت به منظور تعیین میزان رابطه احساس آسایش افراد با شاخص(، 1398مجیدی و همکاران )
. روش ارزیابی این دادندهای شهر تهران انجام ها، پژوهش میدانی در برخی از بوستانفاکتورهای مهم مؤثر بر آن
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های های محیطی عوامل جغرافیایی و اقلیمی بوده است. یافتهبا پرسشنامه و برداشتپژوهش بر اساس نظرسنجی 
بینی میانگین آسایش پژوهش نشان داده است که شاخص دمای معادل فیزیولوژیک دارای دقت باالتری برای پیش

مسکونی شهر (. شرایط آسایش حرارتی فضاهای باز محالت 1392حرارتی در فضاهای باز است )حیدری و منعام، 
-های این پژوهش از طریق اندازهارزیابی شده است. داده MPVو  SET، PETاصفهان با سه شاخصه حرارتی شامل 

 .ی، محاسبه و پرسشنامه گردآوری شده استگیر
باز و باز شهر سیدنی استرالیا در های نیمهک مطالعه میدانی برای آسایش حرارتی در محیط(، ی2003اسپاگنو و دیر )

-های مورد نیاز این پژوهش از طریق پرسشنامه و ابزارهای میکروهواشناسی جمعحاره را  انجام دادند. دادهمنطقه جنب

 .آوری شده است

های سنتی در بافت شهریهای و فرم 1)دره شهری( انیونک(، میکرواقلیم و آسایش حرارتی 2011دالمان و همکاران )
و  PET ،PMV ،SETهای ارزیابی آسایش حرارتی شامل و مدرن در شهر بندرعباس بررسی شده است. شاخص

MRT های شهری در نزدیکی خط ساحلی نیز برای گیری میدانی در دو نوع توپولوژی کانیون و فرمبوده است. اندازه
های اقلیمی نادیده های مدرن طرحانجام گرفته است. نتایج این بررسی نشان داده است که در بافت ایتحلیل مقایسه

 .گرفته شده است

های افزایش سطح آسایش حرارتی عابران در فضاهای باز با هدف دستیابی به روش(، 2013ستای و همکاران )
. در کردندبررسی را رو در شهر مدینه )عربستان( در میکرواقلیم شهری نواحی گرم و خشک، شرایط یک پیاده همگانی

  .استفاده شده است (RayMan) در مدل ریمن 2(PET)این پژوهش از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک 
برای ارزیابی را  COMFAو  PE ،TS ،PMV ،THIها شامل ای از شاخصطیف گسترده(، 2014روئیز و کوریا )

. برای این منظور، از پایش گرفتندبکار  3گیاهی متراکم در ناحیه متروپولیتن مندوزا آسایش حرارتی فضاهای باز با پوشش
رو استفاده شده است. سپس یک شاخص پارامترهای میکرواقلیمی و بررسی میدانی درباره احساس واقعی مردم در پیاده

افته است. مدل جدید پیشنهادی تر احساس حرارتی در مقیاس محلی توسعه یبینی دقیقآسایش حرارتی جدید برای پیش
های ذهنی فردی توسعه یافته و یک رابطه خطی از دمای هوا، رطوبت برمبنای همبستگی متغیرهای محیطی و پاسخ

 باشد.نسبی، سرعت باد و تابش خورشیدی می
های ریتمتوسط الگورا شهری بینی شاخص آسایش حرارتی بیرونی در فضاهای باز پیش(، 2016) چیپروت-چیبوگدانوو

-های شاخص دمای معادل فیزیولوژیکی توسط ماشین یادگیری پیش. در این مطالعه ارزشدادند انجام  4یادگیری ماشین

 .نویسی ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی مقایسه شده استبینی و نتایج آن با برنامه

و هوای گرم و مرطوب در غرب (، آسایش حرارتی فضای باز در یک میدان عمومی با آب 2016لوکیزی و همکاران )
، دمای معادل 5(UTCI) (، شاخص اقلیم حرارتی جهانیPETهای )میانه برزیل را بررسی کردند. در این بررسی، شاخص

مورد مقایسه قرار  8(PMV)بینی شده و میانگین آرای پیش 7(DSY)، احساس آسایش حرارتی 6(TEP) ادراک شده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Urban Canyon 
2. Physiological Equivalent Temperature  
3. Medoza Metropolitan 
4. Machine Learning Algorithms 

5. Universal Thermal Climate Index  
6. Perceived Equivalent Temperature  
7. Sense of Thermal Comfort 
8. Predicted Mean Vote 
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ها نیز به طور همزمان انجام گرفته است. های محدود میکرواقلیمی و نظرسنجیگیریاند. در این بررسی، اندازهگرفته
نتایج این بررسی نشان داده است که رویکرد فیزیولوژیکی به تنهایی برای ارزیابی آسایش حرارتی کافی نبوده و قادر به 

ای در جهت بهبود لیبراسیون منطقهپیشنهاد شده است تا کا طرفیباشد. از بینی آراء احساس حرارتی اشخاص نمیپیش
 .انجام گیرد PETو  UTCIهای عملکرد شاخص

، PPD ،PMV ،PETهای حرارتی مانند با سایر شاخص UTCIرابطه بین شاخص (، 2018زری و همکاران )

SET  وWBGT 6 های روزهنگام )ساعت. در این بررسی از دادهکردنددر شهر کرمان بررسی  را و پارامترهای محیطی 
استفاده شده است. نتایج این پژوهش بیانگر همبستگی قابل توجه بین  2016ماهه در سال  12شب( یک دوره  9صبح تا 

های حرارتی و همچنین دمای خشک بوده است. بیشترین ضریب همبستگی بین  و سایر شاخص UTCIشاخص 
 وجود داشته است.  PETو  UTCIشاخص 

های ساده برای تخمین آسایش حرارتی فضاهای باز توسعه یافته است. از جمله این مدل اخیراً، معادالت ریاضی

مدل (. Sangkertadi & Syafriny, 2014)باشد های گرمسیری مرطوب میریاضی، مدل پیشنهاد شده برای محیط

. (Ruiz & Correa, 2014) دیگری برای ارزیابی آسایش حرارتی فضاهای باز در مناطق خشک ارائه شده است

است. در  های میدانی، پرسشنامه، تحلیل همبستگی و رگرسیونگیریشناسی توسعه این معادالت جدید، شامل اندازهروش
این قبیل مطالعات همبستگی بین سه عامل احساس واقعی حرارت، خصوصیات اقلیمی و پارامترهای بدن مبنای تحلیل 

گردد. در این راستا، این پژوهش ده برای توسعه مدل ریاضی ایجاد میرگرسیون قرار گرفته و معادالت رگرسیونی سا

، مدل UTCIو  PET ،PMV های رایج ارزیابی آسایش حرارتی مانندها و شاخصسعی دارد، عالوه بر استفاده از مدل

 های گرم و خشک ارائه دهد.ریاضی جدیدی برای اقلیم

 شناسی ها و روشداده

 یهاروشترکیبی از مورد استفاده  قیو روش تحق تیاست و از نظر ماه یز نوع کاربردحاضر از نظر هدف ا قیتحق
در  های طبیعی و انسانی محله قدسن پژوهش شامل دادهیا یآمار ۀ. جامعباشدمی توصیفی، همبستگی، تجربی و علّی

، رطوبت نسبی، سرعت باد، تابش های طبیعی شامل متغیرهای جوی از قبیل دماجامعه و نمونه داده .باشدشهر زاهدان می
های گردآوری شده برای یک اند. نمونه دادهگیری و گردآوری تهیه شدهباشد که به دو صورت اندازهخورشیدی و غیره می

های باشد. جامعه دادهگیری شده به صورت چند نمونه ساعتی محدود میهای اندازه( و داده1389-1398ساله) 10دوره 
اساس باشند که نمونه آماری این پژوهش به صورت تصادفی ساده و برکنان محله مسکونی قدس میانسانی شامل سا

درصد انتخاب شده است. برای ارزیابی  95اطمینان ( با سطح 1396)قائدرحمتی و همکاران،  کوکرانگیری روش نمونه
 بینی شدهمتوسط آراء پیش(، PET) دمای معادل فیزیولوژیکهای آسایش حرارتی فضای بازهمگانی از شاخص

(PMV) شاخص اقلیم حرارتی همگانی ،(UTCI،)  آراء احساس واقعی شاخص(ASV)  استفاده شده است. سپس برای
های واقعی افراد نسبت به شرایط محیطی، اقدام به سهولت محاسبه شرایط آسایش حرارتی و لزوم لحاظ نمودن پاسخ

-ارزیابی جامع از آسایش حرارتی فضای باز شهری در محیط برای 1(TCIAE) جدیدطراحی و توسعه یک رابطه ریاضی 

و  (RayMan)افزاری ریمن از مدل نرم PMVو  PETهای های گرم و خشک گردیده است. برای محاسبه شاخص

و برای محاسبه شاخص جدید ریاضی از  (BioKlima)افزاری بیوکلیما از مدل نرم UTCIبرای محاسبه شاخص 

 استفاده شده است.( Matlab)افزار متلب نویسی محیط نرمنامهامکانات بر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Arid Environment Thermal Comfort Index (AETCI) 
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 های روزانهگردآوری داده

روزانه از پارامترهای محیطی شامل دمای خشک )درجه سلسیوس(، سرعت باد )متر بر ثانیه(، رطوبت  هایداده
. سپس، گردآوری شده استنسبی)درصد( و تابش خورشیدی از آرشیو سازمان هواشناسی و همچنین فرودگاه شهر زاهدان 

-باشد اقدام به جداسازی داده های برای ساعتبا مالحظه زمان مناسب حضور در فضاهای باز که عمدتاً عصرهنگام می

های ها مطابق با مدلمحلی( گردیده است. تبدیالت الزم برای استانداردسازی داده30 18و  30 15جهانی ) 15و  12های 
( براساس این پارامترها 2های ارزیابی آسایش حرارتی )جدولست. ارزش ها برای همه شاخصنرم افزاری انجام گرفته ا

اند. اطالعات مربوط به متغیرهای فردی، نوع پوشش و میزان فعالیت نیز با اندکی تغییر متناسب با فصول محاسبه شده
 ( لحاظ شده اند.1های نرم افزاری )جدولهای مدلمختلف، بر اساس ثابت

 14و  13)  1398بهمن( و تابستان  11و  10) 1398های میکرواقلیمی در زمستان گیریها و اندازهپرسشنامهتهیه 
های محدود گیری( صورت گرفته است. همزمان با اندازه30 18و  30 15تیر( در ساعات محلی مشخص عصر )

گرفتند تا شرایط راحتی افراد، لعه قرار میمیکرواقلیمی، بخشی از افراد از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه مورد مطا
ها مورد ارزیابی قرار گیرد. بخش نخست ای آندرک و احساس آن ها از محیط و نحوه ارتباطات اجتماعی درون محله

( که در 2(،  بخش دوم شامل احساس حرارتی متناسب با جدول )1پرسشنامه شامل اطالعات فردی متناسب با جدول )
از آسایش حرارتی تعریف شده  (ASV)( به عنوان آراء احساس واقعی 3+( تا خیلی گرم )3-یلی سرد )هفت مقیاس از خ

های هندسی یا طراحی شهری مؤثر در باشد. همزمان مشخصههای تعامالت اجتماعی میاست. بخش سوم شامل ارزیابی
 ی قرار گرفته است.آسایش حرارتی فضای باز همگانی و تقویت تعامالت اجتماعی نیز مورد ارزیاب

 محاسبه شاخص های آسایش حرارتی

 (PET) دمای معادل فیزیولوژیک

برای  (.Hoppe, 2002) شده استبیالن انرژی انسان منتج  دمای معادل فیزیولوژیکی شاخصی است که از معادله
عیت جغرافیایی )طول و موق محاسبه این شاخص، به چهار دسته از اطالعات مورد نیاز است. دسته اول، شامل اطالعات

باشد. دسته دوم شامل اطالعات عناصر اقلیمی )دمای خشک، رطوبت نسبی، عرض جغرافیایی، ارتفاع و منطقه زمانی( می
سرعت باد و میانگین دمای تابشی( است. دسته سوم و چهارم، شامل اطالعات مربوط به متغیرهای فردی و نوع پوشش و 

های سوم و اطالعات دسته اول و دوم برای هر مکان متفاوت بوده و اطالعات گروه باشد. مجموعهمیزان فعالیت می
(. شایان ذکر است که مناسب با شرایط جغرافیایی 1اند )جدولچهارم در مدل نرم افزاری ریمن ثابت در نظر گرفته شده

ارزش پوشش از مقدار ثابت  منطقه مورد مطالعه و با مالحظه شرایط اجتماعی و نوع پوشش لباس در فرهنگ ایرانی،
0.90 clo  1.20به مقدار clo .تغییر یافته است 

 

 (PMV)بینی شده متوسط آراء پیش

های ترین نمایهپیشنهاد شده و یکی از اصلی 1970بینی شده، توسط فانگر در سال نمایه متوسط آراء پیش
های پژوهشی ی و شهری و همچنین پروژهاریزی منطقهحرارتی است که در اغلب مطالعات برنامه-فیزیولوژیکی

بینی ادراک جمعی از (. این شاخص برای پیش1391نجفی و نجفی،  ؛Matzarakis, 2001)هواشناختی استفاده شده است 
+ در 3تا  -3های این نمایه بین اند. ارزششود که در شرایط محیطی یکسان قرار گرفتهیک گروه از افراد استفاده می

محاسبه نمایه  برای (.Błazejczyk et al. 2010) باشدحرارتی خنثی میدارد که رده صفر بیانگر درک  هفت رده قرار
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بینی شده نیز از شش فاکتور )دمای خشک، میانگین دمای تابشی، رطوبت نسبی، سرعت باد، نرخ متوسط آراء پیش
ل فیزیولوژیک و شاخص متوسط آراء شود.  برای محاسبه شاخص دمای معادمتابولیسم و پوشش لباس( استفاده می

در بین عناصر اقلیمی نیاز است (. Matzarakis, 2007)استفاده شده است  (RayMan)بینی شده از مدل ریمن پیش
 C/100 m 0.6شوند. برای این منظور از ضریب افزار، بازمحاسبه های دمای هوا و سرعت باد برای ورود به نرمتا داده

 Urban and Kysely, 2014; Zare)لمن و از قانون نمایی هو( Frohlich and Matzarakis, 2013) برای دما

et al, 2018 ).برای باد استفاده شده است 

 

 (RayMan)های ثابت در نظر گرفته شده در مدل نرم افزاری ریمن ارزش -1جدول

 Personal Data داده های فردی Cloathing and Activity فعالیت و پوشش

 Height    1.75 m قد Activity     80.0 W تفعالی

 Weight   75.0 kg وزن Cloathing   0.90 clo پوشش

 Age        35 سن

 Sex          m جنس

 

 (UTCI) شاخص اقلیم حرارتی همگانی

ایه، به محیط مرجع منتج شده است. این نم برای محیطی است که ازنمایه اقلیم حرارتی همگانی، دمای معادل 
گردد که همان ارزش شاخص استرین در مقایسه با پاسخ فرد مرجع به محیط عنوان دمای هوا از محیط مرجع تعریف می

ها برای محاسبه تنش گرمایی در فضاهای بیرونی در نظر ترین شاخصکند. این به عنوان یکی از جامعواقعی را تولید می
های هواشناسی و های ورودی برای محاسبه این شاخص شامل دادهداده (Blazejczyk,1994). شده استگرفته 

پارامتراهای هواشناسی  (.Farajzadeh et al., 2016) غیرهواشناسی )میزان متابولیسم و مقاومت حرارتی لباس( است
ی متری( برا 10شامل دمای خشک، میانگین دمای تابشی، فشار بخار آب یا رطوبت نسبی و سرعت باد ) در ارتفاع 

متر برثانیه باشد  17تا  5/0باشند. برای محاسبه این شاخص، سرعت باد بایستی ازمحاسبه این شاخص نیاز می
(Froehlich and Matzarakis, 2015.) برای محاسبه شاخص اقلیم حرارتی همگانی از مدل بیوکلیما 
(BioKlima) استفاده شده است (Anna et al. 2020.) 

 

 حیط های گرم و خشکمدل ریاضی عدید برای م

ریاضی ساده و جدید برای ارزیابی آسایش حرارتی در فضاهای باز همگانی برپایه همبستگی متغیرهای  مدلیک 
-های اقلیمی اندازهبنابراین نتایج همبستگی چندمتغیره از سنجه .های ذهنی فردی توسعه داده شده استمحیطی و پاسخ

نی احساس حرارتی به شکل زیر ارائه شده است. این روابط ریاضی به نام بیهای شخصی برای پیشگیری شده و پاسخ
 ( است.1به شکل زیر )رابطه  (AETCI)های گرم و خشک شاخص آسایش حرارتی برای محیط

 
𝐴𝐸𝑇𝐶𝐼   .1 1رابطه  = −0.5032 + 0.0647 × 𝑇𝑎 − 0.3673 × 𝑣 + 0.0110 × 𝐻𝑅 +

1.61(10−5) × 𝑅𝑎𝑑 + 0.0005 × 𝑇𝑎 × 𝐻𝑅 

 

 𝑅𝑎𝑑رطوبت نسبی هوا به درصد و  𝐻𝑅سرعت باد به متر بر ثانیه،  𝑣دمای هوا به درجه سلسیوس،  𝑇𝑎ا، جدر این
گیری شده از واحد نات به متر برثانیه و باشد. الزم به ذکر است، سرعت باد اندازهتابش خورشیدی به وات بر مترمربع می

 اند. مربع تبدیل شدهت بر مترمربع به وا مترتابش خورشیدی از کالری بر سانتی
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ها در جدول های حرارتی متناسب با آنهای ارزیابی آسایش حرارتی و احساسهای متفاوت از مقادیر شاخصدامنه
 ( ارائه گردیده است.2)

 
 ها های آسایش حرارتی و احساس حرارتی متناسب با آندامنه شاخص -2جدول

 شاخص 
 احساس حرارتی

ASV AETCI UTCI (°C) PET (°C) PMV 

 خیلی سرد 3- 4 > 13- > 1.5- < 3-

-2 -1 to -1.5 0 to -13 4 to 8 -2 سرد 

-1 -0.5 to -1 +9 to 0 8 to 18 -1 اندکی سرد 

0 -0.5 to +0.5 +9 to +26 18 to 23 0 خنثی 

1 +0.5 to +1 +26 to 32 23 to 35 1 اندکی گرم 

2 +1 to +1.5 +32 to +38 35 to 41 2 گرم 

 خیلی گرم 3 41 < 38+ < 1.5+ > 3

 ,Lucchese et al 2016منبع  

 قلمرو پژوهش

انجام شده است.  ایران یشرقمحدوده جنوب مرکز استان سیستان و بلوچستان در حاضر در شهر زاهدان، پژوهش 
متر از  1385واقع شده و   E ''25 '51 °60 شمالی و طول جغرافیایی N ''45 '30°29این شهر در عرض جغرافیایی
خورشیدی بالغ بر  1395 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماریبرپایه  این شهرجمعیت  سطح دریای آزاد ارتفاع دارد.

 2/81وسعت شهر زاهدان،  .شودمحسوب می ایران، دوازدهمین شهر پرجمعیت نظرنفر بوده که از این  587730
متوسط بارش و میانگین (. 1395باشد )ضرابی و همکاران، محله شهری می 55کیلومترمربع بوده و دارای پنج منطقه و 

گایگر -بندی کوپناین شهر بر طبق طبقه باشدسلسیوس می 7/18میلیمتر و  5/75به ترتیب  شهردمای ساالنه این 

بندی و بر اساس طبقه (BWk) سردو ( BWh) ( در مرز میان اقلیم خشک بیابانی گرم1399حمدپور و همکاران، )ا
های سرد ) متوسط زمستان باشد.می( A1.1m4) دارای اقلیم فراخشک گرم (Rahimie et al, 2013) اقلیمی دمارتن

درجه سلسیوس( با دامنه بزرگ دمای  29یرماه های گرم )متوسط دمای تدرجه سلسیوس( و تابستان 5/7ماه دمای دی
باشد. سرعت باد در این شهر به طور متوسط های حرارتی این شهر میویژه ساعتی از مشخصهفصلی، ماهانه و روزانه و به

کیلومتر بر ساعت بوده و  بر اساس مقیاس بافورت در رده سبک و مالیم قرار دارد. مقدار و شدت تابش خورشیدی  12
های مسکونی محله قدیمی قدس انجام گرفته باشد. مطالعه میدانی در کوچهدرصد می 30و متوسط رطوبت نسبی  باال

 ( نشان داده شده است. 1است. موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه در شکل )

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 محدوده مورد مطالعه پژوهش )ترسیم  نگارندگان( -1شکل

( نشان داده شده 2) های مسکونی در شکلآرایش جغرافیایی بلوک وضعیت بخش مسکونی محله مورد مطالعه و
 است.

 

 وضعیت کاربری اراضی سایت مورد مطالعه -2شکل
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 هایافته

های محیطی بیان گردید، بخشی از فرآیند پژوهش به مطالعه میدانی اختصاص گونه که در بخش گردآوری دادههمان
مردم محله مسکونی در فضاهای باز مورد ارزیابی قـرار  (ASV)ای واقعی هدارد. در این  بخش از پژوهش، آراء احساس

های باز صورت گرفته اسـت. گرفته است. این ارزیابی در ساعات بعدظهر به دلیل مهیا بودن شرایط حضور افراد در محیط
امعه آماری را زنان و درصد از ج 40های زمستان و تابستان تهیه شده است. حدود پرسشنامه در هر یک از فصل 70تعداد 

( 3های مختلف سـال در شـکل )اند. تجزیه و تحلیل احساس مردم از حرارت محیط در زمانمابقی را مردان تشکیل داده
دهد که در فصل زمستان، مردم در فضای باز احساس حرارتی سرد دارند. درصد ها نشان مینمایش داده شده است. یافته

د( از مردم در این فصل در فضای باز احساس راحتی دارند. البته بایستی این نکته را مدنظر درص 10بسیار اندکی )کمتر از 
زاهدان از اواسط فصل زمستان برای حضور در فضاهای باز رو به مطلوبیـت اسـت. بـا ایـن داشت که شرایط هوای شهر 

هـای دن میـزان رطوبـت هـوا در شـهراوصاف بیش از نیمی از مردم از محیط، احساس سردی دارند. با توجه به پایین بو
رسد. شرایط در فصل تابستان کامالً متفاوت است. بیش از نیمی از مردم در می بیابانی واکنش مردم کامالً منطقی به نظر

های سرد و خیلـی سـرد گرم بسیار محدود است. احساسخیلی ها، احساس راحتی )خنثی( دارند. درصد احساساین هنگام
د. درصد ناچیزی از مردم نیز احساس اندکی سرد دارند. این مقدار از احساس سردی محیط در فصل تابستان نیز وجود ندار

های خشک و بیابانی و اثر باد قابـل تبیـین اسـت. بنـابراین، طبـق روزی دما در محیطنیز با توجه به دامنه تغییرات شبانه
فضای باز در تابستان بسیار مهیا است. جهت اعتبارسـنجی ایـن ارزیابی آرای واقعی مردم، شرایط حرارتی حضور افراد در 

 گیری آسایش حرارتی محیط نیز استفاده شده است.های اندازهنتایج، از سایر شاخص

 
پاسخ دهندگان محله مسکونی قدس در دو فصل زمستان و تابستان نسبت به  (ASV) احساس واقعی های آراءردهمقایسه فراوانی  -3شکل

 ارتی فضای باز همگانی )ترسیم  نگارندگان(آسایش حر
 

اند. برای ارزیابی آسایش حرارتی فضای باز محله مسکونی قدس انتخاب شده UTCIو  PET ،PMVهای شاخص
های در های متعدد ارزیابی آسایش حرارتی با بررسی سوابق و عملکرد شاخصهای از میان شاخصانتخاب این شاخص

 ,Zare et al, 2018; Dalman et al) های بیابانی و خشک صورت گرفته استیطارزیابی آسایش حرارتی مح

های روزانه با فاصله سه ساعتی ها، از دادههای باز بر پایه این شاخصبرای ارزیابی آسایش حرارتی محیط(. 2011
های هوا ( از سنجه1389-1398) ایستگاه هواشناسی زاهدان و ایستگاه فرودگاهی استفاده شده است. یک دوره ده ساله

)مقیاس جهانی(  15و  12های ساعات شامل دما، سرعت باد، رطوبت و تابش خورشیدی تهیه گردیده است. سپس، داده
های بعدظهر بوده اند. به طورکلی، هدف این مطالعه ارزیابی شرایط آسایش حرارتی در زمانگیری شدهاستخراج و متوسط

اند. با شده در نظر گرفته (1متناسب با جدول )نیز  BioKlimaو  RayManهای از مدلاست. سایر پارامترهای مورد نی
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از مقدار ثابت  )برداشت از مطالعه میدانی(، ارزش مالحظه شرایط فرهنگی و نوع پوشش محلی در منطقه مورد مطالعه
0.90 clo  1.20به مقدار clo .های جداگانه نمودارارتی به صورت های ارزیابی آسایش حرمدل خروجی تغییر یافته است
به طور  تقریباً یکسان می باشد. UTCIو  PET ،PMV نمایش داده شده است. نتایج هر سه شاخص (3در شکل )

کلی، شرایط آسایش حرارتی در منطقه مورد مطالعه، از اواخر فصل زمستان نمود یافته و در فصل بهار به حداکثر خود 
برخوردار هستند. در های فروردین، اردیبهشت و خرداد از بهترین شرایط حضور در فضای باز هها در مارسد. عصرهنگاممی

)مطلوب(  باشند. در فصل تابستان نیز غلبه با شرایط خنثیهای سرد و گرم در حداقل میاین ایام از سال، شرایط احساس
شود. در نیمه دوم های گرم ناپدید میبد و احساسیاهای سرد نمود میباشد. به تدریج از اواخر فصل تابستان، احساسمی

 . شودهای سرد یافت میهای سرد بوده و در اوایل فصل زمستان اوج احساساز فصل پاییز، غلبه بر احساس

های مشابه شامل ضرورت و سایر شاخص PET ،PMV ،UTCIهای های شاخصبا مالحظه محدودیت

و پیچیدگی فرایند محاسبات و عدم لحاظ آرای واقعی مردم، اقدام به توسعه یک  ، دشواریای و محلیکالیبراسیون منطقه
های گرم و خشک بر رابطه ریاضی  ساده و جدید برای ارزیابی آسایش حرارتی فضاهای باز در مقیاس محلی برای محیط

نظور، همزمان با ارزیابی های فردی گردیده است. برای این مگیری( و پاسخمبنای همبستگی متغیرهای محیطی )اندازه
های محیطی نیز انجام گرفته است. مقادیر دما، گیریهای واقعی مردم از شرایط محیط بیرونی، اندازهمیدانی احساس

بینی هوا با دامنه متوسط گیری و مقادیر شدت تابش از طریق پایگاه مرکز اروپایی پیشرطوبت و سرعت باد اندازه
(ECMWF)  .شناسی آورده شده است. سپس بر طبق روش (3ها در جدول )گیریاین اندازهمقادیر برآورد شده است
(Ruiz & Correa, 2014 ) های واقعی مردم از شرایط محیطیاقلیمی و احساسهمبستگی چندمتغیره از پارامترهای 

رای هریک از رگرسیون خطی محاسبه شده است. سپس ضرایب ثابت ب )گردآوری شده از طریق پرسشنامه( از طریق
مقیاس محلی تعیین گردیده است. مقادیر شاخص جدید برای روزهای عناصر اقلیمی دما، رطوبت، سرعت باد و تابش در 

گونه که مشخص است ساعات بعد از ظهر در فصل زمستان نشان داده شده است. همان (3در جدول )نمونه محاسبه و 
باشد. بعد عد از ظهر در فصل تابستان دارای احساس حرارتی خنثی میسرد و سرد و ساعات بدارای احساس حرارتی خیلی

 UTCIو  PET ،PMVهای و با نتایج شاخص ساله اجرا 10های دوره های اولیه، این شاخص بر روی دادهاز ارزیابی
گونه که ماننشان داده شده است. ه (3نموداری در شکل )مقایسه گردیده است. خروجی نتایج این رابطه جدید به صورت 

های مورد استفاده در این پژوهش در ارزیابی پیداست، شاخص پیشنهادی جدید کامالً رفتاری مشابه با سایر شاخص
-باشد. احساسمیها در ارزیابی شرایط احساس حرارتی در فصل گرم آسایش حرارتی دارد. تنها تفاوت آن با سایر شاخص

ها، محدودتر است. بنابراین ی این شاخص نسبت به برآوردهای سایر شاخصهای حرارتی گرم در ساعات بعدظهر برمبنا
های ارزیابی آسایش حرارتی، تصویری بهتری از های حرارتی واقعی افراد در شاخصرسد لحاظ نمودن احساسبه نظر می

 دهد.شرایط اقلیم حرارتی در مقیاس محلی ارائه می

 محله مسکونی قدس و اعتبارسنجی شاخص پیشنهادی های محدود میکرواقلیمیگیریاندازه -3جدول

AETCI 
Variable 

Time (Local) 
 

Rad(W/m2). HR(%) V(m/s) Ta(°C) Date 

-1.60 173 35 3.5 12 15:30 10/11/1398 

-1.70 162 45 2.5 6 18:30 10/11/1398 

-1.05 132 22 2.2 14 15:30 11/11/1398 

-1.56 154 35 2.5 8 18:30 11/11/1398 

+0.30 265 20 3 36 15:30 13/04/1398 

+0.05 246 23 3 32 18:30 13/04/1398 
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-0.31 254 15 4 34 15:30 14/04/1398 

-0.25 238 10 3 31 18:30 14/04/1398 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

م  در شهر زاهدان )ترسی AETCIو  PMV ،PET ،UTCIهای آسایش حرارتی های متفاوت شاخصردهمقایسه فراوانی  -3شکل

 نگارندگان(

شاخص پیشنهادی جدید در ارزیابی آسایش حرارتی فضای باز در مقیاس محلی با سایر  ایتایج عملکرد مقایسهن
رفت نتایج شاخص پیشنهادی با سایر گونه که انتظار می( ارائه شده است. همان4های استفاده شده در جدول )شاخص
باشد. باالترین ضریب همبستگی بین شاخص پیشنهادی یم (P<0.0001)دار ها دارای ارتباط معنیشاخص

(AETCI)  و شاخص آراء احساس واقعی(ASV)  باr=0.98 و شیب همبستگی نزدیک به یک (slpoe=1.02) 
با  PMVضریب همبستگی با شاخص و کمترین r=0.94با  UTCIو  PETوجود دارد. ضریب همبستگی با شاخص

r=0.79   شیب همبستگی نزدیک به دوو (slpoe=2.12.وجود دارد ) 

با پارامترهای محیطی از جمله دمای  AETCI( نشان داده شده است، شاخص پیشنهادی 5) گونه که در جدولهمان

تر، شاخص ( دارد. به بیان دقیقP<0.0001) داریهوا، رطوبت نسبی، سرعت باد و شدت تابش خورشیدی، ارتباط معنی
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که یک همبستگی دارد؛ درحالی( r=0.68)و شدت تابش خورشیدی ( r=0.76)مثبت با دما  پیشنهادی با همبستگی

 دارد.( r=-0.62) و سرعت باد  (r=-0.64)منفی با رطوبت نسبی 

 های واقعی و تجربی آسایش حرارتیو سایر شاخص( AETCI) همبستگی بین مدل ریاضی پیشنهادی -4جدول

 هاشاخص
 های آمارینمایه 

𝑹 𝑹𝟐 𝒔𝒍𝒐𝒑𝒆 𝑷 − 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆 

PMV 0.79 0.62 2.12 <0.0001 

PET 0.97 0.94 1.27 <0.0001 

UTCI 0.97 0.94 1.38 <0.0001 

ASV 0.98 0.96 1.02 <0.0001 

 و پارامترهای محیطی  (AETCI) همبستگی بین مدل ریاضی پیشنهادی -5جدول

پارامترهای 

 محیطی

 های آمارینمایه 

𝑹 𝑹𝟐 𝒔𝒍𝒐𝒑𝒆 𝑷 − 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆 

 0.0001> 1.37- 0.38- 0.62- سرعت باد

 0.0001> 0.49- 0.40- 0.64- رطوبت نسبی

 0.0001> 1.21 0.57 0.76 دمای هوا

 0.0001> 1.23 0.46 0.68 تابش خورشیدی

 

 ای در نتیجه شرایط میکرواقلیمی و فضای شهریارزیابی تعامالت اجتماعی درون محله سوم پرسشنامه شاملبخش 
باشد. در این قسمت با طرح سؤاالتی شامل دالیل حضور در فضای بیرونی، میزان صرف زمان در فضای بیرونی و می

پیشینه و تمایل به تعامالت اجتماعی، سعی شده است نقش میکرواقلیم و فضای شهری در خلق و توسعه تعامالت 
رو و غیره بررسی گردیده است. بنابراین سه جد، پیادهاجتماعی بررسی شود. همزمان عناصر فیزیکی محله مانند پارک، مس

های تأثیرگذار در تعامالت اجتماعی فضایی محله و میکرواقلیم به عنوان عامل -عامل تمایالت فردی، ساختار کالبدی
یل ( به دل%54ها نشان داد که از بین تمایالت فردی، درصد زیادی از افراد )شناخته شدند. نتایج تحلیل پرسشنامه

( 29روی و ورزش )%گیرند. بعد از آن، عامل مرتبط با سالمت شامل پیادهگذراندن اوقات فراغت در فضای باز قرار می
ویژه شرایط ها در فضای باز با درک اقلیم و بهاند که حضور آندرصد از افراد اظهار داشته 75قرار دارد. تقریباً بیش از  

برخورداری کنند. به طور غالب، عصرهنگام را برای حضور در فضای باز انتخاب میدمایی مرتبط است. بنابراین افراد 
رو و غیره نیز در حضور افراد در فضای باز تأثیرگذار است. عناصر فیزیکی مانند فضای سبز شامل پارک، پیاده محله از

حله با تعامالت اجتماعی در م فضایی و میکرواقلیم-های تمایالت فردی، ساختار کالبدیمیزان همبستگی بین عامل
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و تمایالت فردی  48/0های آماری نشان داد که عامل میکرواقلیم محله با ( نشان داده شده است. نتایج آزمون6جدول )
-در خلق و توسعه تعامالت اجتماعی در محله مورد مطالعه مؤثر می 33/0فضایی محله با  -و ساختار کالبدی 31/0با 

توان به نقش فضایی محله به شدت با میکرواقلیم محله در ارتباط است بنابراین می -ختار کالبدیجا که ساباشند. از آن
 مورد نظر اشاره کرد.  های اجتماعی موقتی و پایدار در محلهغالب فضا در خلق و توسعه کُنش

 
 های تأثیرگذار در خلق و توسعه تعامالت اجتماعیهمبستگی بین عامل -6جدول

   تعامالت اعتما ی تمایالت فردی فضایی  -اختار کالبدیس میکرواقلیم
 ضریب همبستگی 1 0.316 0.334 0.483

 تعامالت اجتماعی
 سطح معناداری  000. 0.001 0.001
 ضریب همبستگی 0.316 1 0.371 0.221

 تمایالت فردی
 سطح معناداری 000.  0.001 0.000
 ضریب همبستگی 0.33 0.371 1 0.876

 فضایی -البدیساختار ک
 سطح معناداری 000. 0.001  0.000

 ضریب همبستگی 0.483 0.221 0.876 1
 سطح معناداری 0.001 0.000 0.000  میکرواقلیم

 گیرینتیجه

گیری خلق و گسترش تعامالت اجتماعی از مهمترین نمودهای فضاهای شهری موفق است. بارزترین بستر شکل
ها به دلیل ای در فضای شهرباشد. در این بین، تعامالت درون محلهها میانی شهرتعامالت اجتماعی، فضاهای همگ

و مدیریت بهینه فضاهای  احتمال باالی پایداری تعامالت اجتماعی از اهمیت زیادتری برخوردار است. بنابراین، تخصیص
طور غیرمستقیم بر سالمت  گردد و بهگیری و تداوم تعامالت اجتماعی منجر میهمگانی در محالت شهری به شکل

گیری از فضاهای بازهمگانی دخیل است. به گذارد. عوامل متعددی در گرایش ساکنان محله به بهرهشهروندان تأثیر می
های شهری، مبلمان شهری، خدمات های متعدد مانند المانها با زیرمجموعهفضایی محله -عنوان مثال، ساختار کالبدی
رسد شرایط میکرواقلیم در تمایل شهروندان به حضور در فضاهای باز دخیل است. به نظر می عمومی، فضای سبز و غیره

 باشد.مناسب برای آسایش حرارتی فضای باز نقش اساسی در دعوت کنندگی محیط برای حضور را دارا می
ر راستای ترویج در این بررسی، شرایط آسایش حرارتی فضاهای بازهمگانی در محله مسکونی قدس در شهر زاهدان د

های رایج ارزیابی آسایش حرارتی ها و شاخصتعامالت اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل
ریاضی برای ارزیابی آسایش حرارتی در فضاهای باز  مدلیک استفاده شده است. سپس،  UTCIو  PET ،PMV مانند

-برای این منظور، پایش .های ذهنی فردی توسعه داده شده استو پاسخهمگانی برپایه همبستگی متغیرهای محیطی 

، بخشی از افراد نیز از طریق گرفته است. همزمان با آنگیری میکرواقلیم در سطح محله انجامهای محیطی شامل اندازه
از محیط و نحوه مصاحبه و تکمیل پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته تا شرایط راحتی افراد، درک و احساس آن ها 

 ها مورد ارزیابی قرار گیرد. ای آنارتباطات اجتماعی درون محله
های ارزیابی آسایش حرارتی نشان داد که آسایش حرارتی فضای بازهمگانی در های پژوهش در بخش شاخصیافته

-عصرهنگامشود. فت می( در فصل گرم سال)بهار و تابستان( به وفور یا 30 18تا  30 15سطح محله در ساعات بعدظهر )

های فروردین، اردیبهشت و خرداد از بهترین شرایط حضور در فضای باز برخوردار هستند. در این ایام از سال، ها در ماه
-مدل ریاضی جدید برمبنای روابط میان متغیرهای محیطی و پاسخباشند. های سرد و گرم در حداقل میشرایط احساس

یط آسایش حرارتی نیز در برآورد شرایط آسایش حرارتی در مقیاس محلی بسیار موفق بود. های واقعی افراد از درک شرا
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دار در برآوردهای آسایش ها نیز بیانگر ارتباط معنیای شاخص پیشنهادی جدید با سایر شاخصنتایج عملکرد مقایسه
در برآورد آسایش حرارتی در حرارتی بود. سادگی محاسبات و همچنین دخالت شرایط محیطی و احساس واقعی افراد 

 رود.مقیاس محلی از جمله امتیازهای شاخص پیشنهادی به شمار می
سه عامل گیری تعامالت اجتماعی نیز نشان داد که های پژوهش در بخش پایش عوامل تأثیرگذار بر شکلیافته

نقش رگذار در تعامالت اجتماعی های تأثیفضایی و میکرواقلیم محله به عنوان عامل -تمایالت فردی، ساختار کالبدی
-تر میروی و ورزش در مجموعه عامل تمایالت فردی حضور در فضای باز، پررنگدارند. گذراندن اوقات فراغت، پیاده

توان استنباط نمود که افراد از حضور در فضای باز به طور مستقیم به دنبال خلق تعامالت اجتماعی باشند. بنابراین می
با مداخالت محیطی، اجتماعی نسبت به تقویت این حس اجتماعی اقدام نمود. حضور افراد در فضای باز  نیستند و بایستی

باشد. همگانی به شدت تابعی از میکرواقلیم محله است. ترجیح افراد برای حضور در فضای باز عمدتاً عصرهنگام می
هری با رویکرد مشابه این پژوهش، صرفاً شرایط های آسایش حرارتی فضاهای باز ششود در ارزیابیبنابراین توصیه می

های ساعات خاصی از روز مطابق موقعیت جغرافیایی منطقه، بررسی گردد. برخورداری نسبی محله از فضای سبز و مؤلفه
روها با جلوگیری از شدت تابش و همچنین بافت فیزیکی و محیطی مانند درختان بلندقامت بومی با خلق سایه در پیاده

 . نیز در حضور افراد در فضای باز تأثیرگذار استمحله  سنتی
توان نتیجه گرفت که فضاهای باز شهری یکی از بسترهای فعال خلق تعامالت می شده، انیب مطالب به توجه با

همسو و  های هندسی شهری با اقلیم و آسایش حرارتی محیطرود و از این رو، بایستی مشخصهشمار می اجتماعی به
ای به گردد یک سری اقدامات مداخلهری تعامالت اجتماعی را در محالت شهری تسهیل نماید. پیشنهاد میگیشکل

گردد بینی میمنظور توسعه و ترویج تعامالت اجتماعی در سطح محله مانند تقویت نهادهای اجتماعی صورت گیرد. پیش
محیط شهری، تقویت حس تعلق به محیط، کاهش  نتایج این اقدامات سبب افزایش شادابی و نشاط شهروندان، پویایی

 های اجتماعی، امنیت و سالمت شهروندان گردد.آسیب
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