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  چکیده

 مشلص   اصلیی  هدف .را بررسی میکند  اجتماعی تعامالت کاهش بر باد تأثیر میدانی تحقیقات و اجتماعی روابط شاخصهای تبیین با مقاله این

 گلاار  ریاثت متغیرهای. میباشد یشهر عمومی فضاهای در یکدیگر با آنان تعامالت و اجتماعی ها و فعالیتهایرفتار بر باد نامطیوب تأثیرات کردن

 بلاد  وزش زملان  در مردملان  بلین  روابلط  و اجتملاعی  تعلامالت  ثانیا ،میباشد مستقل کمی متغیر یک که است آن وزش وشدت باد اوال پژوهش

 میلدانی  مشاهدات مطالعات، .میگیردقرار تحییل مورد وابسته متغیر یک عنوان به شهری عمومی فضاهایدر  شدت وزش باد تاثیر تحت ،کهاست

 نشلان  شلده  انجام ای کتابصانه ی شیوه همچنین و آماری های تحییل با مردم اجتماعی روابط بر باد تأثیر ابعاد ارزیابی جهت شنامهپرس طرح و

 از بلاد  وزش سلرعت  و شلدت  افلاایش  بلا  یعنلی  دارد عکس رابطه باد وزش شدت با مستقیم صورت به انتصابی و اجتماعی میدهدکه فعالیتهای

 .شود می کاستهآنها اجتماعی های فعالیت وامعه آماری اقشار ج پایری اجتماع
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 مقدمه  -1

تلاب تولیلد   چنانکه هانری لفور در ک. پیوستگی و تداوم حیات شهری همواره در اندرکنشی با سرزندگی حیات هر روزه پدید می آید

ن گفلت ارتقلای   ای وابسته به تجمیع هویت و معنا در قالب زندگی هر روزه می دانلد وملی تلو   غنا و پویای( Lefebvre,1991)فضا 

فضاها شامل طیف گسلترده  . ( Strnberg,2222)کیفیت زندگی شهروندان در بستر محیط شهری ناشی از تیفیقات گوناگون است 

حل  ورود و  ..آن دسته از فضاهایی که عموم شهروندان بلدون نیلاز بله کنتلر  و     .خصوصی می باشندفضاهای عمومی تا  ای از انواع

فضای شهری مفهلومی   .به عنوان فضای عمومی شناخته می شوند..مجتمع های تجاری و پارکها، ،حضوردر آن را دارند،مانند خیابانها

سان در آن وجود دارد وصحنه بازی تئاتر برای شهروندان است که یک ضور برای تمام اقشار جامعه به طوراست اجتماعی که امکان ح

ملدنی  .)افراد با حضور در آن نقاب به چهره خود زده و در اختالطی از گونه های مصتیف اجتماعی به تعامالت اجتماعی می پردازنلد 

محلیط از آن  . خاص برای انسان است محیط نیا، اعم از شرایط کالبدی ،معنایی و معنوی عامل مهمی در احراز هویتی.  (2222پور،

ثیر گلاار  انلد در احسلاس هویلت یلا بلی هلویتی تلا       جهت که تجیلی کالبلدی باورهلا و ارزش هلای فرهنگلی جامعله اسلت،می تو       

و زمان اتفاق می افتد وتفاوت در الگوهای رفتاری انسلانها تلا   ،محیط از آنجایی که رابطه اجتماعی در فضا ( . 18:1241حبیب،)باشد

یفیلت و رفتلار   ان بلدون شلک بلر ک   سل احساس آسایش در محیط زیسلت ان  شرایط اقییمی نسبت داده می شود، دی به تاثیرحد زیا

 و شرایط اقییمی چگونه می تواند در این راستا سوالتی که مطرح می شود این است که باد.  (44شیخ بیگیو،)فعالیت وی موثر است 

 .فرهنگی اقشار یک جامعه را تحت تاثیر خود قرار دهد هویتفعالیتهای اجتماعی ، سرزندگی و همچنین 

 بیان مسئله  -1-1
در طراحی بسیاری از فضاهای شهری با شیوه شایسته ای مورد توجه قرار نگرفته و همین امر باعث بروز مشلکالت   عنصر اقییمی باد

ژوهش حاضر وضعیت عنصر اقییملی  پست که ا و عدم کارایی بسیاری از فضاهای شهری و ساختمانها ونیا بر تعامالت اجتماعی شده

 .است دادهشهرستان گالیکش مورد بررسی و تحییل قرار مردمان بر تعامالت اجتماعی افاایش وکاهش آن را باد؛ 

که از اوایل پلاییا شلروع بله    .این شهرستان در منتهی الیه شرق استان گیستان است که تحت تاثیر وزش باد های شدیدی می باشد

شدت وزش این بادها در حدی زیاد است که انگیلاه تعلامالت اجتملاعی را در خیابلان      .ماید وتا آخر زمستان ادامه داردوزیدن می ن

پیلاده روی سلالصوردگان در    به طوری که فعالیت های اجتماعی ماننلد  .های اصیی و فضاهای شهری به حداقل ممکن رسانده است

وفضاهای باز،تعاد  دوچرخه سواران و موتلور سلواران در هنگلام  راننلدگی،پیاده روی     بازی کودکان در کوچه ها  خیابان ها وپارکها،

، شرکت در فستیوا  ها ،جشن ها ، نمایش ها و یا دانش آموزان هنگام رفت و آمد به مدرسه،گردش در بازار هنگام خرید های روزانه

ت های روزمره دیگر مردمان این شهر را مصتلل نملوده   بسیاری از فعالی و مناسبت های مهم محیی یا میی،شرکت در مراسم ماهبی

 .است وسبب کاهش سرزندگی در مرکا محیه ها و دیگر اماکن عمومی شده است

وایجاد مااحمتهای شدیدی این باد پس از ورود به کوچه ها توفنده می شود ونیا در کنار ساختمانهای بیند شدت بیشتری می گیرد 

بانوان این شهر برای حفظ حجاب خود در مقابل این باد کلامال بلا مشلکل مواجله      .ش نموده استکبرای جامعه شهری مردمان گالی

 .دانش آموزان در مدارس نمی توانند از زنگ های تفلری  خلود اسلتفاده نماینلد    .شدند و نمی توانند براحتی در خیابانها تردد نمایند

 .ه باشند واکثر مالقات ها درفضاهای محصور یا نیمه باز صورت می گیردجوانان این شهر نمی توانند در فضاهای باز باهم رابطه داشت

گستردگی این مشکل به حدی رسیده است که اکثر مواقع برنامه ریای های مردم به هم می خورد و مردم برای رسیدگی به کارهای 

 جود آورده است سلبب شلده اسلت کله    که وزش باد در این شهرستان به ووضعیت نامطیوبی  ،وزمره نیا با مشکل مواجه می شوندر

ری در زادگلاه خلویش   تصمیم به مهاجرت به شهرستان های اطراف نمایند و از سلرمایه گلاا   (بصصوص سرمایه گاارها)اغیب مردم 

ملا در ایلن تحقیل  بلر آنلیم تلا        .زش باد کاهش یافته استوزیرا که رون  اقتصادی بازار اصیی شهر نیا تحت تاثیر  ،اجتناب نمایند

وانیم اثرات نامطیوب باد را بر رفتارهای مردم و تعامالت اجتماعی آنها را بررسی نماییم و با ارائه راهکارهای معملاری فضلاهایی را   بت
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حا  سوا  اینجاست، آیا می توان با کاهش شدت باد سلبب بهبلود   .پیشنهاد بدهیم که سبب ارتقاء تعامالت اجتماعی این مردم شود

 ن این شهرستان شد؟تعامالت اجتماعی مردما

 تحقیق پیشینة  -2
از آنجایی که مطالعات در زمینه تاثیر مستقیم باد بر تعامالت اجتماعی خییی انجام نشده است و موضوع انتصابی ما در ایلن تحقیل    

ی ملا، اوال در  یک موضوع به نسبت جدیدی می باشد،که در ارتباط  با دو مبحث اقییم و عیوم اجتماعی می باشد، لاا منلابع مطالعلات  

زمینه  مطالعات اقییمی که در رابطه با عنصر اقییمی باد انجام گرفته است میباشد،ثانیا مطالعاتی را که در زمینه  تعامالت اجتملاعی  

 انجام شده است،را بررسی می نماییم وسپس با مطالعات میدانی به رابطه بین این دو متغیر می پردازیم تا فضاهایی که در آن باد بر

 مطالعلات  از .تعامالت و روابط اجتماعی تاثیر گاار است را شناسایی و در نهایت به راهکارهایی برای حل این مشلکل دسلت یلابیم   

 :اشاره نمود ذیل موارد به میتوان است، شده انجام زمینه اقییم در که عیمی

Szucs agota      در مطالعه موردی فضاهای شهری عمومی دوبیین به این مسیه پرداخته است که آسایش و راحتلی بلاد در فضلاها

وبررسی اینکه آیا ویژگی های آب وهلوایی در  . اجتماعی و تفریحی شهردوبیین دارد چه تاثیری بر روی رویدادهای فرهنگی ، شهری

 به عنوان آسایش  با کتاب دوجید در  .م -رازجویان .اعث تسهیل فعالیت های طوالنی مدت در فضاهای باز عمومی میشوددوبیین ب

 کنتر  وشیوه آسایش احساس بر هوا جریان آفتاب و تأثیر راحتی، سنجش معیارهای بررسی و بحث اقییم با همساز معماری وسییة

 مجتمع های از گونة متداو  چند بر را باد رفتار تأثیر و پرداخته وساختمانی رفتاری شآسای محیط، گیاهی و ساختمانی بااجاای آن

 سلاختمانها  اسلتقرار  نحلوه ی  ؛کله  میدهلد  بادنشان تونل به مربوط بررسیهای نتایج مطالعه، این در. است کرده تحییل ساختمانی،

 در همکلاران  و .  یلن   -ای بنتیی .گیرد قرار گونه بندی مبنای که میتواند است مهمی عامل باد، وزش راستای و به یکدیگر نسبت

 واقییم، شهر متقابل تأثیر تحییل برای هایشیو عنوان خرداقییم، با چهارم فصل از قسمتی در ،(1242) پاسصده   های کتاب محیط

 بله  یلافتن  دسلت  منظور باد،به تأثیر تحییل زمینة در .است شده تأکید باد و اقییمی تابش عنصر دو بر راستا، این در .داده اند ارائه

 ملد   یلک  بله  هلای، تجرب چنلین  انجلام  بلرای  .است شده پیشنهاد باد تونل تجربة از استفاده ی محیطی، ارتقا ممکن حد باالترین

 .است نیاز باشد، متر 122 حداقل آن که شعاع 1:222 حدودی مقیاس در طرح عمییاتی عرصة آزمایشگاهی از

محمد رضا پور جعفر وکیوان خییجی در مقاله ای با عنوان خالقیت طراحی اقییمی متناسب بلا جریلان بلاددر بافلت      احسان رنجبر،

 .یار مهمی در شکل دهی به فرم شهر دارد، جریان باد نقش بسخته اند که در میان عوامل اقییمیقدیم بوشهر، به این مسیه پردا

 Haas- Nahiduzzaman(2224) ایلن  در  .مطالعله نمودنلد   بلنگالدش  کشلور  در را شهری طراحی بر اقییمی شرایط تأثیرات 

 .است گرفته قرار ویژه توجه هوایی مورد و آب تغییرات روند پژوهش،

 انجام شلده ،  Fitch) (Lacy ،1911 ) و ( 1911 و  Essien -)(1911)Hooper 1912 (1994توسط که مشابهی تحقیقات در

 .است تأکید شده مطیوب، شهری محیطهای طراحی برای انجام مطالعات اقییمی ضرورت بر

 ((1991همکلاران   و Banister توسلط   شلهری  درنواحی انرژی تباد  و فرم شهر بر تأکید با شهری طراحی و اقییم متقابل تأثیر

Jenks و همکاران و Owens(1992 )است شده تحییل و مطالعه. 

 :منابع مطالعاتی که در زمینه تعامالت اجتماعی صورت گرفته است نیامی توان به موارد زیر اشاره نمود

به ساختارهای  1248دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات و چاپ ،:تهران  -ه منوچهر طبیبیانترجم ها  در کتاب بعد پنهان ؛.ت:ادوارد

 .اجتماعی که توسط فرهنگ شکل گرفته است پرداخته است و انواع فواصل انسانی را در این کتاب بیان نموده است

لبدی تعامالت اجتماعی و فضلاهای سلرزنده   مقاله فضای شهری و روابط اجتماعی نوشته دکتر نوین توالیی که به اهمیت ساختار کا

برگرداندن حیلات اجتملاعی بله فضلای      برای ایجاد روابط انسانی،سعی در می پردازد،مطالعه نمونه هایی که با ایجاد فضایی مناسب

 .شهری داشته اند
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ام قمری ،تعامالت اجتماعی را مقاله الاامات معماری تاثیر گاار دراجتماع پایری فضای ایستگاه های مترو نوشته کریم مردمی وحس

مقاله شکل گیری، تقویت و مانایی خاطره در  .در فضاهای ایستگاهی مترو با هدف دستیابی به معماری تاثیر گاار بررسی کرده است

فضاهای شهری نمونه موردی محور شهید چمران شیراز، نوسته عیی سیطانی، ابراهیم زرگلری مرنلدی ، احملد عیلی ناملداریان بله       

 .سی رابطه بین انباشت خاطره و فرهنگ بر کیفیت ادراک، تصویر ذهنی و سرزندگی شهروندان پرداخته استبرر

طراحی معابر شهری و روابط "یک طرح تحقیقاتی با عنوانمقاله روابط اجتماعی در فضای شهری نوشته ژاله طالبی که با استفاده از 

مقاله تعی  جمعی به مکلان،تحق  سلکونت اجتملاعی در    .به چگونگی تاثیر فضای شهری بر روابط اجتماعی پرداخته است"اجتماعی

محیه اجتماعی نوشته محمد تقی پیر بابایی وحسن سجاد زاده این تحقی  نشان می دهد کله تعیل  بله مکان،نقطله تالقلی عناصلر       

 .نی فرد از مکان وساختارهای اجتماعی می باشدکالبدی ،مفاهیم ذه

 پژوهشگزاره های   2-1

یر هری ،در سلالمت جسلم و روح آنهلا تلاث    توجه به منط  آسایش افراد در طراحی فضلاهای مصتیلف شل   : پژوهش اهداف  2-1-1

بلویژه وضلعیت    رد اقییم آن،گستره فعالیت ها و دامنه انعطاف پایری آن در یک مکان بیرونی تا حدودی به شرایط خ. بساایی دارد

ارائه راهکارهای مناسب برای ایجاد آسایش محیطی در فعالیت  بنابراین، (222،1242بنتیی،) تابش خورشید وسرعت باد بستگی دارد

 های انسانی و پیرو آن در توسعه اقتصادی موثر خواهد بود،همچنین توجه به پتانسیل های اقییمی و استفاده بهینله از آنهلا تلا حلد    

  .زیادی موجب صرفه جویی در مصرف انرژی های غیر طبیعی میگردد وهمین عامل ،گامی به سوی توسعه پایدار شهری خواهد بود

هدف اصیی ما در این تحقی  مشص  کر دن تاثیرات نامطیوب باد بر رفتار های اجتماعی و تعامالت آنلان بلا یکلدیگر در فضلاهای     

ارائه راهکارهای معماری سبب بهبود تعامالت اجتماعی و افاایش  این تاثیرات می توان باعمومی شهر می باشدکه با مشص  کردن 

چگلونگی تلاثیر عنصلر    می باشلد کله بله    موارد این نیا شامل هدف های خرد ما در پژوهش حاضر . عمومی شدسرزندگی فضاهای 

و  بله فضلاهای شلهری و روابلط اجتملاعی      چگونگی پدید آمدن حلس تعیل  نسلبت    ،اقییمی باد بر فضاهای شهری و اماکن عمومی

 .را مورد تحییل  و بررسی قرار خواهیم داد ارتباط بین عنصر اقییمی باد و تعامالت اجتماعیهمچنین 

حا  سوا  اینجاست که آیا می توان با کنتر  باد میاان تعامالت را افاایش داد؟آیا روابلط اجتملاعی بله     :سوالت تحقیق   2-1-2

گی دارد؟چگونه می توان به ارتباط باد که یک عنصر اقییمی است و تعامالت مردم کله یلک موضلوع اجتملاعی     شدت وزش باد بست

آیا با فراهم کردن فضاهای در پنلاه بلاد ملی تلوان     چیست؟(باد وتعامالت اجتماعی )است پی برد؟ عامل مشترک بین این دو متغیر 

 اجتماع پایری افراد را در اماکن عمومی باال برد؟

مالیم یک عامل تحریک کننده برای افاایش فعالیت های روزمره و همچنینلی  فرض ما این است که باد  : فرضیه تحقیق   2-1-3

نهایی برای تعامالت اجتماعی شهری شدت زیاد ،در فضاهایی عمومی که مکا د باباافاایش تعامالت اجتماعی می شود و بر خالف آن 

 .عامیی برای کاهش روابط مردم در فضای شهری شده است مااحمت ایجاد می نماید و   می باشند

روابلط اجتملاعی مردملان      آن پیراملون   که موضلوع حاضلر  پلژوهش   در: بیان توصیف دقیق متغیرهای دخیل در مسااله   2-2

سلی  برروزش باد بر تعامالت اجتماعی و احساس آسلایش مردملان در زملان وزش بلاد       اثر گااری شدت شهرستان گالیکش است ؛

ملی باشلد کله از    مسلتقل  باد وشدت وزش آن می باشد که یک متغیر کملی  در این پژوهش اوال که متغیر های تاثیر گاار . شود می

 تعلامالت اجتملاعی و روابلط بلین    ثانیلا   .طری  کتابصانه ای و الکترونیکی داده های تاثیر گاار بر پژوهش را گرد آوری ملی نملاییم  

 .گرفته استمورد تحییل قراربه عنوان یک متغیر وابسته که تحت تاثیر فضاهای عمومی شهری اشد،مردمان در زمان وزش باد می ب

 روش تحقیق -3

دریافت ویژگی های تاثیرگاار باد غالب براجتماع پلایری و تعلامالت اجتملاعی و اینکله چگونله      : داده ها، ابزارها و روشها -3-1

به سرزندگی فعالیت هایی روزمره و فضاهای با کیفیلت شلهری از مسلائل اساسلی     میتوان تاثیرات نامطیوب باد رادر جهت دستیابی 
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در همین راستا پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی میباشد؛ که در انجام آن . است که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است

اری شده اسلت، کله ابتلدا از طریل  مطالعلات      تحیییی برای رسیدن به اهداف و پاسخ به سواالت تحقی  بهره برد -از روش توصیفی

واز طری  مشاهده مستقیم وروش های ابااری مانند بررسی نقشه های هواشناسی سواب  . کتابصانه ای منابع مورد بررسی قرار گرفت

اسایی، جملع  به این صورت که منابع مکتوب اعم از کتب، مقاالت و پایان نامه های مرتبط با موضوع، شن. موضوع جمع آوری گردید

سپس بصش های مرتبط فیش برداری ودر نهایت در سلاختار کیلی تحقیل  ملورد اسلتفاده قلرار       . آوری و مورد تحییل قرار گرفتند

سپس به منظور آزمون فرضیه و بررسی وضع موجود، مطالعه مستقیم محدوده های مشلص  شلده از طریل  معیلار هلای      . گرفتند

که این معیار ها از طری  تعریف عمییاتی و تعلاریف و اصلطالحات و سلازه    .ارندگان انجام شدعمومی بدست آمده از منابع، توسط نگ

 .های پژوهش جهت تدوین پرسشنامه مورد استفاده قرارگرفتند

محدوده مورد مطالعه این پژوهش دو خیابان اصیی این شهر می باشد که براسلاس جهلت   : محدوده مورد مطالعه تحقیق  -3-2

کله شلامل خیابلان املام     ؛گیری نسبت به وزش باد و همچنین کاربری های اجتماع پلابر توسلط نگارنلدگان انتصلاب شلده اسلت       

خیابان امام خمینی محلور اصلیی تهلران مشلهد      .در تصویر زیر نشان داده شده است که. دو خیابان گیاار شهدا می باش( ره)خمینی

ین راستا مستقر می باشند وعامل بسیار مهمی برای اجتماع ازار شهرستان گالیکش نیا در همکه اکثرکاربری های اساسی ب ،میباشد

سلتان  وزش شلدید بلاد در ایلن شهر    عالوه بر آن جهت گیلری ایلن خیابلان دقیقلا بلرخالف      .پایری اقشار جامعه محسوب میشوند

که ،میباشلد  خیابان انتصاب شده دیگر خیابلان گیلاار شلهدا   . براین خیابان میباشد باد غالب عمود ،به طوری که وزش شدید.باشدمی

همچنین ماار شهدای این شهرسلتان و سلاختمان دانشلگاه آزاد    ، محور اصیی دسترسی روستاهای کوهستانی این شهرستان میباشد

اجتماع پایری فعالیت های ماهبی و راه پیماییهای میی نیا در راستای همین خیابلان میباشلد    رند،اسالمی نیا دراین محور قرار دا

که همه ی این عوامل و جهت گیری مستقیم این خیابان درراستای وزش شدید باد سبب انتصاب این خیابان و خیابلان املام بلرای    

 .دستیابی به اهداف این پژوهش میباشد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (دگاننگارن: ماخا)موقعیت خیابان های مورد مطالعه در شهرستان گالیکش :  1تصویر شماره 

جامعه آماری ما در این پژوهش مردمان شهرستان گالیکش می باشند؛ کله شلامل کلاربرانی    : ونهمجامعه آماری وحجم ن  -3-3

تان داشته باشند، به هملین  و خیابان گیاار شهدای این شهرس( ره)میشود که بیشترین استفاده وتردد را در خیابان های امام خمینی
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در این راسلتا بلرای مشلص     . سا  می باشند، مورد نظرسنجی قرارگرفتند 11منظور جامعه آماری شامل آقایان و بانوانی که باالی 

 .کردن تعداد پرشسنامه ها و حجم نمونه از طری  فرمو  کوکران و حجم جامعه به صورت زیر مشص  گردید

 

 :فرمو  کوکران                                                                                           

n = 218        

 

   سلا   11جمعیت بلاالی  =  )   11188                                                                  

 ( 1292گالیکش به استناد مرکا آمار ایران، سرشماری 

 نفلر  218درصلد صلورت گرفتله اسلت کله درآن حجلم نمونله برابلر بلا           1سلت کله ایلن محاسلبه بلا سلط  خطلای        قابل ذکلر ا 

پرسشنامه طب  الگوی طیف لیکرت تدوین وتوسط افراد واجد شلریط کله در خیابلان هلای ملورد       218بر همین اساس . می باشد 

پرسشنامه مصدوش بقیه مورد تحییل  18پس از حاف نظرسنجی قرارگرفته بودند به صورت مستقل تصادفی ساده تکمیل گردید و 

پرسلش   22قابل ذکر است که پرسشنامه در سه بصش که از تعریف عمییاتی تعامالت اجتماعی به دست آمده بلود بلا   . قرار گرفتند

 2اجتملاعی و   سوا  مربوط به حوزه فعالیت های 12سوا  مربوط به فعالیتهای انتصابی ؛ 8هدفمند تنظیم گردید، به این صورت که

روز غیلر متلوالی، شلنبه،     9همه نظر سنجی ها در دوهفته ودر طیلف  . پرسش هم فعالیتهای اجباری جامعه آماری را شامل می شد

و در ساعات متفاوت صب ، بعد ازظهر و شلب   1292دوشنبه، چهارشنبه، هفته او  و شنبه، دوشنبه، چهارشنبه هفته دوم مرداد ماه 

پس از انجام مطالعات میلدانی، بله بررسلی    . و خیابان گیاار شهدای شهرستان گالیکش انجام گرفت (ره)خمینیدر خیابان های امام 

که نتایج حاصل در قسمت یافته های پژوهش به صورت نملودار  .وتجایه و تحییل ویژگی های مطرح شده در پرسشنامه پرداخته شد

 .و جدو  ارائه گردیده است

 یری جامعه آماری پژوهش حاضر ؛ فضاهایی که در برابر وزش های شدید باد قرار دارند را انتصلاب در نمونه گ: نمونه گیری -3-4

می نماییم،و تعامالت اجتماعی این مناط  را با فضاهایی که به صورت غیر مستقیم در برابر وزش باد قرار دارند قیاس نموده  ونتایج  

لیل سعی شده است در انتصاب نمونه ها فضاهایی انتصاب شوند کله میلاان   به همین د.حاصل را به صورت توصیفی بیان می نماییم

که این فضاها همانطور که در قسلمت محلدوده ملورد    . تعامالت اجتماعی بیشترین تاثیر پایری را در هنگام وزش باد  داشته باشند

سیل های زیادی برای اجتملاع پلایری اقشلار    وخیابان گیاار شهدا میباشد که دارای پتان( ره)مطالعه ذکر شد شامل خیابان های امام

 .جامعه گالیکش میباشد

کنندگان مورد مطالعه شلامل ویژگلی هلای     ویژگی های اجتماعی استفاده: بررسی ویژگی های اجتماعی جامعه آماری  -3-5

در حا  گار از  به این صورت که هرچه شصصی بیشتر. میاان تردد در خیابان های مورد پژوهش می باشد و( جنس و سن)عمومی 

از ویژگلی هلای   کله  جنسیت  پاسخ دهنلدگان    .بیشتر است برای نظرسنجی این شص شدن احتما  انتصاب  ؛این خیابان ها باشد

اطالع از آن ونسبت فیمابین، برای تحییل های آینده واینکه آیا جنسیت . عمومی اصیی استفاده کنندگان از هر فضای معماری است

در فضلاهای عملومی   را چه رفتارهای تعلامیی مصتیفلی    ،؛وجنسیت های مصتیفری فضای معماری موثر است در میاان اجتماع پای

در رابطه با سن پاسخ دهندگان نیا با توجه به اینکه پاسخ دهندگان . ، مورد نیاز خواهد بودتاثیروزش باد از خود بروز می دهندتحت 

قلرار   نظر سلنجی سا  به بلاال ملورد   82 سا  و 11-82سنی  آنها در محدوده ندگان  انتصاب شده اند، سناز بین عموم استفاده کن

 .گرفتند
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با توجه به اینکه در این پژوهش امکان سرشماری اعضای جامعه وجود ندارد و دسترسی به : ها روش تجزیه و تحلیل داده -3-6

گر نمونه آماری همان جامعه مورد بررسی است، للاا  یا به عبارت دی نیستهای مورد نیاز امکان پایر تمام افراد برای جمع آوری داده

 . های این تحقی  به کار گرفته شده است تجایه و تحییل توصیفی در مورد داده

 مبانی نظری پژوهش -4
 ساخته"واجتماعی تعامالت"واژه ازدو برگرفته اجتماعی تعامالت: اجتماعی تعامالتتعریف اصطالحات و مفاهیم کلیدی  -4-1

 به یسی،انگی زبان در "اجتماعی" "social" ی واژه لغوی نظر از .باشد می "social interaction" اصطالح برگردان و است شده

 از پلیش  تنها که است صفتی واقع در .گردد برمی است، مرتبط معاشرت و جامعه اجتماعی، نظام اجتماع، با که موضوعاتی و مسائل

 :ج. اجتملاعی  موقعیلت  بله  وابسلته  :ب. جامعله  بله  وابسلته : اللف : اسلت  آکسلفورد  فرهنلگ  در معنلی  پلنج  دارای و آیلد  ملی  اسم

  .دوستی :ه. طبیعی طور به گروهی زندگی :د. شود می انجام اندیگر با که هایی معاشرتی،فعالیت

 و فعلل  :اللف : باشلد  ملی  معلانی  این دارای آکسفورد فرهنگ در و بوده باشد،صفت می "interaction" برگردان که تعامل واژه اما

 ( Oxford 2221 )، متقابل اثر :ب. انفعا 

 ارتقلاء  یا ساماندهی به فرآیندی طی که است ای حرفه و دانش عیم، شهری طراحی: شهری فضای در اجتماعی تعامالت -4-2

 فضلای . دارد اهمیلت  شلهری  فضلای  و کیفیت فرآیند، مقوله سه تعریف این در. پردازد می بیرونی همگانی، شهری فضاهای کیفیت

 ملی  بلاره  ایلن در  لیلن   و دهد می رخ اجتماعی تعامالت آن در که گیرد می بر در را بیرونی همگانی باز فضای از بصش آن شهری،

 وقلوع  بله  نیافته تدوین پیش از برخوردهای و شوند شکسته اجتماعی مرزهایدر این فضا فرصت آن وجود دارد که برخی از " گوید

  Lynch)1912،129) .یابند اختالط هم با جدید اجتماعی محیط یک در افراد و بپیوندند

، بلودن  همگلانی  :بلود، ب  باز :الف از اند عبارت ویژگی سه آن. است شده  مشص فضا این برای ویژگی سه شهری فضای تعریف در

 ایلن  ،"اهمیت پیاده مداری ،": اجتماعی سرمایه و مصنوع محیط " عنوان با تحقیقی طی در لیدن .بودن اجتماعی تعامالت دارای:ج

 تئلوریکی  لحلا   به و داده قرار آزمایش مورد ،شود می اجتماعی سرمایه افاایش باعث پیاده عابر حرکت و مداری پیاده که را فرضیه

  .کنند می فراهم اجتماعی سرمایه تقویت و اجتماعی ارتباطات برای بیشتری  زمینه مصتیط کاربری و محوری پیاده

 و محلاوره  زمینله  توانلد  ملی  دارند، پیاده حرکت مسیرهای در خانه قهوه و رستوران شاپ، کافی دارای که شهری فضاهای چنین در

 سلالم  حتلی  و گفتگلو . گیرد انجام تصادفی بصورت یا و شود ایجاد قبیی زمینه و قصد با میتواند آشنایی این سازد، فراهم را آشنایی

 در یا و خرید مکان از ای هگوش در میتواند این. میکند کمک میکنند، زندگی آنجا در که افرادی میان ارتباط و اعتماد حس به کردن

 افلاایش  باعلث  پیلاده  علابر  حرکلت ": بیان می کنلد  گونه این را خود تحقی  نتیجه لیدن و ".بیفتد اتفاق رو دهپیا مسیر در یا پارک

  (Leyden, 2222)« .می یابد افاایش اجتماعی سرمایه اجتماعی، تعامالت سط  افاایش اثر در و میشود اجتماعی تعامالت» سط 

 فرصلت  ایجاد و مطیوب طراحی که رسید جمعبندی این به بود داده نجاما کپنهاگ محالت و در میادین که پژوهشی( 1941) گهل

 (Gehl, 1941:91)..باشد مؤثر اجتماعی تعامالت افاایش در تواند می پیاده حرکت برای مناسب

 بنلدی  دسلته  اجبلاری  و اجتملاعی  ،(تفریحلی ) انتصابی های فعالیت عمده دسته سه به را شهری های فعالیت ،(Gehl,1941) گل

 جنبله  کله  هلایی  عمیکلرد  دیگلر  و هدفمنلد  وملرور  عبور اداری، اتمراجع شغیی، های کارکرد قبیل از اجباری های فعالیت. میکند

 هلای  مناسبت ویا ها نمایش هاف جشن ها، فستیوا  در شرکت دوستان، مالقات مانند اجتماعی فعالیت. ندارند تفریحی یا اجتماعی

 اجتماعی تعامالت دیگر انواع و ماهبی مراسم در شرکت خانوادگی، اجتماعات گروهی، ویاتجمعات ها روی پیاده میی، یا محیی مهم

 کافله  یلا  رسلتوران  از استفاده استراحت، و نشستن زدن، قدم یا کردن خیوت بازی، یا ورزش مانند( انتصابی) تفریحی های فعالیت و

 .فصیی و موقعیتی ویا محیی عمومی، تفریحات دیگر و فرهنگی های فعالیت شبانگاهی، اقتصاد و ها وجودکاربری
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 عمیکردهلای  دیگلر  و جمعلی  تظلاهرات , آراء بیلان , موسیقی اجرای تفریحی، و فرهنگی تبادالت, ستد و داد محل, خیابانی فضاهای

, اجتملاع  محلل  عنلوان  بله  رو سلواره  از توان می مصصوص روزهای در خیابانها، در اجتماعی زندگی تقویت برای. است شهر عمومی

 راهها از برخی به را شصصی نقییه وسایل ورود ان تو می روز شبانه از ساعاتی در .کرد استفاده بازارگاه و بازار جمعه, مراسم برگااری

 نقییه وسایل یا داد اختصاص عمومی نقییه وسایل به را رو سواره, روز شبانه از ساعاتی در توان می همچنین و کرد محدود یا ممنوع

 بله  روز شلبانه  از علاتی  سلا  در را پیاده مصصوص مناط , شهری خدمات رسانیدن و کاال حمل منظور به یا و کرد ممنوع را سنگین

 فضلاهای  در [1249 ، خانی طاهر. ]کرد استفاده نقییه وسایل برای ها پیاده مصصوص خیابانهای از و کرد باز نقییه وسایل انواع روی

 استفاده دسترس در مستقیم ورط به و مصتیفند گروهان استفاده مورد فضاها این و میدهد دست مالقات توفی  پایر اجتماع عمومی

 انلد،  ملره  روز زنلدگی  منشلأ  که پایر اجتماع فضاهای. دارند تعی  جمعی هویت به که اند هایی قرار رو ازهمین و اطرافند کنندگان

 اجتملاعی  هملاهنگی  و باشلند  ملی  کلاربران  اسلتفاده  ملورد  و ها فعالیتاز  بسیاری کننده تامین که هستند منظوره چند فضاهایی

ادوارد تی ها  بین تماس های صمیمی، شصصلی،اجتماعی، مشلورتی و عملومی و     .(21،ص1211لنارد،) کنند می تامین را برانکار

سانتی متر،یکی از تماس های فیایکی نادیک اسلت، فاصلیه   81-22فاصیه صمیمی "فواصل مورد نیازهر کدام تمایا قائل شده است 

سلانتی   292-122مشورتی  –عامل بین افراد غیر صمیمی است، فاصیه اجتماعی سانتی متر، حداقل فاصیه برای ت 122-81شصصی 

 .سانتی متر بیشترشودتعامل عمومی میشود292متر فضای بین افراد در اجتماعات اتفاقی و موقعیت های کاری است و اگر فواصل از 

 

 

 

 

 

 

 (نگارندگان :ماخا) اجتماعی تعامالت مفهومی مد :  1نمودار 

 آن گیری شکل مکانیسم و باد -4-3
از آنجایی که متغیر مستقل و تاثیر گاار در این پژوهش عنصر اقییمی باد می باشد، لاا مطالعات درباره ایلن موضلوع را بله صلورت     

را به گویه هلای   بوطهداده های مر ،مجاا از طری  داده های کتابصانه ای و مقاالت معتبر استصراج نموده و سپس با تعریف عمییاتی

 .و از طری  پرسش نامه تاثیرات باد را بر تعامالت اجتماعی بررسی می نماییمقابل سنجش تبدیل 

 تعاریف باد -4-3-1

 منطقه از را هوا های ویژگی سایر و رطوبت گرما، انتقا  وظیفه که است جو ترمودینامیکی سازوکار از قسمتی و هوا افقی حرکت باد

 اسلت  خورشلیدی  گرمایش نیروی از متاثر و جو در فرآیندها زنجیره از نما تمام ای آینه پدیده این. دارد عهده بر یگرد منطقه به ای

 نلد ت عبلار  آنها ترین مهم که گیرد می انجام نیروهایی عمیکرد اثر در هوا افقی حرکت. گردد می اعما  چرخنده سیاره یک روی که

 ملی (  182:1211 وکاویانی، عییجانی. )اصطکاک نیروی و کوریولیس:  باد عمیکرد با رابطه رد نیروی فشار، تغییرات شیب نیروی: از

 ارتفاعات و پست سطوح بین ارتفاع اختالف دیگر سوی از و است توجه قابل بسیار خورشیدی انرژی دریافت طرف یک از گفت توان

 سلطوح  ایلن  بلین  فشلار  شلیب  دما، اختالف این نتیجه در. باشند مجاور های کوه از تر گرم ها دشت همواره شده، باعث ای حاشیه
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 محیلی  بادهای بر عالوه. شود می ها دشت سوی به ارتفاعات از فصیی یا روزانه مداوم تقریبا بادهای وزش به منجر و بوده زیاد بسیار

 و اشکا  ایجاد در هستند معینی و تثاب تقریباً شدت و جهت فصل دارای که نیا روزه 122باد مانند ای فراناحیه بادهای ای، ناحیه و

 توزیلع  در نلابرابری  هلای،  سیار بادهای ایجاد اصیی عامل. (1241:  181 و 182 زمردیان،. ) هستند سهیم کشور بیابانی فرآیندهای

 اتتغییلر  طریل   این از و دهند می تشکیل را هوا عمومی گردش ای سیاره بادهای. است زمین کره سط  در خورشید تابشی انرژی

 حرکت باعث. است زمین سط  هوایی و آب تغییرات تمام اصیی عامل که هوا عمومی گردش. کنند می کنتر  را محیی و ای منطقه

 همچنلین  عملود  جهلت  در هلوا  جریلان  هلوا  عملودی  حرکت از منظور. شود می عمودی و النهاری نصف مداری، جهت سه در هوا

 ذیل جدو  براساس را بادها توان میرا  بادها خصوصیات .(181: 1211کاویانی، و عییجانی. )است زمین سط  بر  و سرعت براساس

 در متلر  1412 معلاد   که است دریایی میل یا( نات) گره باد سرعت گیری اندازه واحد دنیا تمام در تقریباً امروزه. نمود بندی طبقه

 .(49:1212 جعفرپور،. ) است ساعت

 [29:1382اخترکاوان،] خصوصیات باد بر حسب مقیاس بیوفورت برگرفته از: 1جدول

 دو دملای  و فشلار  تغییلرات  اثر بر هوا وجابجایی باد جریان. سرعت و سمت:است مشصصه دو دارای که است برداری کمیت یک باد 

 بلاد  .شلود  ملی  بلاد  تولیلد  موجلب  فشار اختالف ودرنتیجه منطقه دو دمای اختالف .ستهوا دمای فشارو اختالف نتیجه ودر منطقه

 تعلاریف  برحسلب  .آورد بوجلود  اقیلیم  در تغییراتلی  تواند می ...(و گرم های ها،بیابان ،جنگل دریاها) متفاوت مناط  از گار برحسب

 زا، باران باد سوزباد، باد، داغ طوفان، باد، نسیم، به توان می جمیه ازآن که هستند وتی متفا اسامی دارای بادها، یا هوا عامیانه،حرکت

 از دیگلر،  کشور به کشوری از دیگر، قاره به ای ازقاره هوا های توده حرکت است ممکن هوایی شرایط برحسب .کرد اشاره...و گردباد،

 منلا   خلارج  و خانله  داخلل  در یاصلی  هلای  تفلاوت  از یکلی  ی دهنلده  نشان باد[ 1292اخترکاوان،.]باشد عکس وبه کوه به دشت

 [1942اینتایر، مک.]است

 توسط  شده داده شرح باد نیروی از مستقیم اثر) مکانیکی :کرد تقسیم دودسته به میتوان را درافراد باد اثرات  :اثرات باد -4-3-2

 [ASCE,2222]َ (.وهوایی بآ های پارامتر بادیگر ترکیب در حرارتی درک روی بر مستقیم غیر اثر) حرارتی و (بیوفورت مقیاس

با توجه به زندگی ماشینی امروز در فضاهای محصور با کالبد فیایکی، باد تاثیرمستقیمی بر زندگی ندارد بیکه این معماری است کله  

 . مالک سنجش باد بستگی به سه موضوع سرعت، جهت و تعداد دفعات دارد. می بایستی پاسخ مناسب برای موضوع داشته باشد

 دخصوصیات با (متر بر ثانیه)سرعت باد 

2,11- 2 

2,1 – 2,11 

2,9  -2,1 

1,2 – 2,9 

4,9 – 1,2 

12,1 – 4,9 

18,1- 12,1 

22 – 18,1 

22 – 22 

24- 22 

21 – 24 

21 – 21 

 21بیش از

 کامال آرام، حرکت مستقیم دود به سمت باال و صاف بودن سط  دریاچه

 حرکت کم،خم شدن کم دود

 ا، حرکت باد نمانسیم سبک،احساس توسط صورت،صدای به هم خورد ن برگ ه

 نسیم مالیم،حرکت شاخه های خییی کوچک،حرکت پرچم های سبک و موج های کوچک روی آب

 نسیم متوسط،حرکت شاخه های کوچک و پراکنده شدن کاغاها

 نسیم،حرکت نها  ها

 باد،حرکت شاخه های بارگ،شنیده شدن صدای پیچیدن باد

 اه رفتنتند باد مالیم،خم شدن تنه درختان کوچک وزحمت در ر

 تند باد،امکان شکستن شاخه ها و عدم امکان راه رفتن

 تند باد شدید، خسارت دیدن ساختمان ها و شکسته شدن ویا از ریشه درآمدن درختان

 توفان ،خسارت سنگین ساختمان ها،وشکسته شدن ویا از ریشه درآمدن درختان

 گسترده توفان شدید، تصریب ساختمان ها، از ریشه کنده شدن جنگل وتصریب

 گردباد، شدیدترین حالت تصریب
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 فشلار ( ج شلنوایی  میلاان  کاهش( ب[ 1211:221کردوانی،]بصری ارتباط و دید کاهش( الف :شدید  و متوسط باد وزش ایه پیامد

 عواملل  سلایر  تشدید( ها و ولباس موها رختم برهم( د[ 1219:218حریریان،] افراد رفتار تغییر تمرکاو خوردن هم به   روانی، های

 [1242:222محمودی،]هوایی آب

 تواند می هوا جریان...(و ،سرد،مرطوب،داغ خشک)آن ونوع باد سرعت برحسب: زندگی و انسان بر هوا جریان تاثیر -4-3-3

 قبو  قابل است ممکن1/1m/sوتا بوده خوشایندm/s1 هواباسرعت جریان گرم محیط یک در.باشد انسان شآسای یامحل بصش فرح

 [1292اخترکاوان،. ]باشدm/s 2از بیشتر کیی طور یه نباید باشد،ولی

 [1382اخترکاوان،] واکنش انسان به جریان هوا برگرفته از: 3جدول     (ASCE,2223)  محدوده آسایش سرعت باد:  2جدول 

 
 

  [1382اخترکاوان،]نسان در برابر سرعت جریان هوا برگرفته ازعکس العمل ا :  4جدول 

 عکس العمل انسان به هوا (m/min)سرعت جریان هوا

 متر 2تا  2

 11تا  2

 22تا  11

 92تا  22

 122تا  92

 282تا  122

 به باال 282از

 هوا کامالراکد است و ناراحتی احساس می شود

 به طور عمومی احساس راحتی به حرکت هوا احساس نمی شود

 حرکت هوا احساس میشود ولی ناراحت کننده نیست

 حرکت هوا کامال احساس می شود ولی می تواند قابل تحمل باشد

 حالت وزش وجود دارد و باعث میشود انجام کار مصتل شود

 شروع احساس ناراحتی

 غیر قابل تحمل

در واقع اغیلب وزش بلاد بله طلور     . باد به ندرت در سط  زمین به صورت ممتد می وزد: شهری فضاهایکاربرد باد در  -4-3-4

چنلین وضلعیتی از یلک     د،ناگهانی روی می دهد که این امر برمیاان مااحمت آن برای افراد به هنگام استفاده ازیک محل می افاای

لین  و هک در تحقیقات خلود  .سومعیو  شرایط محیی زمین و موقعیت ساختمان ها وازسوی دیگربه عیت شکل کیی زمین می باشد

درصلد از   22متر برثانیله دربلیش از    8پیشنهاد کرده اند که از نظر راحتی به هنگام نشستن در فضاهای بیرونی نباید سرعت باد از 

درصد از زملان   1متر برثانیه برای بیش از  12این رقم برای راه رفتن راحت در خیابان ها ومیدان ها نباید بیش از  .کند زمان تجاوز

متر برثانیه برای بلیش از   19همچنین در هر محیی که احتما  بیرون بودن در فضاهای خارجی وجود دارد سرعت باد نباید از .باشد

 [1292ختر کاوان،ا.]ساعت در هر سا  تجاوز کند 12

منجر به ایجاد پدیده  هرگاه وزش باد به موازات محور خیابان ها صورت پایرد ،اثر حفاظتی باد زایل شده و کانالیاه شدن آن میتواند

در این حالت ،اگر مجموع فواصل بلین سلاختمان هلا    . ای تحت عنوان اثر جت شده  وسرعت باد ها را نسبت به محیط افاایش دهد

برابرارتفلاع متوسلط باشلد پدیلده      2درصد طو  آنها باشد،راهروی موجود کلارایی نصواهلد واگلر علرض گانلا  بلیش از       12بیش از 

سرعت باد برحسب متر  فعالیت

 برثانیه

 2-2,9 نشستن

 2-2,9 ایستادن

 2-1,8 پیاده رفتن

 1,4تر ازبارگ فعایت های پیچیده تر

 وکنش انسان به هوا (متر برثانیه)سرعت جریان هوا

 2,21کمتر از 

 2,1تا  2,21بین

 1تا  2,1بین 

 1,1تا 1بین 

 1,1بیشتر از 

 نامحسوس

 مطبوع

 محسوس و مطبوع

 گاهی ناراحت کننده

در بسیاری از موارد مااحم وحتی 

 مضر
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جریان های هوایی چرخان در اطراف ساختمان ها را می توان در دسته مهمترین  [1292کاوان، اختر]. کانالیااسیون ایجاد نمی شود

در واقع ادی های چرخان اطراف ساختمان ها تمایلل بله تجملع گلرد وغبلار      . کردمسایل مورد تاکید درباره ی طراحی دسته بندی 

 [1292کاوان، اختر]. ،برگ و خاشاک وآشغا  داشته و تهدید بالقوه ای برای ایمنی رهگاران به شمارمی آید

 و اندازه ،شهر محدوده رد کیی تراکم : از است عبارت شوند باد وزش شرایط تغییر سبب میتواند که شهری طراحی عناصر ترین مهم

 بلاز  فضلاهای  در طراحلی  جائیلات  و فضلایی  توزیع دسترسی، ،خیابانها جهتگیری ،بیندمرتبه ساختمانهای وجود و ساختمانها ارتفاع

  سبا فضای و شهری

 شهر در باد جریان تحلیل علمی مطالعات -4-3-5

 اثلر  شلهری  تهویله  شرایط بر که هوایی و آب فاکتور نتری مهم: تحلیل مدلهای و شهر در منطقه ای بادهای نقش  4-3-5-1

 و خورشلید  تلابش  انلرژی  ناهماهنلگ  توزیلع  هوای جو، در فشار اختالف عیت به منطقه ای بادهای. است "منطقه ای باد" میگاارد

 اثلر " عنلوان  تتحل  کله  فشلار  کلم  نقطله  بله  پرفشار نقطه از هوا شدن جاری. میشود ایجاد هوا تراکم تفاوتهای و آن از ناشی دمای

 ناشلی  زملین  خشلکیهای  و آبها توزیع چگونگی و زمین توپوگرافی زمین، گردش از میشود، شناخته "پیچشی اثر" یا 8 "کوریولیس

 [ :289Givoni, 1994. ] میشود

 منلاط   هب نسبت را بیشتری باد میاان باد به رو مناط  تپه، یک توپوگرافی در: باد شرایط بر محلی توپوگرافی اثر -4-3-5-2

 دره یلک  سلاکنان  و اسلت  کمتلر  بلاد  وزش میلاان  شده احاطه ها کوه توسط مسط  که منطقه یک در. میکند دریافت باد به پشت

 بله  نیلاز  کله  مرطلوب  و گرم مناط  در مقابل در. شوند باد وزش از های بیشماری ناراحتی دچار است ممکن سرد مناط  در بادگیر

 هلای  دره در .اسلت  اولویلت  در طراحلی  جهلت  بلادگیر  نهای مکا باشد، است پایین ممکن ادب سرعت و است ضروری طبیعی تهویه

 عیلت  بله  ایلن بلاد  . میگیرد صورت شب در تناوب به 19 "آینده پایین بادهای" پدیده کوهستانی مناط  در طوالنی و باریک شیبدار

( میشلود  آسمان تابیلده  به که بیندی موجهای طو  با شدن سرد) زمین با برخورد در آن سردشدن و کوه شیب در هوا آمدن پایین

 فلراوان  ساکنان اهمیلت  آسایش در نیست، شب ای منطقه باد دارای که گرمی مناط  در ولی هستند سبک بادها این. میافتد اتفاق

 میلاان  در اوانلی تلأثیرات فر  میتوانلد   اسلت  ثابلت  زملان  طو  در شهر اقییمی شرایط اینکه به توجه با  شهر مناسب مکانیابی. دارد

 آن از ناشلی  مشلکالت  و بیند ساختمانهای اطراف در باد جریان اثر بررسی .باشد داشته اقییمی نامناسب تغییرات با ساکنین آسایش

 و ایایوملو  و ،(1919) بصلش  سه در را مسأله این "آینیسی". است قرارگرفته بررسی مورد( 1919) آرنا همچون نویسندگانی توسط

 .بینلد  سلاختمان  اطلراف  محلیط ، بینلد  سلاختمان ، پیلاده  علابران  آسایش  : است قرارداده توجه مورد آینسیی ،( 1912)  داونپورت

 : است کرده ذکر زیر موارد در را پیاده عابر حرکت سط  در باد جریان بر بیند ساختمانهای اثر "داونپورت" و"ایایومو"

 لبله  و پشلت  در جریان اختال  و آشفتگی، ساختمان جیوی در معکوس جریان، ساختمان های گوشه نادیکی در باد حرکت شتاب 

 در بلاد  جریلان  شلدن  شلکل  قیفی ،پییوتها و رواقها پاساژها، نظیر محصوری فضاهای در باد جریان شتاب افاایش ،بیند ساختمانهای

انسان به این نتیجه می توان رسلید،  پس از مطالعه باد و اثرات و پیامدهای آن بر احساس آسایش و امنیت  .ساختمانها بین فضاهای

که بادهایی که با سرعت و شدت مالیم، متوسط و زیاد در یک منطقه می وزند؛ ملی تواننلد علوامیی تلاثیر گلاار بلر فعالیلت هلای         

  9و  که با دسته بندی ایلن داده هلا در جلد   . انتصابی، اجتماعی و اجباری، که از مطالعه تعامالت اجتماعی به دست آمده بود باشند

 .آورده شده است 2مفهومی در نمودار شماره که این مد  . مد  مفهومی این اطالعات نیا توسط نگارندگان استصراج شد
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 نتایج داده های پیشینه :  5جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ومی تاثیرات باد بر تعامالت اجتماعی مد  مفه:  2نمودار 
 

 یافته های پژوهش  -5
سا  قرار دارند، وضعیت  82تا 11 در بازه سنی( درصد 99)بدست آمده از پرسشنامه ها، اکثریت پرسش شوندگان  داده های برطب 

اهمیت و مطیوبیلت بصلش هلای    (  2) ر شماره نمایش داده شده است و در تصوی(  2) سنی کاربران مورد پرسش در نمودارشماره 

و میلاان مراجعله کلاربران بله     (  8) با توجه به نمودار شماره  و ثبت گردیده استمصتیف خیابان های مورد مطالعه از نظر کاربران 

 . باشندمشص  می شود که این نقاط از اهمیت باالیی در اجتماع پایری شهرستان گالیکش برخوردار می محدوده مورد بررسی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 هرم سنی پرسش  شوندگان به تفکیک جنسیت :  8مودارن               میاان مراجعه کاربران به محدوده مورد مطالعه :  2نمودار

ل فعالیتهای انتصابی، اجتملاعی و فعالیتهلای اجبلاری ملی     حوزه های مصتیف تعامالت اجتماعی که با توجه به تعریف عمییاتی شام

باشند تحت تاثیر وزش مالیم و شدید باد و با مشاهده مستقیم توسط نگارندگان آمار مربوط به داده ها استصراج و سلپس از طریل    

از نظر کاربران فعالیلت هلای    مشاهده می شودکه(  9و1)با توجه به نتایج ارایه شده در نمودارهای . تحییل پرسشنامه به ثبت رسید

درصلد بلا تلاثیر مسلتقیم اثلرات       81اجتماعی مهمترین عامل برای اجتماع پایری و شکل گیری تعامالت اجتماعی می باشلد کله   

درصد هم یلا مصلالف بودنلد ویلا نظلری       18درصد مواف  و  81نامطیوب وزش باد برشکل گرفتن این اجتماع پایری کامال مواف  و 

 .در ادامه نمودارهای مربوط به نظرسنجی و تعداد سوالت پاسخ داده شده توسط کاربران آورده شده استکه . نداشتند

 

بادهای تاثیر گذار 

 برتعامالت اجتماعی

 فعالیتهای تاثیر پذیر از باد

 روی بر باد احساس )باد مالیم

 (وصورت سر

ورزش، بازی کودکان ) انتصابی

 ..(و

 درختان تکان )طباد متوس

 (کوچک

فعالیت کاری، ) اجباری

 (عبورمرورهدف مند

 درختان تکان )باد شدید

 حرکت دشواری و بارگ

 (باد مسیر درخالف

مالقات دوستان، ) اجتماعی

 ..(پیاده روی های گروهی و
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 ا ظر کربران فضاهمیت بصشهای مصتیف محدوده مورد مطالعه از ن: 2صویر شماره ت

 

 

 

 

 

 

 
 تعداد کاربران و نظرات آنها در مورد فعالیت های اجتماعی :  9ن          ران نسبت به فعالیت های اجتماعی درصد نظر سنجی کارب:  1ن 

 8درصلد و مصلالف هلم     1درصد ،نظلری نلدارم    12درصد، کامال مواف   21نیا آمار مواف  ( تفریحی)درمورد فعالیت ها ی انتصابی 

اشد که فعالیتهای اجتماعی و انتصابی به صورت مستقیم بلا شلدت وزش بلاد    درصد می باشد، که نشان دهنده صحت فرض ما می ب

 .رابطه عکس دارد یعنی با افااش شدت و سرعت باد از اجتماع پایری و فعالیت های اجتماعی کاسته می شود

 

 

 

 

 

  

 

 
  درصد نظر سنجی کاربران:  4 مودارن                          نسبت به فعالیت های انتصابی تعداد کاربران و نظرات آنها:  1 مودارن

درصد و  18درصد،نظری ندارم  89درصد، مواف   21آمار کامال مواف  ... کارکرد های شغیی و:اما در مورد فعالیت های اجباری مانند 

تمامی در صد هلا و فعالیلت هلای مربوطله در جلدو        ودر زیر آورده شده (12و9)که در نمودارهای .در صد میباشد 2مصالفین هم 

 .ثبت شده است( 1)شماره 
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  درصد نظر سنجی کاربران نسبت به فعالیت های اجباری:  12نمودار         عالیت های اجباریتعداد کاربران و نظرات آنها در مورد ف:  9 مودارن
(نگارندگان: ماخذ)نتایج داده های پیشینه :  6جدول   

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری -6
در صلد   42میانگین در صد نظرکاربران نسبت به تاثیر باد بر فعالیت های انتصابی، اجتملاعی و اجبلاری    1با توجه به جدو  شماره 

با وزش باد شدید افراد رغبت که این آمار مشص  می کند،  .باشدمواف  و یا کامال مواف  با گویه های مطرح شده در پرسشنامه می 

این حاللت بلرای دسلتیابی بله آسلایش      به این دلیل سرعت افراد برای تغییر وضعیت از  ،کمتری برای ماندن در معابر عمومی دارند

هستند سریعتر حرکت کنند تلا بله مکلانی    یعنی به عنوان مثا  وقتی باد میوزد افراد تمایل دارند اگر پیاده  .ابدی افاایش می ،بیشتر

این حالت  در این شرایط گاهی افراد برای خروج از .که هم آسایش محیطی و هم آسایش روانی آنها حفظ گردد ،تر دست یابند امن

ز اثلرات  ضمن درامان ماندن ا تا ؛استفاده میکنند ...درصورت دسترسی آسان به وسایل نقییه موتوری از خودرو شصصی ویا تاکسی و

افلراد   به خودی خود این عامل باعث کاهش تعلداد افلراد پیلاده و افلاایش     تر برسند، محیط امن یا باد شدید سریعتر نیا به منا  و

این باعث افاایش فاصیه بین افراد میشود یعنی تماس های فیایکی و بصلری کلاهش ملی یابلد کله       سواره در خیابان ها میشود که

بلا  ( در صلد  81,1)دیگلر اینکله موافقلت کلاربران      .ا  افاایش فاصیه باعث کاهش تعامل اجتماعی میشلود ادوارد تی ه براساس نظر
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سوالت منفی بصش فعالیتهای اجباری نشان دهنده این موضوع می باشد که باد با شدت زیاد هم نمی تواند ملانع انجلام دادن ایلن    

و این نیا نشان دهنده ایلن   .جبور به انجام فعالیت های اجباری می شوندوکاربران حتی با وزیدن باد با شدت زیاد م. فعالیت ها شود

موضوع می باشد که طراحی برای فضاهای اختیاری و تفریحی باید در اولویت مسوولین باالدست قلرار گیلرد و نظریلات شهرسلازی     

ضاهای جمعی شهرستان گالیکش طلوری  مرتیط با این موضوع باید هر چه سریتر در دست مطالعه قرار گرفته و معابر دسترسی به ف

که خود ایلن موضلوع نیلاز بله     . وزیدن شدید باد در این مسیرها در امان باشنددر طرح هادی این شهرستان مکان یابی شوند که از 

 .مطالعات شهرسازی بیشتری دارد که در این پژوهش خییی به آن توجه نشد

ات فرضیه هایی بود که محق  به صورت عیمی و با جمع آوری داده هلای میلدانی   آنچه که تحییل یافته های این مقاله نشان داد اثب

و می توان این نتایج را برای توسعه برنامه ریایهای شهری آینده شهرستان گالیکش در جهن نیلل بله شلهری بلا     . به آن رسیده بود

 .حداکثر تعامالت اجتماعی بکار برد
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