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چکیده
آسایش در یک فضای شهری شامل انواعی می  شود که مهمترین بخش 
این  تاکید  به  عنوان  بهتر  قابلیت سنجش  آن، آسایش حرارتی به  جهت 
پژوهش قرار گرفته  است. اما عامل مهمی به  نام سازگاری روانی باعث 
بسط  مقاله  این  هدف  دهند.  تطبیق  محیط  با  را  خود  افراد  می  شود 
رفتارهای مردم در  نوع  ادراک و  با  )بویژه حرارتی(  تفاوت احساس 
روش  است.  آب  و  هوایی  تغییرات  با  مواجهه  در  شهری  فضای  یک 
پژوهش در ابتدا اسنادی و شامل بسط مفاهیم ادراک، آسایش و الگوی 
رفتاری متاثر از آب   و   هواست و سپس با مطالعات پیمایشی و با  روش 
در  امام  حسین(  و  امام  خمینی  )میدان  تهران  دو فضای شهری  تطبیقی 
دو فصل تابستان و زمستان مورد مطالعه قرار گرفته  اند. بخش آسایش 
عینی با  کمک برداشت داده  های تابش، باد، رطوبت و دما و شبیه  سازی 
از  طریق پرسشنامه  نیز  ادراکی  Envimet و مطالعات  نرم  افزار  از طریق 
شده  است.  سنجیده  نفر،   400 جامعه  حجم  با  و  لیکرت  طیف  در 
همچنین داده  های مربوط  به میزان حضور مردم از  طریق آمار تماس  های 
سپس  شده  است.  زده  تخمین  مخابراتی،  شبکه  های  در  برقرار  شده 
داده  های آماری به  کمک نرم  افزار SPSS تحلیل شده و الگوی مراجعه  به 
همچنین  و  روز  ساعات  و  سرما  و  گرما  شرایط  در  مذکور  فضاهای 
و  احساس  دمای  بین  معنی  دار  تفاوت  و  آنان  فیزیکی  نوع سازگاری 
پیشنهادها  و  نیز جمع  بندی  در  نهایت  ادراک شده، محاسبه شده  است. 

ارائه شده  اند.

واژگان کلیدی: ادراک، آسایش، آسایش حرارتی، رفتار، فضای شهری

نقش ادراک آسایش بویژه آسایش حرارتی در الگوی رفتار شهروندان در فضاهای شهری؛ نمونه 
موردی: میدان امام خمینی و امام حسین شهر تهران

الهام ضابطیان*- دانشجوی دکتری شهرسازی پژوهشکده نظر و پژوهشگر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران.
رضا خیرالدین- عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

زمان پذیرش نهایی: 1396/11/28 زمان دریافت مقاله: 1396/6/23

این مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان »تبیین سازگاری روانی با حس مکان در فضاهای عمومی شهری در جهت ارتقای ادراک آسایش حرارتی« است.
ezabetian@yahoo.com :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09126260438، رایانامه

The Role of Comfort Perception, Especially Thermal Comfort 
in the Pattern of Citizens’ Behavior in Urban Spaces (Case 
Study of Imam Khomeini Square and Imam Hussein in the 
City of Tehran)

Abstract
The success of a public urban space is in attraction of the citizens 
to itself. The climate conditions and the conditions of thermal 
comfort are factors affecting the usage pattern of pedestrians in 
public urban spaces. In general, awareness of sensory information 
and understanding of the complex process called the perception 
of them. Psychological aspects and its impact on the evaluation of 
thermal comfort make a different perception of thermal sensation. 
Adaptation is the most important psychological factors affecting 
thermal comfort perception. With the focus on functional factors, 
factors were evaluated in the case studies using inductive and 
deductive methods and survey studies. In the objective section, 
after collecting climate data required for urban areas studied 
and at different times of the day and in both the cold and warm 
seasons (January and July), analysis was performed. In the mental 
section, after extracting the studied variables such as personal 
characteristics, the reason and time of exposure, type and amount 
of activities, etc. the variables were assessed by observation, 
collaborative approach and using the views of pedestrians in 
the case studies. Then, a part of the results of questionnaire was 
analyzed in terms of causal relationships and correlation using 
SPSS software and another part was analyzed qualitatively. 
In order to prepare the questionnaire, some questions were set 
corresponding to each criterion. It was designed based on 5-option 
Likert scale. According to the Cochran formula, sample size was 
totally estimated 390 for both cold and warm seasons (the peak of 
cold and heat and lack of thermal comfort in Tehran Town) and 
both case studied. With the inclusion of some questionnaires with 
runtime errors of thermal comfort and environmental psychology 
were asked to revise the questionnaire. 50 questionnaire were firstly 
considered as Pretest and then 150 questionnaires were filled out 
(that is, a total of 200 for the winter) and 200 other questionnaires 
were filled out in the summer. In the present study, case studies are 
two historical urban spaces located in the center of Tehran Town: 
Imam Khomeini (AS) Square) that named in this article’s analyzes 
as place 1) and Imam Hussain Square )that named in this article’s 
analyzes as place 2). Also, in Imam Hussain (AS) Square, there is 
a 17th Shahrivar walkway which is connected to the square and 
there is a Bab-e Homayun walkway in Imam Khomeini Square. As 
a conclusion it should be noted that the main objective of present 
study is:  to change urban planners’ perspective from prioritizing 
physical comfort (whether thermal comfort of its other types such 
as light, smell, visual comfort, etc.) to promoting psychological 
aspects of environment.

Key Words: Perception, Comfort, Thermal Comfort, Behavior, 
Urban Space.
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1- مقدمه
عرصه  و  اجتماعی  زندگی  تبلور  مکان  شهری  فضاهای 
بتوانند  مردم  همه  باید  که  هستند  انسان  ها  متقابل  تعامل 
آزادانه در آن حضور یابند و به فعالیت بپردازند. بنابر گفته 
»کرمونا« موفقیت یک فضای عمومی شهری نیز در جذب 
از  یکی  آسایش  و  راحتی  است.  شهروندان  بیشتر  هرچه 
عوامل کلیدی در میزان و نوع حضور افراد در یک فضای 
عمومی شهری است؛ عوامل متعددی مانند نور، صدا، دما، 
بصری  ارزش  های  و  دارند  وجود  محیط  در  که  بوهایی 
می  توانند در احساس و ادراک آسایش فضا تاثیرگذار باشند 
که بر اساس مطالعات انجام گرفته مهم  ترین عامل اثرگذار 
دما و حرارت محیط است که شرایط آسایش مربوطه تحت 
عنوان آسایش حرارتی مطرح می شود. در واقع شرایط آب 
و هوایی و خرد اقلیم دربرگیرنده فضا عامل همیشه حاضر 
در فضاهای شهری است و این امر بویژه در مکان هایی با 
شدت عوامل آب و هوایی )مانند دمای هوا، تابش خورشید، 
باد و رطوبت( می  تواند در تعیین زمان، نوع فعالیت و افراد 
مراجعه کننده به یک فضا  و حس تعلق آنان بسیار اثرگذار 
باشد. شرایط جوی حاکم بر محیط می  تواند پتانسیل و یا 
تهدیدی در جهت رونق فضای شهری و جذب افراد پیاده 
زمینه  در  متعددی  پژوهش  های  این  رو  از  شود.  محسوب 
و  داخلی  فضای  در  افراد  حرارتی  آسایش  شرایط  بهبود 
اما عمومًا در جهان و بویژه در  انجام شده است.  بیرونی 
ایران، روابط بین مباحث ذهنی و ادراکی مانند سازگاری 
مطالعه شده  بسیار محدودی  بطور  اقلیم  با شرایط  روانی 
آسایش  زمینه  در  شده  انجام  پژوهش  های  مجموع  در  و 
فیزیکی  مداخالت  و  کالبدی  مباحث  بر  بیشتر  حرارتی 
متمرکز شده  اند. درحالیکه مطالعات نشان داده  اند که شرایط 
فضای بیرونی با درونی از نظر میزان سازگاری روانی افراد 
و ادراک آسایش حرارتی آنها بسیار متفاوت است و لذا از 
این پتانسیل می  توان در جهت رونق هرچه بیشتر و جذب 
افراد به فضاهای شهری عمومی )بویژه پیاده محور( بهره 
برد. بنابراین در نقاطی که امکان تشخیص و حل موضعی 
دارد،  وجود  فیزیکی  بصورت  محیطی  آسایش  مشکالت 
با راهکارهای طراحی، مسائل موجود می  تواند بهبود داده 
شود، اما با دانستن عوامل ذهنی و ادراکی موثر در آسایش 
از طریق  می  توان  آسایش حرارتی  روانشناسی  و  حرارتی 
و  فعالیت  ها  برنامه  ریزی  و  رفتاری  اجتماعی،  راهکارهای 
تغییرات بصری، آسایش حرارتی درک شده توسط افراد را 
بهبود بخشید و میزان قدرت سازگاری روانی آنها را بویژه 

مشکالت  و  اقلیمی  شرایط  با شدت  شهری  فضاهای  در 
مداخالت  امکان  که  فضاهایی  در  یا  و  حرارتی  آسایش 
روند  این  برد.  باال  ندارد،  وجود  فیزیکی  نظر  از  زیادی 
به کاهش هزینه  های  نیز  اقتصادی  از نظر  بعالوه می  تواند 
افراد  ارتقای آسایش حرارتی  با هدف  مداخالت فیزیکی 

در فضاهای عمومی شهری کمک نماید.

2-مفاهیم و چارچوب نظری
به  مربوط  مفاهیم  بیان  به  ابتدا  مطالعات  قسمت،  این  در 
شهری  فضاهای  در  حرارتی  آسایش  بویژه  و  آسایش 
پرداخته می  شود. سپس به عوامل موثر بر شرایط فیزیکی 
آسایش حرارتی در فضاهای شهری، آسایش حس شده و 
نه درک شده، پرداخته می  شود. در گام بعد تفاوت احساس 
حرارتی و »ادراک حرارتی«1 و با تاکید بر نقش سازگاری 
تشریح می  شوند و در نهایت ادراک آب و هوا و تاثیر آن 
بر رفتارها و فعالیت  های افراد به تفصیل آورده شده است.

آسایش  بویژه  و  آسایش  به  مربوط  2-1-مفاهیم 
حرارتی در فضاهای شهری

حاصل  راحتی  و  رضایت  احساس  محیطی،  آسایش 
و  روان  شناختی  فیزیولوژیکی،  جنبه  های  هماهنگی  از 
که طیف وسیعی  است  اطرافش  و محیط  انسان  کالبدی 
و  بویایی  بصری،  صوتی،  حرارتی،  آسایش  شرایط  از 
کیفیت هوا تا زیبایی را شامل می  گردد. ایجاد آسایش در 
فضاهای عمومی نقش مستقیمی در میزان استفاده از آنها 
و رفتار و نوع حضور افراد دارد. در جوامع چندفرهنگی 
تنوع افراد مراجعه  کننده به فضا یک شاخص قابل رویت 
این  از  )Janssens et al, 2010(. هر یک  است  پایداری  از 
گرما،  سرما،  مانند  متغیرهایی  طریق  از  محیطی  عوامل 
صوت و نور بر حواس انسان تاثیر می  گذارند و این پاسخ 
به محرک  های محیطی است که تعیین  کننده میزان آسایش 
به صورت موردی و عمومی است. در واقع شرایط محیطی 
 Nagano,(ارزش اولیه شاخصه  های آسایش را تعیین می  کند
Horikoshi,2005(. یافته  های پژوهش  های آسایش محیطی 

وزن  آسایش  بر  موثر  عوامل  چند  هر  که  می  دهند  نشان 
برابری ندارند، اما اکثر مطالعات بر اهمیت شرایط حرارتی 
و  فضا  از  رضایت  بر  موضوع  تاثیرگذار  ترین  عنوان  به 
 Frontczak,( دارند  تاکید  عمومی  آسایش  معیار  مهم  ترین 
آسایش  محاسبه  و   )Wargocki, 2011; Lo et al, 1997

1. Termal oerception
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حرارتی را متقدم بر آسایش صوتی و بصری فرض کرده  اند 
Niko�( تا آنجا که در برخی پژوهش  ها .)Oral et al, 2004(

در  آسایش  از  منظور   )lopoulou, 2004; Steemers, 2004

فضای باز، آسایش حرارتی است. شکل شماره )1( انواع 
به هر  مربوط  آسایش  محرک های محیطی و احساس و 

یک را نشان می دهد:
همین  از  ای  مقاله  که  آنجایی  از  است،  ذکر  به  الزم 
نویسندگان در نشریه مدیریت شهری درباره بسط موضوع 
آسایش حرارتی و عوامل موثر بر آن در فضای شهری به 
بسنده  مقدمه  همین  به  مقاله  این  در  است،  رسیده  چاپ 
پیشینه پژوهش که به طور کامل در مقاله  از ذکر  شده و 
مذکور آورده شده، خودداری شده و تاکید بیشتر بر بیان 
موضوع ادراک آسایش و تفاوت آن با احساس و الگوی 
صورت  موضوع،  این  با  مواجهه  در  شهروندان  رفتاری 

گرفته است.

2-2-عوامل موثر بر شرایط فیزیکی آسایش حرارتی 
در فضاهای شهری )آسایش حس  شده(

نیز  اصلی آسایش حرارتی در فضاهای شهری  متغیرهای 
عمومًا شامل متغیرهای اقلیمی و فردی هستند. متغیرهای 
اقلیمی خود از دمای هوا، رطوبت، تابش و سرعت باد تاثیر 
می  پذیرند )Brown,2010(. دمای تابشی یکی از مهم  ترین 
است.  باز  فضای  در  حرارتی  آسایش  ارزیابی  متغیرهای 
به دلیل آنکه تاثیر دمای تابشی بر انسان چندجانبه است، 
لذا متغیر میانگین دمای تابشی می  بایست مدنظر باشد که 
این میانگین دمای تابشی عبارتست از مجموع تابش  های 
مختلف  تابشی  سطوح  از  انسان  بدن  توسط  شده  جذب 
)Matzarakis, Mayer,2000(. در بخش متغیرهای فردی نیز 

فضای  در  حرارتی  آسایش  بر  لباس  نرخ  و  فعالیت  نرخ 
عوامل  سایر  از  همچنین   .)Ashrae,2001:8( موثرند  باز 
موثر فردی در آسایش حرارتی می  توان به سن و جنسیت 

شکل 1. الگوی تاثیر ترکیبی متغیرهای محیطی بر واکنش انسانی، مآخذ: Nagano,2005: 293، ترسیم: نگارندگان.
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دامنه  می  گردد  سبب  که  )Huang,2008(؛  نمود  اشاره 
معمول  به  طور  متفاوت شود.  افراد  برای  آسایش حرارتی 
زیرا  دارند  گرم  تر  محیط  به  تمایل  زنان  و  تر  مسن  افراد 
کمتر  زنان  در  متابولیکی  نرخ  و  مسن  تر  افراد  در  تحرک 
است )Kok,2006(. الزم به دقت است که بر پایه متغیرهای 
کمی مذکور و معادله تعادل انرژی بدن نمی  توان احساس 
حرارتی و ترجیح شخصی در فضای باز را تعریف نمود. 
شخصیتی،  ویژگی  های  مانند  دیگری  کیفی  عوامل  بلکه 
فضای  در  احساس حرارتی  بر  نیز  انتظارات  و  سازگاری 
باز موثر هستند. از جمله این موارد می  توان به نقش زمینه 
فرهنگی افراد یا تاثیر روانی رنگ و جنس سطوح پیرامونی 

بر آسایش حرارتی اشاره کرد. 

2-3-تفاوت احساس حرارتی و ادراک حرارتی2 و 
نقش سازگاری

به  طورکلی فرآیند پیچیده آگاهی یافتن از اطالعات حسی 
و فهم آنها را »ادراک«3 می  نامند. همچنین ادراک، فرآیندی 
است که افراد به وسیله آن، پنداشت  ها و برداشت  هایی را که 
از محیط خود دارند تنظیم و تفسیر می  کنند و بدین وسیله، 
عینی،  واقعیت  با  می  تواند  ادراک  می  دهند.  معنی  آنها  به 
بسیار متفاوت باشد. غالبًا افراد از امری واحد، برداشت  های 
متفاوتی دارند. می  توان گفت که رفتار مردم، به نوع ادراک، 
دارد  بستگی  واقعیت(  نه  )و  آنها  برداشت  یا  پنداشت، 
)نقره  کار، 1389، ص 53(. در اینجا برای روشن شدن تاثیر 
عوامل روانی بر ادراک حرارتی فرد مثالی آورده شده است، 
اگر شرایطی در نظر گرفته شود که که حرارت محیط برای 
فرد مطلوب باشد ولی ناگهان خبر ناراحت کننده  ای به او 
منتقل  فرد  به  از خبر  که  احساسی  به  توجه  با  داده شود، 
شده است، آیا در محیط احساس آسایش می  کند یا عرق 
کرده و به اصطالح بدنش داغ می  شود؟ حقیقت این است 
که احساس از درک یک مرحله باالتر است و متفکران آن 
را عالی  ترین مرتبه تثبیت ذهنی می  دانند. زمانی که موردی 
پیش می آید افراد ابتدا آن را به وسیله سیستم  های بدنی و 
به ویژه مغز می  گیرند و سپس درک می  کنند؛ یعنی آن مورد 
مرحله  در  و  می  شود  ذهنی  جایگاه  دارای  و  روشن شده 
بعدی است که افراد دچار حس  های متفاوت راجع به آن 
می  شوند. فردی ممکن است خشمگین، دیگری خوشحال 

و فرد سوم بی  تفاوت بماند )حیدری، 1384(.

2.  Termal oerception
3.  Perception

جنبه  های روان  شناختی و تاثیر آن در ارزیابی آسایش 
حرارتی  احساس  با  را  حرارتی  ادراک  که  است  حرارتی 
بسته  فضای  یک  مورد  در  »روهلس«  می  سازد.  متفاوت 
افزودن  مثال  برای  که  می  دهد  گزارش   1980 سال  در 
اتاق،  یک  در  راحت  مبلمان  و  موکت  چوبی،  صفحات 
که  شده  باعث  آن،  حرارتی  پارامترهای  در  تغییر  بدون 
ساکنان احساس گرمای بیشتری کنند که این نکته به تاثیر 
تاکید  حرارتی  اسایش  ارزیابی  بر  روانی  جنبه  های  باالی 
شهری  عمومی  فضای  یک  در  مساله  این  اما  می  نماید. 
باتنوع کالبدی، بصری، اجتماعی- فرهنگی و رخدادهای 
گوناگون، اهمیتی دوچندان می  یابد. با وجود تمام عوامل 
کرده  ذکر   2009 سال  در   Shakir که  همانطور  فیزیکی، 
دیگری  روانی  پارامترهای  از  افراد  حرارتی  درک  است، 
مانند هدف از مالقات مکان، وضعیت روحی فرد، هدفی 
را  مردم  دارد و غیره  میزان سرگرم شدن در مکان  از  که 
قادر می  سازد که بر اساس آن هدف خودشان را با محیط 
سازگار کنند.  متد سازگاری ارتباط دینامیک بین افراد و 
محیط روزانه  شان را بررسی می  کند و به سازگاری افراد با 
توجه  آسایش  تامین  برای  پوششان و محیط حرارتی  شان 
که  می  رسد  نظر  به   .)Humphrey,1973 & Nicol( می  کند 
آسایش حرارتی قسمتی از سیستم خود تنظیم  کننده است 
زیرا به تمام دامنه  های فعالیت افراد برای تامین آسایش  شان 
اهمیت می  دهد. سازگاری از مهم  ترین عوامل روانی موثر 
بر  ادراک آسایش حرارتی است که وقوع آن در مطالعات 
تنوع  است.  شده  تایید  بارها  داخل  فضاهای  به  مربوط 
گسترده عوامل محیطی در فضاهای باز، بر خالف شرایط 
داخلی، این مهم را برجسته  تر می  سازد. بعضی از مطالعات 
در  کرده  اند،  مقایسه  را  بیرونی  و  درونی  آسایش  شرایط 
از  این دو تفاوت  های عمده  ای دارند؛ بخصوص  حالی  که 
نظر فاکتورهای رفتاری و روانی در نتیجه میزان »سازگاری 

حرارتی« متفاوت می  گردد.
در واقع سازگاری حرارتی مقوله مهمی در مطالعات 
محیط بیرونی و درونی است. مطالعات زیادی نشان داده  اند 
که درک افراد و ترجیحات آنان از گرمای محیط به طور 
رفتاری،  تطبیق  نظر  از  افراد  و  است  متفاوت  محسوسی 
در  انتظارات4  یا  روانی  عادت  های  و  فیزیولوژیکی  تطبیق 
مواجهه با اقلیم متفاوت هستند )Tzu�Ping Lin,2009,p:1(؛ 
واقعیت این است که عمومًا تصور می  شود کنترل معمارانه 
یا مکانیکی خرد اقلیم فضای باز ممکن نیست. این تصور 
4.  Expectations
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باعث می  شود که افراد انتظار داشته باشند شرایطی که در 
فضای باز تجربه می  کنند، در بازه  ی وسیع تری نسبت به 
تجربیات آب و هوایی فضاهای داخلی مثل خانه و اداره 
انتظار، محدوده شرایطی  این  دلیل  به  بنابراین  گیرد؛  قرار 
که آنها »قابل قبول« خواهند دانست نیز باید به میزان قابل 
مالحظه  ای وسیع تر از شرایط داخلی باشد. بنابر مطالعات 
انجام گرفته در فضای باز، در میان فرصت  های سازگاری 
که در فضا رخ می  دهد )فیزیکی، فیزیولوژیکی و روانی(، 
سازگاری روانی مهم  ترین آنها محسوب می  شود. زیرا تاثیر 
نتیجه  از محیط و در  افراد  ادراک حرارتی  بر  چشم  گیری 
شرایط آسایش آنان دارد. سازگاری روانی رایج  ترین نوع 
سازگاری انسان است که یک فرآیند پویا و به طور منظمی 
مرکب از عناصری مانند اقلیم، فرهنگ، مسائل مالی، سطح 
دسترسی و کنترل محیط، فعالیت  های منظم و تکرار شونده، 
مشخصه  های و مسائل فردی است )Liu et al., 2012(. این 
که  اصالحاتی  یا  تغییرات  همه  شامل  سازگاری  از  نوع 
یا ناخودآگاه برای میزان  یک فرد در دو صورت آگاهانه 
کردن شرایط محیطی تغییر یافته انجام می  دهد، است. این 
سازگاری می  تواند بر پایه فعالیت  های انجام شده به انواع 
 de( شود  تقسیم  غیره  و  تکنولوژیکی  فرهنگی،  شخصی، 
پیرامون  محیط  مختلف  افراد   .)Dear and Brager, 1997

به  انسان  پاسخ  می  کنند.  مختلفی درک  به صورت  های  را 
مقدار  و  بزرگی  با  مستقیمی  رابطه  فیزیکی،  محرک  یک 
موقعیت  یک  از  افراد  که  »اطالعاتی«  به  بلکه  ندارد،  آن 
خاص دارند وابسته است. بنابراین عوامل روان  شناختی بر 
ادراک حرارتی فضا و تغییراتی که در آن رخ می  دهد تاثیر 

 .)Nikolopoulou & Steemers، 2003( می  گذارند

2-4-ادراک آب و هوا و تاثیر آن بر رفتارها و فعالیت 
های افراد

جنبه  های فیزیکی فضا، آب و هوا و اقلیم به  طور مستقیم 
از طریق فرآیندهای فیزیکی و غیر  مستقیم از طریق ردپایی 
صدای  برف،  مانند  می  گذارند  فیزیکی  محیط  روی  که 
سوت باد، انعکاس و غیره، اثر می  گذارند. آب و هوا دیده 
می  شود، شنیده می  شود و حس می  شود. در اصل به عنوان 
سرما یا گرما یا آسایش حرارتی حس می  شود و کم و بیش 
خرد  مشخصه  های  می  گذارد.  اثر  فیزیکی  فعالیت  های  بر 
اثرات  که  است  شهری  فضای  دارایی  های  از  یکی  اقلیم 
قابل توجهی بر فعالیت  های ممکن و استفاده حقیقی از فضا 
دارد. بنابراین خرد اقلیم بر معنا و هویت هم اثرگذار است. 

راحتی، کاربرد و معنا )شناخت و ادراک( سه دیدگاه مردم 
به عنوان رفتاری  اینجا  آنها در  ارتباط محیطی  هستند که 
مطرح می  شود )Westerberg et al,2001,p:2(؛ بر اساس نیاز 
به تفریح و فراغت، مردم اغلب به طور مستقیم در معرض 
شهری  فضای  تا  می  گیرند  قرار  مختلفی  هواهای  و  آب 

.)Tzu�Ping Lin,2009:1( بیرونی را ببینند
خرداقلیمی که مردم آن را تجربه می  کنند در خیابان  ها 
و میدان  ها کم و بیش از آب و هوای محلی تاثیر می  گیرد. 
شرایط آب و هوایی ویژه ممکن است اثرات و احساسات 
در  شدید  بادهای  مثال  برای  کند.  ایجاد  هم  دیگری 
سایر  یا  دلتنگی  احساس  است  ممکن  میدان  فضای  یک 
بدهند.  افزایش  را  بی  پناهی  مانند  اجتماعی  احساس  های 
دامنه تغییرات آب و هوا در طی روزهای آفتابی و بادی 
راکد  روزهای  طول  در  اما  باشد.  مختلف  است  ممکن 
نسبتًا  شرایط  است،  متوسط  و  میانه  دما  که  خاکستری  و 
اهمیت کمتری دارد. نکته جالب در اینجاست که خاطره 
به  طور منصفانه  ای تجربه می  کنیم حد  اغلب  ما  مکان5 که 
فضاهای  واقع  در  نیست.  هوایی  و  آب  میانه  و  متوسط 
شهری تبدیل به فضاهای آب و هوایی در ذهن می  شوند. 
مکان  ها حالت  های معینی را بیدار می  کنند و اینکه خرداقلیم 
Ulla Wester�(  ممکن است مولد مهمی در این فرآیند باشد

.)berg  et al,2001:3

Dear  و Brager در 1998 نظر داده بودند که شرایط 

بیرونی  نامساعد باعث اجتناب مردم از فضاهای  حرارتی 
و محدود کردن زمان حضور یا فعالیت  های آنان می  شود. 
یافته  های مطالعه انجام شده در دوبی نیز نشان داده است 
به  تعداد زیاد  باالتر در  که مردم علی رغم شرایط دمایی 
یک  از  بیشتر  زمانی  برای  و  می  کنند  مراجعه  مکان  هایی 
ساعت هم می  مانند؛ خواه گردشگر بین  المللی باشند یا از 
واحدهای همسایگی اطراف آمده باشند و بطور موثری از 
نظر فیزیکی، فیزیولوژیکی و روانی خودشان را با شرایط 
Be�,2011( می  کنند سازگار  بیشتر  آسایش  برای   غالب 
موضوع  این  نشان  دهنده  شاید  امر  این   .)hzadi Tehrani

باشد که مردم با طور کامل از فضاهای بیرونی در شرایط 
اما فعالیت  هایشان را تغییر  عدم آسایش اجتناب نمی  کنند 
بر  شرایط  است  ممکن  یا  و  می  کنند  اصالح  یا  می  دهند 

میزان زمانی ماندن آنها تاثیر بگذارد. 
اما به زعم عده  ای از حرفه  مندان و جامعه آکادمیک و حتی 
شهروندان در کشورمان )بصورت آگاهانه یا ناآگاهانه(، در 
5.  Memory of place
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فضاهای شهری شرایط آب و هوایی به نوعی جبر محیط 
محسوب می  شود و لذا در شرایط اقلیمی شدید، فضاهای 
شهری محکوم به انزوا و متروک ماندن خواهند بود و نهایتًا 
ارتقای آسایش  برنامه  ها و طرح  های مداخالتی در جهت 
فیزیکی می  تواند با اندک تسهیل کیفیت آسایش حرارتی از 
 Jan Gehi شدت این جبر محیطی بکاهد. اما همانطور که
می  کند،  یادآوری  نیز  شهرسازی  رشته  بزرگ  نظریه  پرداز 
نیازی  سردسیر  کشورهای  در  خیابانی  زندگی  مثال  برای 
بیان  او  تابستانی شود.  گرم  ماه  های  به  محدود  که  نیست 
که  جوی  و  حالت  ها  زمستانی،  هوای  و  آب  که  می  کند 
وجود دارد نیازمند منابع و فعالیت  های ویژه  ای است؛ مانند 
سوپ  های  فروش  کیوسک  های  کردن،  اسکی  میدان  های 
از  بسیاری  در  فعالیت  ها  این  داغ.  نوشیدنی  های  و  داغ 
همچنین  او  اما  دارد.  وجود  شمالی  آمریکای  شهرهای 
کردن  و گرم  نورپردازی  تکنولوژی  های  که  می  کند  بحث 
زمستانی  فضاهای  پتانسیل  های  ارتقای  در  ما  به  می  تواند 
را  بیرونی  اتفاق  های  که  قادر سازد  را  کند. شهرها  کمک 
تصرف کنند و در دست بگیرند مانند مهمانی  ها، فیلم  ها و 
هنرهایی برای تمام سال. اما باید دقت نمود که اثرات اقلیم 
بر استفاده از فضای بیرونی در محیط شهری بطور ویژه  ای 
و  می  شود  انجام  بیرونی  فضای  در  که  فعالیت  های  برای 
اقتصادی صنعت  رونق  و  گردشگران  در جذب  همچنین 
اقلیم  ها ممکن است  گردشگری تاثیر دارد. پاسخ به خرد 
ناخودآگاه باشد، اما اغلب ناشی از تفاوت استفاده از فضای 
Nikol�(  باز در شرایط مختلف آب و هوایی هم می  شود
انسان  سالمت  موضوع  دیگر  سوی  از   .)opoulou, 2001

نیز از دیگر مواردی است که تحت تاثیر شرایط حرارتی 
در فضاهای باز قرار می  گیرد؛ چراکه فضاهای باز عمومی 
نقش قابل توجهی در سالمت عمومی دارند. قطعًا با افزایش 
چاقی، دیابت و بیماری  های روحی، فضاهای عمومی که 
منجر به فعالیت بدنی و تعامل اجتماعی شوند و در عین 
حال با عناصر طبیعی تلفیق شده باشند، روز  به  روز اهمین 
برای  بهتر  برنامه  ریزی  با  براین  عالوه  می  یابند.  بیشتری 
فضاهای شهری، مردم ترغیب می  شوند که کمتر از اتومبیل 
فعالیت  های  میان  رابطه   .)1388 )حیدری،  کنند  استفاده 
شهری و شرایط جوی تنها محدود به محافظت یک جانبه 
محافظت  که  همانگونه  نیست.  نامطلوب  برابر شرایط  در 
فرصت  است،  الزم  هوا  و  آب  تاثیرات  بدترین  از  شدن 
تجربه آب و هوای خوب یا بد، تغییرات فصول و مانند 
اینها نیز ارزشمند و مطلوب است؛ به  خصوص زمانی که 

تصمیم  گیری برای افراد وجود داشته باشد. 
پیگیری  و  محیط  جوی  شرایط  میان  رابطه  ماهیت 
می  توان  را  باز  فضای  تفریحی  فعالیت  های  لذت  بخش 
در  موجود  اقلیمی  شرایط  جنبه  های  از  تابعی  به صورت 
جز  به  را  اقلیم  به  انسان  پاسخ  فرایتس  دی  دید.  سایت 
بخش حرارتی آن، عمدتا ادراک فردی می  داند. او شرایط 
حرارتی و آسایش حاصل از آن را یکی از سه جنبه مهم در 
گردشگری اقلیمی بیان می  کند )Freitas، 2003(. مطالعات 
محدودی روی رفتار مردم و ارتباط آن با شرایط اقلیمی 
در   Jan Gehi است.  شده  انجام  بیرونی  فضاهای  در 
به طور خیلی  آغازگر است که  پیشقدم و  این زمینه یک 
را  اجتماعی«6  »زندگی  با  خرداقلیم  اهمیت  برجسته  ای 
نشان داد. او تعداد مردم نشسته روی نیکمت  های آفتاب 
و سایه را شمرد که در پالزایی در مونترئال بررسی شده 
بود و مولفه  های خرداقلیم اندازه گرفته شد و ارتباط آن با 
فعالیت  ها ارزیابی شد )Jan Gehl, 1971(. در واقع فعالیت  ها 
هنگامی که شرایط حرارتی تغییر می  کنند، تغییر می  یابند. 
»نیکولوپولو«7  همچنین   )Nicol and Pagliano, 2007(

زدن  تخمین  آسان  روش  که  کردند  فرض  همکارانش  و 
تعدادی  است  فضا  از  استفاه  کننده  افراد  و  کاربران  شمار 
از مطالعات انجام شده در فضاهای نیمه بیرونی، پارک  ها 
و میدان  های عمومی نیز نشان داده است که دمای محیط 
دارد  ارتباط  هستند  فضا  در  که  مردمی  شمار  با  همواره 
)Nikolopoulou et al, 2001(. ارتقای شرایط آب و هوایی 

در راستای نیازها و تقاضاهای افراد استفاده  کننده از فضا در 
آینده، تغییرات عمده  ای در توسعه شهرها بوجود می  آورد. 
از آنجایی که فضای بیرونی موفق  تر توانایی جذب شمار 
بیشتری از مردم را دارند، نیاز است که ملزومات مورد نیاز 
در فضاهای بیرونی بر اساس نیازها و انتظارات مردم تامین 
شود؛ این مساله از نظر اقتصادی هم سودمند خواهد بود. 

3- روش شناسی پژوهش
بـرای نیل به اهداف پژوهش در گام اول با روش توصیفی 
کلیـه مبانـی، نظریـات و نمونه تجـارب در زمینه آسـایش 
افـراد پیاده و بویژه آسـایش حرارتی در فضاهای شـهری، 
ادراک و عوامـل موثـر بـر آن، بررسـی شـده اسـت. در 
مرحلـه بعـد بـا تمرکز بر عوامـل عملکردی، با اسـتفاده از 
روش اسـتقرایی و قیاسـی و مطالعات پیمایشی به سنجش 

6.  Social life
7.  Nikopoulou
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مطالعـه  بـرای  منتخـب  مـوردی  نمونه  هـای  در  عوامـل 
پرداختـه شـده اسـت. در بخـش عینـی پـس از برداشـت 
داده  هـای موردنیـاز در فضاهـای شـهری موردمطالعـه و 
در زمان  هـای مختلـف روز، تجزیـه و تحلیـل صـورت 
می  گیـرد. بـا توجـه بـه تاکیـد پژوهـش بـر شـرایط عـدم 
آسـایش بـه عنوان فـرض بررسـی الگوهای رفتـاری افراد 
در فضاهای شـهری، دو فضای شـهری منتخب در ساعات 
8 تا 20 روزهای اوج سـرما و گرمای سـال بررسـی شـده 
انـد. برای مـکان محور نمودن داده های آسـایش بدسـت 
آمـده از افـرادی کـه مـورد مطالعه مشـارکت محـور قرار 
موقعیـت  پرسشـنامه(،  و  مصاحبـه  طریـق  )از  گرفته  انـد 
هـر یک از پرسـش شـوندگان بـا شـماره پرسشـنامه آنان 
بـروی نقشـه کلیـد، وارد شـده اسـت. مجموعـه عوامـل 
بـراورد آسـایش حرارتی شـامل: دما، باد، رطوبت نسـبی، 
پوشـش گیاهـی، آب، تابـش آفتـاب، آلودگـی هـوا )هـر 
دو محـدوده مـورد بررسـی بسـیار آلـوده هسـتند(، میزان 
ابـر )کـه بـر تابـش خورشـید اثـر مـی گـذارد( و مصالح 
بدنـه و کف  سـازی هسـتند. نـرم افـزار اصلـی تحلیل این 
بخـش Envi met  نـام دارد.Envi met  یـک مـدل خـرد 
مقیـاس سـه بعـدی بـرای شـبیه سـازی برهم کنـش های 
سـطح، گیـاه، هـوا در محیـط شـهری، بـر اسـاس قوانیـن 
ترمودینامیـک شـاره هـا و ترمودینامیـک اسـت. این مدل 
بیشـتر در اقلیـم شناسـی شـهری، معمـاری و شهرسـازی 
کاربـرد دارد  )www.envi�met.com(. برداشـت داده هـای 
آب و هوایی)بـاد، رطوبت، دما( با اسـتفاده از دسـتگاه متر 
حرارتـی در دو محـدوده منتخب مطالعاتـی و در دو فصل 
سـرد و گرم سـال، انجام گرفته اسـت. دمای تابشـی نیز با 
 envi met اسـتفاده از مصالـح کف سـازی ها در نرم افـزار
محاسـبه شـده اسـت. کف سـازی عمـده در دو محدوده، 
آسـفالت و سـنگفرش و جـداره دیوارهـا عمدتا سـنگ و 
آجـر بـوده اسـت کـه موجب جـذب زیـاد نورخورشـید 
)بویـژه در میانـه روز( و گسـلندگی زیـاد در سـاعت 18 
مـی شـود. در مـورد شـاخص ابـر نیـز در سـه دسـته ابـر 
پاییـن، ابـر متوسـط و ابـر بـاال، رده بنـدی شـده انـد کـه 
از شـاخص 1/8 تـا 8/8 اکتـاب در تغییـر هسـتند. جـوی 
هـای آب در ایـن دو فضـای شـهری نیـز بسـیار کوچـک 
 PMV8 و کـم اثـر هسـتند. در نهایـت بـا اسـتفاده از مـدل
وضعیـت آسـایش حرارتـی در دو فضای شـهری منتخب 
و در دو فصـل سـال و در سـاعت و روزهـای آزمـون، در 
8.  predicted mean vote

 PMV قالب نقشـه های زیر مشـخص شـده اسـت. مـدل
اولیـن بـار توسـط Fanger  بـا اسـتفاده از معـادالت تعادل 
گرمایـی و مطالعـات تجربـی در خصـوص دمای پوسـت 
بـرای تعریف آسـایش حرارتی مورد اسـتفاده قـرار گرفته 
اسـت. مقـدا صفـر در ایـن مـدل، مقدار ایـده  آل بـوده که 
نشـان دهنـده ی خنثـی بـودن حرارتـی اسـت. شـاخص 
PMV نوعـی تقسـیم بنـدی احسـاس حرارتـی درجـه ای 

  .)Zambrano Et Al, 2006( اسـت
در بخـش ذهنـی نیـز پـس از اسـتخراج متغیرهـای 
و  علـت  فـردی،  مشـخصه  های  ماننـد  سـنجش  مـورد 
مـدت حضـور، نـوع و میـزان فعالیت  هـا و ...، بـه کمـک 
مشـاهده و همچنین رویکـرد مشـارکتی و مداخله نظرات 
افـراد پیـاده حاضـر در محدوده  هـای مطالعاتـی سـنجیده 
می  شـوند. سـپس بخشـی از نتایـج پرسشـنامه  ها نیـز بـا 
اسـتفاده از نرم  افـزار SPSS مـورد سـنجش روابـط عّلـی، 
همبسـتگی و تجزیـه و تحلیـل قـرار می  گیـرد و بخشـی 
بررسـی  محقـق  توسـط  کیفـی  تحلیل  هـای  بـا  دیگـر 
می  شـود. در بخـش متغیرهـای فـردی، وضعیت سـالمت 
جسـمانی افـراد سـوال شـده اسـت و افـرادی کـه دارای 
بیمـاری بـوده انـد کـه موجب احسـاس سـرما یـا گرمای 
غیرمعمـل می شـده اسـت، از چرخـه تحلیل خارج شـده 
انـد. سـواالت پرسشـنامه  ها عمومـا در طیـف 5 گزینـه  ای 
لیکـرت هسـتند و همچنیـن بـه منظـور تحلیل و بررسـی 
پرسشـنامه و سـنجش سـطح  میـزان صحـت سـئواالت 
مناسـب ابـزار تحلیـل، با اسـتفاده از روش تحلیـل قابلیت 
اطمینـان ضرایـب آلفـای تمامی سـئواالت محاسـبه شـد. 
طبـق معیارهـای آمـاری چنانچـه ضریـب آلفـا بزرگتـر از 
0/6 باشـد، سـطح دقـت پرسـش موردنظـر در حـد قابـل 
قبولـی اسـت؛ کـه در مـورد ایـن پژوهـش کلیه سـواالت 
از روایـی الزم برخـوردار بودنـد. همچنین برای سـنجش 
نیـز در راسـتای تدقیـق شـاخص  ها و  پایایـی سـواالت 
سـواالت متناظـر، پرسشـنامه مذکـور به چندیـن نفر خبره 
روانشناسـی  و  ادراک  حرارتـی،  آسـایش  زمینه  هـای  در 
محیـط، ارائه و بازنگری شـده اسـت. حجـم نمونه آماری 
نیـز، بـرای مجمـوع دو مکان مورد بررسـی، با اسـتفاده از 
فرمـول کوکـران 390 عـدد بـه دسـت آمـده اسـت کـه با 
احتسـاب تعـدادی پرسشـنامه بـا خطـای اجـرا، ابتـدا 50 
عـدد بـه عنـوان Pretest و سـپس 150 عـدد دیگـر )یعنی 
در مجمـوع 200 عـدد بـرای مـکان اول( در نظـر گرفتـه 
شـده و 200 پرسشـنامه دیگـر در نیـز در مـکان دوم و به 
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تفکیـک دو فصل گرم و سـرد سـال، تکمیل شـده اسـت.

4-مطالعات میدانی پژوهش
شهری  فضای  دو  شامل  پژوهش  این  میدانی  مطالعات 
امام  میدان  نام  های  به  تهران،  تاریخی واقع در مرکز شهر 
مکان  عنوان  با  مقاله  تحلیل  های  و  تجزیه  این  خمینی)در 
مکان  عنوان  با  مقاله  این  )در  حسین  امام  میدان  و  اول( 
دوم( می  گردد. همچنین در میدان امام حسین، پیاده  راه 17 
شهریور که متصل به میدان است و در میدان امام خمینی، 
پیاده  راه باب همایون نیز مورد بررسی قرار گرفته  اند. میدان 
امام حسین یکی از مهم  ترین میدان  های شهری تهران است 
که روی محور شرقی-غربی استخوان  بندی شهر واقع شده 
شهدا  حسین-  امام  شهری  طراحی  موضعی  طرح  است. 
پیاده  با رویکرد  و محور حد فاصل )محور 17 شهریور( 
میدان  انجام شد. در محل  از سال 88   محور سازی آن، 
امام حسین)ع( یک سازه المان عظیم یادمانی احداث شده 
پیش  بینی  کارکرد  و  اسم  به  توجه  با  میدان  این  و  است 
برای تجمع و عزاداری و  ماه محرم، محلی  ایام  در  شده 
از  و  است  وسیع  نسبتًا  میدان  فضای  است.  آیینی  مراسم 
این  نوعی  به  بعالوه  دارد.  غیرانسانی  مقیاسی  ابعاد  لحاظ 
مفهوم  که  چرا  اند،  غریبه  مردم  برای  جدید  المان  های 
فضا  مناسب  ادراک  عدم  و  نمی  کنند  درک  را  آن  نمادین 
پیاده  است.  آن شده  از  استفاده  کنندگان  نارضایتی  موجب 
راه 17 شهریور نیز که میدان امام حسین را به میدان شهدا 
وصل می  کند، با کاربری  های تجاری متعددی احاطه شده 
است و از نظر فعالیت و جاذبه بدنه و محوطه پیاده راه، 
خمینی  امام  میدان  اما  و  است.  نشده  ظاهر  موفق  چندان 
که یکی از وسیع  ترین میدان های تهران قدیم به حساب 
می  آید و چهارگوش مستطیلی است که دقیقًا از تناسبات 
پیروی  باروک  توصیه شده در دوره نوزایی )رنسانس( و 
پیاده(  و  سواره  ترافیکی)  میدان  یک  میدان  این  می  کند. 
اداری  پهنه  میدان  عملکردی  غالب  پهنه  می  آید.  به شمار 
انتظامی، پهنه حمل و نقل و انبارداری و پهنه های تجاری 
خیابان  های  اولین  از  یکی  همایون  باب  خیابان  هستند. 
شهر تهران است که خیابان کوتاهی است که در محدوده 
منطقه 12 شهرداری تهران قرار گرفته و از میدان توپخانه 
منشعب و به خیابان صوراسرافیل ختم می  شود. مغازه  های 
شلوار  و  کت  فروش  بورس  امروزه  خیابان  این  اطراف 
در  را  طرحی  تهران   12 منطقه  شهرداری  است.  مردانه 
این خیابان به مرحله اجرا در  آورد که بر  اساس آن خیابان 

خیابانی  تبدیل شدن  تبدیل شد.  پیاده  راه  به  همایون  باب 
که تا پیش از آن محل تردد خوردو ها و آوردن مسافران 
و  کسب  صاحبان  ناخرسندی  موجب  بود  خیابان  این  به 
کار در این خیابان شد. اما از سوی دیگر وجود نمایشگاه 
سنگفرش  نیمکت  ها،  سیار،  رستوران  های  محلی،  های 
این  از  گردشی  به صورت  که  دودی  ماشین  و  پیاده  روها 
خیابان حرکت می  کند، در مجموع موجب ارتقایی کیفیت 
و رضایت شهروندان در این محدوده شده است. در مورد 
دو  در  و  شده  مطالعه  شهری  فضای  دو  تشابه  و  تفاوت 
هردو  گفت،  باید  تهران  شهر  زمستان  و  تابستان  فصل 
و  پرتردد  نسبتا  مناطقی  در  و  تهران  مرکز شهر  در  میدان 
آلوده )از نظر هوا( قرار دارند و هردو فضا بافتی تاریخی 
راه وصل هستند و  پیاده  به یک  میدان هم  دارند. هر دو 
ایستگاه مترو در آنها وجود دارد، کاربری  های اطراف آنها 
دو  زیر  تصاویر  است.  فروشی(  لباس  تجاری)عمدتًا  هم 
میدان را به اختصار نشان می  دهد. اما میدان امام خمینی و 
پیاده  راه آن به زبان ساده بافتی خودمانی و مردمی  تر دارد، 
مقیاسی انسانی و طرح  های آشنا دارد و فعالیت  های زیادی 
مانند رستوران  های خیابانی و نمایشگاه صنایع  دستی در آن 
شکل می  گیرد و برعکس میدان امام حسین سازه  های غول 
و  تشریفاتی  میدانی  بیشتر  و  دارد  بزرگ  و  آشنا  نا  پیکر 
امام  میدان  اما  است.  خاص  های  مراسم  برای  حکومتی 
حسین به تازگی بازسازی شده و کف  سازی نو و مبلمان 
شهری راحت  تری دارد اما میدان امام خمینی کهنه تر است 
و علیرغم بازسازی پیاده راه آن، خود میدان گره ترافیکی 

بوده و شلوغ و پر از دست  انداز است.

5-تجزیه و تحلیل و بحث
5-1-تحلیل های مکانی مربوط به آسایش حرارتی 

حس شده دو فضای شهری منتخب
در  است،  آمده  نیز  شناسی  روش  بخش  در  که  همانطور 
اینجا با استفاده از نرم افزار  Envi met نقشه  های شبیه 
اند.  سازی آسایش حس شده )نه درک شده(، تهیه شده 
 12 ساعت  تنها  اختصار،  رعایت  برای  مقاله  این  در  البته 
و  خمینی(  امام  میدان  تابستان)برای  روز  گرمترین  ظهر 
امام  میدان  )برای  زمستان  روز  سردترین  ظهر  بعداز   18
حسین(، به عنوان نمونه مکانی، در قالب نقشه های شبیه 
سازی آسایش حرارتی آورده شده است. زیرا این ساعت 
ها بر شدت گرما و سرما )با توجه به تابش خورشید( می 

افزایند.
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 PMV شکل 2. نقشه نمونه شبیه  سازی آسایش حرارتی با  شاخص
در دو میدان امام خمینی و امام حسین تهران؛ زمستان- ساعت 18

همانطور که در این نقشه مشاهده می  شود همانطور 
تمام  می  شود،  دیده  شده  شبیه  سازی  نقشه  این  در  که 
عدم  شرایط  در  زمستان  فصل  در  محدوده  بخش  های 
دارد.  قرار   )PMV اساس شاخص  )بر  حرارتی  آسایش 
البته بخش  های مرکزی جزیره میانی میدان )بویژه بخش 
بخش  های  سایر  به  نسبت  بدتری  وضعیت  آن(،  غربی 
روزهای  در  است  ذکر  به  الزم  دارند.  پیاده  راه  و  میدان 
زمستان  مشابه  نتایج  هم  تابستان  فصل  در  و  گرما  اوج 

بوده و تمام نقاط در شرایط عدم آسایش هستند.
تمام  می  شود  مشاهده  نقشه  این  در  که  همانطور 
راه  پیاده  و  خمینی  امام  میدان  محدوده  بخش  های 
عدم  شرایط  در  هم  تابستان  فصل  در  آن  به  متصل 
قرار   )PMV شاخص  اساس  )بر  حرارتی  آسایش 
نسبت  بدتری  وضعیت  بخش  ها  از  برخی  البته  دارد. 
آسایش  عدم  وضعیت  همین  دارند.  بخش  ها  سایر  به 
میزان  سنجش  روزهای  در  و  زمستان  فصل  برای 
این مشابه  دارد.  وجود  مکان  این  در   سازگاری، 
فضای دو  در  آسایش  عدم  روزهای  تمام  برای  نتایج   
 بررسی شده وجود دارد، لذا در روزهای آزمایش، هر دو

 PMV شکل 3. نقشه نمونه شبیه سازی آسایش حرارتی با  شاخص
در دو میدان امام خمینی و امام حسین تهران؛ تابستان-ساعت 12

مکان در شرایط عدم آسایش حرارتی هستند و بعالوه با 
توجه به فاصله نزدیک هر دو میدان در شهر تهران، خرد 
اقلیم مشابهی دارند و نتایج شبیه  سازی  های آنها هم دردو 
مقایسه  امکان  لذا  است.  مشابه  زمستان  و  تابستان  فصل 
الگوی  و  شده  ادراک  حرارتی  آسایش  بر  موثر  عوامل 
رفتاری افراد در هر دو مکان ایجاد می شود. در واقع مانند 
آزمایش سابق عامل آسایش حس شده در مقایسه دو فضا 
ادراک آسایش است که  تغییر می  کند  آنچه  ثابت است و 

تفاوت مقایسه را معنی  دار می  سازد.

حرارتی   آسایش  به  مربوط  5-2-تحلیل  های 
ادراک شده در دو فضای شهری منتخب

در اینجـا نتایـج تحلیلـی پرسشـنامه  هایی کـه در بخـش 
آورده  شـد،  اشـاره  آنهـا  بـه  تحقیـق  شناسـی  روش 
شـده  اند. الزم بـه ذکـر اسـت کـه ایـن پرسشـنامه  ها در 
بیـن مردمـی که در دو فضـای شـهری و در روزهـای 
مطالعـه حضـور داشـتند، بـه صـورت تصادفـی توزیـع 

است.  شـده 
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5-2-مقایسـه میـان دمـای واقعـی و دمـای ادراک 
محیط از  شـده 

بـرای سـنجش دمـای ادراک شـده از مردم حاضـر در فضا 
سـوال شـده اسـت کـه بـه نظر آنـان هوا چقـدر سـرد و یا 
چقـدر گـرم اسـت؟ سـئوال اصلـی کـه در اینجـا مطـرح 
می شـود: دمای ادراک شـده با دمای واقعـی چقدر اختالف 
دارد؟ بـرای پاسـخ بـه ایـن سـئوال هـم از آزمـون مقایسـه 
میانگین هـا بـرای گروه های مسـتقل9 اسـتفاده شـده اسـت. 
بـا توجه بـه نرمال بودن توزیع داده هـا در مناطق اول و دوم 
و بـه تفکیـک دو فصـل گـرم و سـرد سـال، برای مقایسـه 
نمونه هـای  بـرای  تـی تسـت  آزمـون  از  امتیـاز  میانگیـن 
مسـتقل اسـتفاده شـده اسـت. دمای واقعی و دمـای ادراک 
شـده در دو منطقـه بـه صـورت مجـزا در ذیـل آورده و 

9. Independent – samples T Test

مقایسه شده است:
بـا توجه بـه جـدول 1، نشـان می  دهد سـطع معناداری 
دمـای ادراک شـده )در هـر دو فصـل سـرد و  گـرم سـال( 
کمتـر از 0,05 اسـت در نتیجـه فرض نابرابـری واریانس ها 
پذیرفته می شـود. لذا اطالعات سـطر دوم در مورد مقایسـه 

میانگین هـا مـورد بررسـی قرار می گیـرد. 10
از آنجـا کـه سـطح معنـاداری بـرای آزمـون مقایسـه 
میانگین هـا کمتـر از 0,05 اسـت بنابراین بیـن دو منطقه در 
هر دو فصل سـال از نظر تفاوت بین دمای احسـاس شـده 
و ادراک شـده، تفـاوت معنـاداری به لحـاظ میانگین وجود 
دارد. لذا مطالعات مربوط به آسـایش برآورد شـده و شـبیه 
سـازی شـده با نتایج آسـایش ادراک شـده بدسـت آمده از 

طریق پرسشـنامه هـا، تفاوت معنـا داری دارد.

9. Independent – samples T Test

جدول 2. مقایسه دمای ادراک شده و دمای واقعی در دو منطقه؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.

جدول 1. نتایج تحلیل آزمون تیتست- مقایسه دمای ادراک شده در دو منطقه؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.

N Mean Std. Deviation  Std. Error
Mean

تابستان
مکان اول 97 28,29 5,09 0,517

مکان دوم 100 35,43 5,68 0,56

زمستان
مکان اول 100 7,91 3,32 0,36

مکان دوم 100 5,33 3,47 0,42



15

فصلنامه مدیریت شهری
Urban Management

شماره 50 بهار 1397
No.50 Spring 2018

5-3- بررسی الگوی رفتاری افراد با توجه به شرایط 
آسایش محیط

مطالعات رابطه بین تراکم جمعیتی با شرایط عدم آسایش 
حرارتی در دو محدوده مطالعه شده

بر  و  مخابراتی  داده  های  از  استفاده  با  بخش  این  در 
عنوان  به  تواند  می  که  شده  برقرار  تماس  تعداد  اساس 
نسبتی از جمعیت حاضر در فضا عمل کند، میزان حضور 
میدانی)تراکم  مطالعات  نمونه  شهری  فضای  دو  در  افراد 
 8 ساعت  )از  روز  مختلف  ساعات  تفکیک  به  جمعیتی( 
صبح الی 8 شب( و در دو فصل سرد و گرم سال بررسی 
و مقایسه شده  اند. به جهت فراهم آمدن امکان تحلیل هم 
به تفکیک فصل، ساعت و ایام هفته، در هر دو فصل سال 
انجام  زمان  از  هفته  مطالعاتی، یک  دو محدوده  در هر  و 
مراجعه  روند  اینجا  در  و  است  شده  انتخاب  مطالعات 
به  هفته  مختلف  روزهای  در  شهری  فضای  به  جمعیت 
 7 الی   4 شماره  نمودار  قالب  در  و  روز  ساعات  تفکیک 
آورده شده است)الزم به ذکر است واحدهای جمعیت بر 

حسب هزار نفر است(:

تراکم  احتساب  )با  جمعیت  پذیری  شاخص  درباره 
جمعیتی( در دو فضای بررسی شده باید گفت، در مکان 
پیاده  راه باب همایون(، حضور  امام خمینی و  اول )میدان 
مردم بسیار بیشتر از میدان امام حسین بوده است )خواه در 
فصل تابستان یا زمستان(، بعالوه میزان حضور جمعیت در 
ایام مختلف هفته )شنبه، آخر هفته و حتی تعطیل رسمی( 
 8 ساعت  از  هرچه  دیگر  سوی  از  ندارد.  فاحشی  تغییر 
صبح به سمت ظهر پیش می  رود جمعیت افزایش می  یابد 
و پس از کاهش جزئی در بعداز ظهر، از ساعت 16 به بعد 
پیدا می  کند و در حدود ساعات  افزایش  به مقدار زیادی 
در  هم  منظم  روند  این  می  رسد.  خود  اوج  به   19 و   20
می  توان  لذا  است.  شده  تکرار  زمستان  در  هم  و  تابستان 
وجود  )مانند  حرارتی  عینی  آسایش  عدم  عوامل  گفت 
تابش زیاد خورشید در ساعات اوج ظهر و بعداز ظهر در 
بر حضور مردم  نتوانسته  بالعکس در زمستان(  و  تابستان 
)تقویت یا تضعیف( در ساعات مختلف روز تاثیر چندانی 
بگذارد و این فضای شهری جمعیت  پذیری خود را فارق 
تابستان  فصل  در  البته  دارد.  حرارتی  آسایش  عوامل  از 

شکل 4. نمودارهای نمونه میزان تردد به فضای شهری میدان امام حسین و پیاده  راه 17 شهریور در 12 ساعت بررسی شده طی روزهای یک 
هفته در فصل تابستان و شکل )5( نمودارهای نمونه میزان تردد به فضای شهری میدان امام خمینی و پیاده راه باب همایون در 12 ساعت 

بررسی شده طی روزهای یک هفته در فصل تابستان؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.
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)شاید به دلیل طوالنی  تر بودن روشنایی روز تا ساعت 20( 
می  رود  باال  تصاعدی   20 ساعت  تا  فضا  این  در  حضور 
و  تابستان  فصل  در  نکته  این  البته  و  زمستان(  )برخالف 
نیز به تنهایی  درمکان دوم دیده نمی  شود. یعنی روشنایی 
نمی  تواند مشوقی برای حضور مردم در مکان دوم نسبت 
امام  )میدان  دوم  مکان  مورد  در  اما  باشد.  اول،  مکان  به 
حسین و پیاده راه باب همایون( باید گفت که اوال میزان 
جمعیت مراجعه کننده تقریبا نصف مکان اول است. ثانیا 
بر خالف مکان اول ساعات اوج تردد در این مکان بیشتر 
بین ساعات 11 تا 14 بوده و هر چه به ساعت 20 نزدیک 
کاهش  جمعیت  حضور  و  تردد  زیادی  شیب  با  می  شود 
جمعیت  ناگهانی  افت  دیگر،  جالب  نکته  می  کند.  پیدا 
مکان  این  در  جمعه  روز  و  رسمی  تعطیل  روزهای  در 
کاهش  یک  دهم  به حدود  روزها جمعیت  این  در  است؛ 
حضور  ساعات  تعطیل  روزهای  در  البته  و  می  کند  پیدا 
تقریبا به صورت متوازن  تری در تمام روز )از ساعت 8 
تا 20( دیده می  شود. از نتایج مربوط به حضور جمعیت 
در دو فضای بررسی شده نیز می توان نتیجه گرفت که 

)ایام تعطیل(  بیشتر برای فعالیت  های تفریحی  مکان اول 
و انتخابی و اجتماعی ایفای نقش می  کند و مکان دوم که 
در روزهای تعطیل به یک  باره جمعیت خود را از دست 
البته  نتیجه  این  اجباری.  فعالیت  های  برای  بیشتر  می  دهد 
در تحلیل  های پرسشنامه  ها نیز به گونه  ای دیگر تایید شده 
دو فصل  بین  تکرار شونده  ای  نظم  مجددا  بود. همچنین 

تابستان و زمستان در مکان دوم نیز وجود دارد.

فضای  دو  در  فیزیکی  سازگاری  5-3-2-بررسی 
شهری مورد مطالعه

برای سنجش سازگاری فیزیکی واکنش هایی که در جدول 
مشاهده  که  همانطور  است.  شده  بررسی  آمده  اند،  ذیل 
ترک  میزان  سال،  گرم  و  سرد  فصل  دو  هر  در  می  شود 
محوطه در مکان دوم بسیار بیشتر از مکان اول است و این 
است.  تاثیر پذیر  روانی  سازگاری  عامل  از  که خود  عامل 
البته این تفاوت در فصل گرم سال بسیار بیشتر است. یعنی 
میزان سازگاری فیزیکی افراد نسبت به گرما بسیار پایین تر 

از سرما بوده است )جدول شماره 3(.

شکل 6. نمودارهای نمونه میزان تردد به فضای شهری میدان امام حسین و پیاده  راه 17 شهریور در 12 ساعت بررسی شده طی روزهای 
یک هفته در فصل زمستان و شکل )7( نمودارهای نمونه میزان تردد به فضای شهری میدان امام حسین و پیاده  راه 17 شهریور در 12 ساعت 

بررسی شده طی روزهای یک هفته در فصل زمستان؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.
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بـه زبان سـاده تـرک محیط نشـان مـی دهد کـه مردم 
زیـاد نتوانسـته اند شـرایط عدم آسـایش را تحمـل کنند و 
بـه راحتـی از محیط دسـت کشـیده انـد. به نظر می  رسـد 
ایـن تـرک کـردن ممکـن اسـت بـا کوچکتریـن تحریـک 
آسایشـی )از هـر نوع آسـایش( بوجود بیایـد. الزم به ذکر 
اسـت در مـکان اول کـه رسـتوران هـای خیابانـی وجـود 
دارنـد مـردم پـس از احسـاس عـدم آسـایش براحتـی به 
خوراکـی و نوشـیدنی مناسـب دسترسـی دارنـد امـا در 

مـکان دوم ایـن امکانـات کمتـر وجـود دارند.

6- جمع بندی و ارائه پیشنهادها
از آنچـه کـه در ایـن مطالعـه آورده شـده اسـت، به  طـور 
منظـر  دربـاره  آنچـه  ماننـد  ادراک  بایـد گفـت  خالصـه 
شـهری گفتـه می  شـود، امـری اسـت متفـاوت از واقعیت. 
ایـن مسـاله در مـورد برنامه  ریـزی ارتقـای آسـایش یـک 
فضـای شـهری می  تواند توجـه برنامه  ریـزان و طراحان را 
بـه نکتـه ظریفـی جلـب کند کـه لزوما بـا ارتقای شـرایط 
فیزیکـی آسـایش یـک محیـط، نتایج مـورد انتظـار )بویژه 
در یـک فضـای عمومـی شـهری( بـرآورده نخواهد شـد. 
همانطور  کـه در نتایـج تحلیلـی ایـن مقاله نیز آورده شـده، 
هـر دو فضـای شـهری مطالعـات میدانـی )میـدان امـام 

حسـین و امـام خمینـی شـهر تهـران( در هـر دو فصـل 
تابسـتان و زمسـتان در شـرایط عـدم آسـایش حرارتـی 
بررسـی شـده  اند. شـرایط آب و هوایی و عدم آسـایش در 
هـر دو فضا یکسـان بوده اسـت؛ اما در مـکان اول حضور 
مـردم در تمام روزهای هفته بسـیار بهتر از مکان دوم بوده 
اسـت )حتی در ایام تعطیل( و بعبارتی مردم بهتر توانسـته 
اند خود را با شـرایط عدم آسـایش سـازگار کننـد. درباره 
نـوع سـازگاری فیزیکـی نیـز در مـکان دوم افـراد براحتی 
محیـط را تـرک کرده انـد تا مـکان اول. همچنین در هردو 
مـکان نیـز تفـاوت معنـاداری بیـن میـزان دمـای واقعی و 
دمای ادراک شـده وجود داشـته اسـت. اما چـرا در هر دو 
فصـل مـردم بهتر توانسـته اند در مکان اول خودشـان را با 
محیـط سـازگار کننـد؟ این موضـوع برمی  گردد بـه عوامل 
سـازنده سـازگاری. بـر اسـاس مطالعـات و عوامـل موثـر 
بـر سـازگاری روانـی در جهـت ادراک آسـایش حرارتی، 
افـراد در مـکان اول احسـاس کنترل بیشـتری بـرای تغییر 
در محیـط پیرامونشـان داشـته  اند. زیرا در مکان اول سـایه 
بـان )چـادر( و چترهـای آفتابگیـری در تابسـتان وجـود 
دارد کـه می  تواننـد آنهـا را بـاز کننـد و در زمسـتان هـم 
چـادری کـه در آن نمایشـگاه صنایـع دسـتی بـه پـا مـی 
شـود امـکان انتخـاب بـرای تغییـر محیـط را بـرای مـردم 

جدول 3. مقایسه واکنش ها برای نیل به سازگاری فیزیکی در دو مکان بر حسب درصد؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق

شکل 8. نمودار مقایسه واکنش ها برای نیل به سازگاری فیزیکی در دو مکان به تفکیک فصول سرد و گرم سال؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.
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فراهـم می  کنـد.  اما در مـکان دوم چنین امکاناتی نیسـت. 
گرچـه ایـن امکانات در مـکان اول خیلی تاثیـری بر دمای 
ادراکـی افـراد به صـورت حسـی ندارند، اما حـس کنترل 
بـر محیـط و اختیـار را بـه آنـان می  دهنـد و از نظـر ذهنی 

قابلیـت سـازگاری آنـان را افزایـش می  دهند. 
در مـورد متغیرهـای دیگـر سـازگاری، ماننـد طبیعـی 
بـودن فضـا، گرچـه هر دو مـکان از فضای سـبز و آبنمای 
ویـژه  ای برخـوردار نیسـتند، امـا مـکان اول محیطی آشـنا 
و تاریخـی اسـت. امـا مـکان دوم اگرچـه هویـت تاریخی 
داشـته اما در فرآیند نوسـازی و پیاده  محور شدن، سازهای 
عظیـم فلزی و گسـتردگی زیـاد و عـدم محصوریت فضا، 
باعـث شـده تـا مـردم در پرسشـنامه هـا آن را نسـبت بـه 
مـکان اول بسـیار مصنوعـی و غیرطبیعـی بداننـد و حتـی 
در مـورد شـاخص زیبایـی بـا وجـود فرسـودگی مـکان 
اول، آن را زیبـا تـر از مـکان دوم مـی داننـد. در مـورد 
حضـور جمعـی11 نیز، در مـکان اول فعالیت  هـای انتخابی 
و اجتماعـی زیـاد اسـت اما در مـکان دوم مردم بیشـتر در 
حال عبور با عجله هسـتند. لذا نتایج پرسشـنامه ها نشـان 
داده  انـد کـه حضـور جمعـی در مـکان اول بهتـر از مکان 
دوم بـوده اسـت. در مـکان اول حتـی صدای موسـیقی به 
گـوش می  رسـد و محیـط اجتماعـی گرم  تـری دارد. لـذا 
در مجمـوع از برآینـد عوامـل موثـر بـر سـازگاری، مکان 
اول در هـر دو فصـل موفـق تـر ظاهر شـده اسـت. لذا در 
نهایـت بایـد گفـت، بـا توجـه بـه عـدم تمرکـز مطالعات 
صـورت گرفتـه تا کنـون در بخش  هـای مطالعـات ذهنـی، 
ادراک شـرایط آسـایش )بویژه آسـایش حرارتـی( و میزان 
سـازگاری ذهنـی افـراد بـا شـرایط مختلـف در فضـای 
عمومـی شـهری، ایـن پژوهـش می  توانـد مدخلـی بـرای 
مطالعاتـی گسـترده در چنین زمینه  هایی در فضای شـهری 
محسـوب شـود تـا از آن طریـق، در آینـده در نمونه  هـای 
متفـاوت مکانـی و اجتماعـی محک زده و تدقیق شـود. از 
سـوی دیگـر در مجموعـه مطالعـات انجام گرفتـه مربوط 
بـه حـس مـکان نیـز عمومـًا عامـل شـرایط خرداقلیـم به 
صـورت متمرکـز بررسـی نشـده اسـت کـه انجـام چنیـن 
پژوهش  هایـی جهـت تکمیل مباحث ذهنی و روانشناسـی 

محیـط، پیشـنهاد می شـود.
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