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تفاوت فصلی حدود آسایش حرارتی در محالت قدیم
و جدید شهر اصفهان*
(مطالعه موردی :محالت جلفا و مرداویج)

فاطمه السادات مجیدی ،1شاهین حیدری** ،2محمود قلعه نویی ،3مریم قاسمی سیچانی.4
1دانشجوی دکتری معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.
 2استاد دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
3دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 4استادیار ،دانشکده معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،96/3/10 :تاریخ پذیرش نهایی)97/2/19 :

چکیده
به طور طبیعی ،هدف رفتار انسان ،رسیدن به آسایش است ،ولی حتی در فضاهای مشابه ،محدوده
آســایش حرارتــی برای همه یكســان نبوده و به تنــوع افراد حاضر ،تجربیات و انتظارات ،ســطح رضایت
از شــرایط محیطــی ،نــوع فضــا ،ســاختار ،بافت و غیــره باز میگــردد .در ایــن مقاله تالش میشــود تا به
تحلیل و تعیین شــرایط و حدود آســایش حرارتی در فضاهای باز عمومی محالت مســکونی در دو فصل
زمستان و تابستان پرداخته و نتایج در محالت قدیمی و جدید مقایسه شود .در پژوهش حاضر ،ابتدا
ویژگیهــای اقلیمی شــهر اصفهان معرفی شــده و ســپس محلــه قدیمی جلفا و محلــه جدید مرداویج،
جهت انجام مطالعات میدانی انتخاب شدند .در همین راستا ،متغیرهای اقلیمی شامل دما ،رطوبت
نســبی و ســرعت جریان باد با اســتفاده از دســتگاههای دیتاال گر ،اندازهگیری و پرس ـشنامهها توســط
کاربران در فضاهای باز عمومی محالت منتخب و در ماههای بهمن ،اســفند و مرداد ،تکمیل شــدند.
نتایج حاصل از مقایسه حدود آسایش در محالت مورد مطالعه نشان میدهد که محله قدیمی جلفا،
در هر دو فصل سرد و گرم ،در محدوده آسایش بوده و محله جدید مرداویج ،در فصل سرد در محدوده
آسایش و در فصل گرم خارج از این محدوده است.

واژههای کلیدی
آسایش حرارتی ،فضاهای باز عمومی ،محالت قدیم ،محالت جدید ،شهر اصفهان.
* ایــن مقالــه برگرفتــه از رســاله دکتــری نگارنده اول با عنوان" :ارائه مدل آســایش حرارتــی در فضای باز عمومی محالت مســکونی با تکیه بر نظریه
ســازگاری (نمونه موردی :محالت منتخب جدید و قدیم شــهر اصفهان)" اســت که به راهنمایی نگارندگان دوم و ســوم و مشــاوره نگارنده چهارم
انجام شده است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،021-61112496 :نمابر.E-mail: shheidari@ut.ac.ir ،021-66490161 :
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مقدمه
نه تنها در دوره فعلی ،بلکه در گذشــته نیز آســایش حرارتی یكی از
اجبارهــای طراحی و برنامهریزی فضای شــهری محســوب شــده و از
شــاخصهای ارزیابی محیط كالبدی و اجتماعی به شــمار میآید؛ تا
آنجــا كه مهمترین بحــث در خلق فضاهای مصنوع ،پاســخگویی به
عوامل محیطی به منظور كسب آسایش است و در كنار سایر عوامل
طراحــی ،فضایی مطلوب را برای شــهروندان فراهــم میكند (منعام،
 .)3 ،1391کارمونا و تیس دل ،آسایش را نیازی اساسی در فضاهای باز
شهری دانسته و بیان میکنند که بدون وجود آسایش ،دشوار است
که دریابیم چگونه دیگر نیازهای فضا قابل تأمین هستند (Carmona
 .)and Tiesdell, 2007, 39امــا اینکه آســایش حرارتی چیســت؟ ناچار
به اذعان هســتیم که این مفهوم ،در طول زمان با ظهور فناوریها و
راهکارهــای جدید و کنترل باالتر افراد بر محیط پیرامون ،تغییر کرده
اســت .در ابتدا ،آســایش تنها به مفهوم شــرایط قابــل تحمل و کافی
بود و تجمالت را به دنبال نداشت .در قرن نوزدهم ،آسایش محیطی
با روشــنایی ،گرما و تهویه ارتباط یافــت .گرچه این کفایت همچنان
وجود داشت ،ولی هنوز افراد درباره آسایش در مفاهیم کلی صحبت
نمیکردند ( .)Kamholz and Storer, 2009, 4رایبزینســکی اشاره دارد
کــه از دهــه  ،1920آســایش نه تنها از لحاظ کیفی ،بلکــه از لحاظ ّکمی
نیز تغییر کرده اســت .او اســتدالل میکند تحــوالت فناورانه ،جایگاه
ویژهای در شکلدادن به تاریخ اخیر و واقعیت فیزیکی آسایش داشته
و آن را به یک کاالی انبوه تبدیل کرده است (.)Rybczynski, 1986
با تکیه بر این تعریف و تغییر ،به نظر میرسد آسایش حرارتی یکی
از عوامل مهمی باشد که باید در فرآیند طراحی فضاهای باز شهری در
نظر گرفته شود .فضاهایی که میتوانند تاثیر سودمندی بر جنبههای
رفتــار اجتماعــی و اقتصادی مردم داشــته باشــند .امــروزه ،بکارگیری
برنامهریزی شهری غربی ،منجر به شهرنشینی مترا کم ،ساخت و ساز
ســاختمانهای بلند و صنعتی و اســتفاده از مصالح جاذب نور شده
است .این مسئله همچنین باعث ایجاد تغییرات در ویژگیهای خرد
اقلیم شهری در بسیاری از فضاهای بیرونی و داخلی به دلیل کاهش
پوشــش گیاهی و گرمای تولید شــده است که نتیجه همه آنها ،عدم
آسـ�ایش حرارتی شهروندان در فضاهای شـ�هری(Setaih et al., 2014,
 ،)249عدم وجود فضاهای باز مناســب در محالت مســکونی ،امکان
مــراوده بیــن افراد ،تفریح ،پیادهروی ،تماشــا ،گــذران اوقات فراغت،
بــازی ،تجمــع ،دیــدار و گفتگو بــرای کاربــران را کاهــش میدهد .این
در حالــی اســت که فضاهــای باز محلــهای دارای آســایش ،میتوانند
فرصتهای الزم را جهت افزایش حضور و مشارکت اجتماعی ،برقراری
ارتبـ�اط و افزایـ�ش تعامـلات ،ایجـ�اد کننـ�د ( .)Wheeler, 2004بــه این
ترتیب ،کیفیت اســتفاده از فضاهای باز شــهری ،به عوامل مختلفی

وابســته اســت کــه در میــان این عوامــل ،آســایش حرارتــی از اهمیت
خاصی برخوردار اســت .فضای باز عمومی که نتواند شــرایط آسایش
کاربران را فراهم کند ،کمتر استفادهشده و حتی از آن اجتناب میشود
(.)Lenzholzer, 2012, 39
مطالــب پیشگفتــه نشــان میدهنــد کــه آســایش حرارتــی،
عاملی کلیدی اســت که باید در طراحی محیطهای ســاخته شــده
و فضاهــای شــهری در نظــر گرفته شــود .فضاهای باز باید در پاســخ
بــه شــرایط آب و هوایــی محلی و به منظور افزایش اســتفاده ،فراهم
کــردن آســایش حرارتــی در این فضاهــا و در نهایت کاهش بــار انرژی
نکــه تامین
در ســاختمان ،طراحــی شــوند .در واقــع ،بــا توجه به ای 
آســایش در فضاهــای بیرونی ،به آســایش در فضاهای داخلی منجر
می شود ،لذا ارزیابی آسایش حرارتی در فضاهای باز ضروری است.
پیرامـ�ون این مسـ�ئله ،مطالعاتـ�ی همچـ�ون (Thomas, 2006; Rijal
 ،)et al., 2007بــه بررســی تاثیــر شــرایط خرد اقلیــم فضاهای بیرونی
بر محیطهــای داخلی پرداخته و ارتباط معکوس قوی بین مصرف
انــرژی در ســاختمانهای شــهری و رضایــت حرارتــی ســا کنین را بــا
شــرایط حرارتــی در فضــای بــاز پیــدا کردهاند .بــه عبارت دیگــر ،این
یافتهها نشــان میدهند کــه هر چه رضایت مردم از شــرایط حرارتی
خارجی بیشتر باشد ،استفاده از فضاهای باز بیشتر شده و در نتیجه
کننده فعال،
کاهش اســتفاده از سیســتمهای خنک کننده یا گــرم
ِ
کمتر شده و انرژی کمتری مصرف می شود (.)Badran, 2014, 3- 4
پژوهش حاضر با توجه به این وجه و اهمیت و اثربخشی آسایش
حرارتی در رضایت حرارتی سا کنین از فضاهای باز عمومی محالت به
عنوان فضاهای جمعی مشترک و در نتیجه استفاده بیشتر کاربران از
این فضاها و کاهش مصرف انرژی در داخل ساختمانها ،به تحلیل
و مقایســه شــرایط و حدود آســایش حرارتی در فضاهای باز عمومی
یپــردازد .بر همین
بافــت محالت قدیم و جدید در شــهر اصفهان م 
اســاس ،این ســوال در راســتای دســتیابی به هدف اصلــی پژوهش
مطــرح می شــود :شــرایط و حــدود آســایش حرارتــی در فضاهای باز
عمومی محالت جدید و قدیم و در دو فصل سرد و گرم چگونه است؟
بــه منظــور دســتیابی بــه پاســخ ســوال فــوق ،پــس از انتخــاب
محــات مورد مطالعــه و جمــعآوری دادههای پژوهــش ،ابتدا برای
مشخصشــدن میــزان ارتبــاط میــان متغیرهــای موثــر در شــرایط
حرارتی ،همبستگی میان متغیرهایی همچون دمای هوا و احساس
حرارتــی ،دمــای هــوا و ترجیــح حرارتــی ،دمــای هــوا و نرخ لبــاس در
دو محلــه منتخــب تحلیل میشــود .پــس از آن ،احســاس حرارتی،
متوسط احساس حرارتی ،دمای خنثی و محدوده آسایش کاربران
نیز بررسی و تعیین می شوند.

پیشینه پژوهش
پیرامون درک شــرایط حرارتی فضای باز ،پژوهشهای کمتری

نسبت به فضاهای داخلی انجام شده است که دلیل آن را میتوان
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پیچیدگــی پارامترهــای موثــر بــر آســایش فضای بــاز به دلیــل تنوع
فضایی و گســتره وســیع فعالیتهای افراد در سطح شهر دانست.
امــا امــروزه با افزایــش جمعیت ،ترا کم شــهری و همچنیــن افزایش
گرمــای زمیــن ،توجــه به آســایش حرارتــی در فضاهای بــاز اهمیت
بیشــتری پیــدا کــرده اســت .از جملــه پژوهشهــای انجامشــده
پیرامــون آســایش حرارتــی در فضاهــای بــاز جهــان ،میتــوان بــه
پژوهشی که توسط احمد عمر و پاتوین (Ahmed-Ouameur and
 ، )Potvin, 2007با هدف بررسی فضاهای مختلف شهری به منظور
ارزیابی شــرایط آســایش حرارتــی در كبك كانادا بر روی ســه فضای
بــاز بوســتان ،منطقــه مترا كــم تجــاری و ناحیــه بلندمرتبه شــهری
انجــام شــد ،نــام بــرد .در ایــن پژوهــش ،شــاخصهای مورفولوژی
شــهری از قبیــل پســتی و بلنــدی ،تخلخــل ،ترا كــم ابنیــه و فضای
ســبز و همچنیــن متغیرهــای اقلیمــی به منظور محاســبه آســایش
حرارتــی اندازه گیــری و محاســبه گردید .نتایج تحقیق با مقایســه
اندازهگیــری در ســه فضــای مذکور نشــان داد كــه با افزایــش ترا كم
ابنیه ،دمای موثر نیز افزایش و با افزایش ترا كم فضای سبز ،دمای
موثـ�ر كاهش مییابد .پژوهشـ�ی دیگر توسـ�ط کشـ�نر (Katzschner,
 )2010انجــام شــد ه که در راســتای آن ،آســایش حرارتــی بیرونی با
در نظــر گرفتــن تغییــر آب و هوای جهانی و اســتراتژیهای توســعه
شهری مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.
پـ�س از آن ُرزی و همـ�کاران ( ،)Rossi et al., 2013در تحقیقــی
به بررســی ارتباط طراحی و آســایش فضای باز در محلههای پایدار
بــا هــدف شناســایی پیامدهــای راحتی فضــای خارج و پــی بردن
بــه ارتبــاط درونی بیــن گزینههای طراحــی مختلف و اثــرات آنها بر
راحتــی ســا کنین پرداختنــد .همچنیــن در مقال ـهای دیگــر ،تاثیــر
تغییرات آب و هوایی بر روی آسایش حرارتی فضاهای باز در اقلیم
ُ
مرط��وب ،توس��ط ارزا و همکاران��ش ( )Orosa et al., 2014مــورد
بررســی قرار گرفت .این پژوهش در شــهر گالیســیا 1واقع در شــمال
غربی اســپانیا با فصول گرم و طوبت نســبی باال به انجام رسید .در
ایــن مقاله ،پنجاه ایســتگاه آب و هوایی جهــت جمعآوری دادهها
انتخاب شـ�دند .نیو و همکاران ( )Niu et al., 2015در پژوهشــی به
موانــع حضــور شــهروندان در فضاهای باز به خصوص در تابســتان
پرداختــه و تاثیــر پارامترهــای حرارتــی را بــر عابــر پیــاده در دو روز از
فصل تابستان مورد بررسی قرار دادند.
در ادامـ�ه تحقیقـ�ات ،گوپتـ�ا و همـ�کاران ( )Gupta et al., 2015در
پژوهشــی با عنوان بهبود آســایش حرارتی در فضای باز برای توسعه
مســکن در ســنگاپور ،جزایــر حرارتی را یکــی از عوامل مهــم ناراحتی
حرارتــی در فضــای بــاز دانســته و کاهش رفــت و آمد در فضــای باز و
افزایــش مصــرف انــرژی در ســاختمان را از پیامدهــای ایــن مســئله
شـ�مردهاند .همچنیـ�ن جانسـ�ون و همـ�کاران (Johansson et al.,
 ،)2017در مقالهای به بررســی آســایش حرارتی در فضاهای عمومی
شــهر گوایا کیل 2در ا کوادور (اقلیم گــرم و مرطوب) پرداختند .هدف
پژوهــش مذکور ،بررســی تاثیر شــرایط شــهری بر ادرا ک ذهنــی افراد
و مقایســه آن بــا دو شــاخصه حرارتــی دمــای معــادل فیزیولوژیکی و
دمای موثر اس��تاندارد بوده اس��ت .طالقانی ( ،)Taleghani, 2018در
پژوهشــی با عنوان آســایش حرارتــی در فضای باز با اســتراتژی های

متفاوت کاهش گرما ،به بررســی پوشــش گیاهی (در قالب پارک ها،
درختان خیابانی ،ســقف های ســبز و دیوارهای ســبز) و مواد بسیار
بازتابنــده (در ســقف و ســطح زمیــن) به عنــوان رایجتریــن راهکارها
بــرای بهبــود شــرایط حرارتــی در شــهرها پرداخت.مهمتریــن یافتــه
ایــن پژوهش این اســت کــه ا گر چه مــواد بازتابنده ،دمای هــوا را در
فضاهای باز شــهری کاهش میدهند ،اما آنها تابش خورشــید را به
ســمت عابران پیاده منعکــس میکنند .بنابراین ،پوشــش گیاهی،
انتخاب خوبی برای بهبود آسایش حرارتی در سطح عابر پیاده است.
ســابقه مطالعاتــی شــرایط حرارتی در ایران ،بســیار كــم و اغلب
آنها محدود به تحلیل شــرایط حرارتی و بررســی آسایش حرارتی در
اقلیمهای متفاوت است .از جمله تحقیقات انجام شده در زمینه
بــرآورد آســایش حرارتــی در فضاهــای بــاز در ســطح ملــی ،پژوهش
محمــودی و همکاران ( )1389اســت .ایشــان در مقالــهای به تأثیر
طراحــی در آســایش حرارتــی فضــای بــاز مجتمعهــای مســکونی با
هــدف تبییــن معیارهای طراحــی موثــر در آســایش حرارتی فضای
بــاز عمومی در فاز ســوم مجتمــع ا کباتان تهــران پرداختند .پس از
آن حیــدری ( )1391در مقالــهای ،برهــم کنــش جریــان هــوا ،دما و
راحتی در فضاهای باز شــهری را مورد ارزیابی قرار داده و با بررســی
اقلیــم گــرم و خشــک ایــران ،نقطه مــرزی جریــان هوا را بیــان کرد.
این پژوهش با اســتفاده از روش پژوهش میدانی مســتقیم و روش
نیــکل ،تجزیــه و تحلیــل نتایــج بــا بهرهگیــری از مقیــاس هفتگانه
اشری و مقیاس سه گانه مکین تایر به انجام رسیده است .منعام
در ســال  1391رســاله دکتری خــود را با عنوان آســایش محیطی در
فضاهــای بــاز شــهری (ارزیابــی آســایش حرارتــی در بوســتان هــای
منتخب شــهر تهران) و با هدف ارتقای آســایش عمومی با تغییر در
ویژگیهایی محیطی به پایان رساند .در این راستا ،بقایی ()1393
نیز در رســاله دکتری خود به بررســی و تعیین تأثیر حاصل از بر هم
کنش عوامل منظرپرداز موجود در مســکن ســنتی ایران بر شــرایط
حرارتی خرد اقلیم فضای مســکونی پرداخت .همچنین کریمینیا
و همــکاران ( 3)1395در مقالهای ،رابطــه خصوصیات فضاهای باز
شــهری را با شــرایط آســایش حرارتــی بازدیدکنندگان مورد بررســی
قــرار داده و در پایــان بــازه آســایش حرارتــی بیرونــی و متغیرهــای
موثر بر آن و شــدت اثر آنها را به دســت آوردهاند .همچنین دلدار و
همکاران ( 4)1396در مقالهای ،به بررسی تأثیر متغیرهای شخصی
و محیطی بر آســایش حرارتی در فضای باز پرداختهاند .این مقاله
از طریــق بررســیهای میدانــی ،طــی پنج روز زمســتان با اســتفاده
از نظرســنجی ،پرســشنامه و مصاحبــه با کاربــران خیابان ولیعصر
شــهر تهــران انجــام شــده اســت .احمدپــور کلهــرودی و همــکاران
( )1396نیــز ،در مقالــهای بــا عنــوان :نقــش و تاثیــر عناصــر طراحی
در کیفیــت آســایش حرارتی فضاهای باز شــهری (بررســی موردی:
طراحی پیاده راه طمقاچیها در کاشــان) ،با هدف بررســی میزان
تأثیرگذاری عناصر الحاقی نما ،ســایبان ،پوشــش و ســطوح آب به
عنــوان پرکاربردتریــن ابزار طراحــی مؤثر بر کیفیت آســایش حرارتی
عابرین پیاده در نواحی گرم و خشک انجام شده است .همچنین
ضابطیــان و خیرالدیــن ( ،)1397در مقالــه ای بــه بررســی نقــش
ادرا ک آســایش به ویژه آســایش حرارتی در الگوی رفتار شهروندان
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پرداخته و آن را در دو میدان امام خمینی و امام حسین شهر تهران
تحلیــل کردند .این مقاله با اســتفاده از روش پیمایشــی و مطالعه
تطبیقی در دو فصل سرد و گرم انجام شده و از نرمافزار انوی مت،
جهت شبیهســازی کمک گرفته شــده اســت .نتایــج این پژوهش
حا کی از آن است که هر دو میدان دارای شرایط عدم حرارتی بوده
ولــی در مکان اول ،حضور مردم بیشــتر از مکان دوم اســت و مردم
بهتــر توانســتهاند خــود را بــا شــرایط عــدم آســایش تطبیــق دهند.
بــا مــرور ســابقه پژوهشهــای انجــام شــده ،میتوان ایــن گونه
نتیجــه گرفــت کــه با وجــود ضــرورت و اهمیــت آســایش حرارتی در
فضاهــای بــاز شــهری ،مطالعــات پرداختــه شــده بــه ایــن موضوع
نسبت به بررسی آسایش حرارتی در ساختمانها و فضاهای بسته،
کمتــر اســت .بــا این وجــود ،تا کنــون پژوهــش مشــخصی پیرامون
مقایســه حــدود آســایش حرارتــی در بافــت محالت قدیــم و جدید
انجام نگرفته اســت .لذا پژوهش حاضر ســعی دارد ضمن بررسی و
تحلیل وضعیت آســایش حرارتی در فضاهای باز محالت مسکونی
شهر اصفهان ،حدود و دامنه آسایش حرارتی را در محالت قدیمی
و جدیــد مــورد قیــاس قرار دهد .بر همین اســاس ،کوشــیده شــده
اســت تا در حــد توان ،تحقیقــی مفید و متفــاوت در جهت اهداف
مذکور با استفاده از تحلیل نمونههای موردی انجام شود.

روش پژوهش
ایــن پژوهــش دارای جهتگیــری کاربــردی 5و روش آن مطالعه
میدانی 6است که از تجزیه و تحلیل همبستگی دادهها (نوع رابطه
و همبســتگی میــان متغیرهــا) در مقــام و مرتبــه داوری بهره گرفته
اســت .در راستای انجام بررسیهای میدانی در مطالعات آسایش
حرارتی ،نیکل و حیدری (،)Nicol, 1993, 97-98; Heidari, 2000
تکمیــل یکصد پرس ـشنامه را کافــی میدانند .در ایــن پژوهش ،از
ُ
این کد استفاده شده و پرسشنامهها به روش متقاطع 7و پرسش
در محــل تکمیــل شــدهاند .در این راســتا ،پژوهشــگر بــا تجهیزات
خــود (ســنجش دمــا و رطوبت و جریان هــوا) از نفری به ســوی نفر
دیگر میرود تا در مالقات با هر فرد ،هم پرسشنامه تکمیل شود و
هم متغیرهای محیطی و فردی اندازهگیری شوند .بر اساس روش
گفتــه شــده ،در هــر محلــه و در هــر فصل ،یکصــد پرس ـشنامه و در

مجمــوع  400پرســشنامه تکمیــل و تجزیــه و تحلیــل شــدهاند .در
این راســتا ،پرسششــوندگان به تفکیک جنسیت شــامل  182نفر
زن ( 45/5درصد) و  218نفر مرد ( 54/5درصد) با میانگین ســنی
پرسش شوندگان 33 ،سال و دامنه سنی  14تا  84سال بودهاند.

مطالعه میدانی در شهر اصفهان
شهر اصفهان با طول جغرافیایی  51درجه و  39دقیقه و  40ثانیه
شرقی و عرض جغرافیایی  32درجه و  38دقیقه و  30ثانیه شمالی،
در مرکز کشور ایران قرار دارد (اداره کل هواشناسی استان اصفهان،
 .)1394اصفهــان از جمله شــهرهایی اســت كه فصلهای ســال آن
منظم و از یكدیگر متمایز میباشــند و آب و هوای آن در تقســیمات
اقلیمی ایران با نوع نیمه صحرایی ســرد یعنی با زمســتانهای سرد
و تابســتانهای گرم مطابقــت دارد (معاونت برنامه ریــزی ،فناوری
اطالعات شهرداری اصفهان ،1394 ،ب .)12 ،براساس بررسیهای
بلنــد مدت آمــاری ( ،)1951-2015میانگین ســاالنه دمای ایســتگاه
اصفهان 16/4 ،درجه ســانتیگراد اســت .میانگین دما در سردترین
مــاه ســال ژانویــه (دی مــاه) 3 ،درجــه ســانتیگراد و در گرمترین ماه
ســال یعنی جــوالی (تیرماه)  29/5،درجه ســانتیگراد اســت .طبق
این آمار ،میانگین ماهانه رطوبت نســبی هوا در ایســتگاه اصفهان،
 38/7درصــد بــوده کــه در ایــن میــان میانگیــن کمینــه رطوبــت
ً
نســبی تقریبا  23درصد و میانگین بیشــینه آن  57/6درصد است.
ً
همچنین میانگین ســاالنه سرعت بادهای غالب در اصفهان تقریبا
 2/5متــر برثانیــه اســت .در ایســتگاه اصفهان جهــت وزش بادهای
غالب در تمامی فصول ســال به غیر از تابســتان ،غربی اســت .اما در
فصــل تابســتان جهــت وزش باد غالب ،شــرقی می باشــد (اداره کل
هواشناسی استان اصفهان.)1394 ،
معرفی نمونههای مورد مطالعه
ً
با توجه به این که بافت شهر اصفهان عمدتا ترکیبی از محالت
ارگانیــک و طراحــی شــده هســتند و ایــن محــات از نظــر ســاختار
فضایــی -کالبدی متفاوت اســت ،لذا با در نظــر گرفتن این موارد،
پژوهــش حاضــر بــه بررســی وضعیــت آســایش حرارتــی در محــات
قدیــم و جدیــد میپردازد .بر همین اســاس و مطابــق با معیارهای
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زیر ،محله قدیمی جلفا و محله جدید مرداویج ،در شــهر اصفهان
جهــت تحلیــل و مقایســه بــا یکدیگــر ،انتخــاب و مــورد مطالعــه و
تحلیل میدانی قرار گرفتهاند.
معیارهای انتخاب محالت مورد مطالعه:
• محــات نســبت بــه محــدوده مرکــزی شــهر در موقعیتهای
متفاوت جغرافیایی قرار داشته باشند.
• فاصله مناسبی از یكدیگر داشته باشند.
• دارای شرایط فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی متفاوت باشند.
• جهت درک بهتر نزد مخاطب ،محالت شناخته شده باشند.
• اطالعات مربوط به آنها موجود و به روز باشد.
• دارای امنیت و دسترسی مناسب باشند.
 )1محله جلفا
محلــه جلفــا ،از محــات قدیمــی شــهر اصفهــان و منطق ـهای
ارمنینشــین است .ســاخت این محله مربوط به زمان شاه عباس
( ۱۶۰۶میــادی) بــوده و در جنــوب غربــی مرکــز شــهر (منطقــه پنج
شــهرداری) واقع شــده اســت .این محله از شــمال به خیابان نظر
غربی ،از جنوب به خیابان محتشــم کاشــانی ،از شــرق به خیابان
حکیــم نظامــی ،توحیــد و شــهید قنــدی (مهــرداد) و از غــرب بــه
خیابان وحید و مارنان محدود میشــود .مســاحت منطقه حدود
 147هکتار اســت و طبق آمارهای سرشــماری حدود  23هزار نفر را
در خود جای داده اســت (معاونت برنامهریزی و فناوری اطالعات

شــهرداری اصفهان،1394 ،ج .)69 :بــه این ترتیب ترا کم جمعیت
در محله جلفا  160نفر در هکتار است.
 )2محله مرداویج
مردوایــج (هــزار جریــب) ،محلــهای جدیــد در جنــوب شــهر
اصفهان و جزء منطقه شــش شــهرداری است .این محله از شمال
بــه خیابــان ســعادتآباد و آزادگان (حــد فاصــل میــدان آزادی تــا
چهــارراه فرایبــورگ) ،از جنــوب بــه شــرکت آب و فاضالب ،از شــرق
بــه اراضی ارتش و از غرب به خیابان هزار جریب محدود میشــود.
مســاحت این محله  1489264مترمربع ( 148.9هکتار) است ،که
حــدود  18214نفــر در آن زندگــی میکننــد (معاونــت برنامهریــزی،
پژوهــش و فنــاوری اطالعــات شــهرداری اصفهــان،1394 ،ج .)70
ترا کــم جمعیت در محله مرداویج 122 ،نفر در هکتار اســت .محله
مرداویــج در اصــل بر محــدوده كوی كارمندان كــه در ابتدای دهۀ
 ١٣٥٠به منظور اســتقرار كارمندان دولت در حاشــیۀ جنوبی محور
ســعادت آباد انتخاب و طراحی گردید ،منطبق اســت .این محله،
اغلب ویژگیهای گسترشهای جدید مسكونی ،شامل یكنواختی
حا كــم بــر واحدهــای مســكونی ،عدم شــكلگیری مرا كــز محالت و
واحدهای همسایگی را دارا است.
با توجه به این که فضاهای باز محالت ،بستری برای فعالیتها
و رفتارهــای انســانی بــوده و شــهروندان در آن حضــور دارنــد ،لــذا
در پژوهــش حاضــر ،فضاهــای بــاز عمومــی از قبیــل پیادهروهــا،

تصاویر 1و  -2محدوده محله قدیمی جلفا (سمت راست) و محله جدید مرداویج (سمت چپ) در بافت اصفهان.
ماخذ( :نگارندگان بر اساس گوگل ارث)2017 ،
جدول  -1گونهشناسی فضای باز عمومی محالت منتخب.
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میدانچههــای محلــی ،پارکها و فضاهای ســبز محل ـهای ،فضای
بــازی کــودکان و محلهــای نشســتن بــه عنــوان بســتری بــرای
جمعآوری متغیرها انتخاب شدند.
معیــار تبیین دســتهبندی فضای بــاز محالت ،فرم (هندســه)،
درصــد فضای باز و درصد ســبزینگی ،نوع حضور آب و فضای ســبز
در فضاهای باز عمومی محالت منتخب بوده که در جدول  ،1ارائه
شده است.
معرفی متغیرها
متغیرهــای مســتقل در بخــش مطالعــات میدانــی ،شــامل
متغیرهای محیطی (دمای هوا ،رطوبت ،جریان هوا) و متغیرهای
فــردی (نــرخ فعالیــت و نــرخ لبــاس) اســت .متغیــر وابســته در این
پژوهــش ،آســایش حرارتــی در فضــای بــاز عمومــی محــات مــورد
بررسی است.
دادهها
هــم زمــان با تکمیــل پرس ـشنامه توســط کاربــران ،متغیرهای
اقلیمی مانند دما ،رطوبت و سرعت جریان هوا اندازهگیریشده تا
روابط این متغیرها و احســاس حرارتی واقعی افراد سنجیده شود.
اندازهگیری این متغیرها در دو محله منتخب (محله قدیمی جلفا
و محلــه جدیــد مرداویــج) در شــهر اصفهان و در فصل ســرد (اواخر
بهمــن و اوایل اســفند مــاه  )95و فصل گرم (اواخر مــرداد ماه ،)96
از صبح تا عصر انجام شد .برای اندازهگیری متغیر دما و رطوبت،از
دســتگاه دیتاال گر 8مدل  98583اســتفاده شده که قابلیت ثبت و
ذخیــره دمــا را با دقــت  ±0/6درجه ســانتیگراد و رطوبت را با دقت
 ±%3دارا اســت .ایــن دســتگاه ،یــک مینــی دیتاال گــر هوشــمند و
جدول -2متغیرهای تحقیق.

تصاویر 3و  - 4دستگاه دیتاال گر دما و رطوبت (سمت راست) -بادسنج (سمت چپ).

کمهزینــه اســت کــه دادههــا را اعم از دمــا و رطوبــت محیط ،بدون
احتیــاج بــه جعبــه ثبتکننده خارجــی ،ذخیــره میکند .دســتگاه
فــوق قابلیت ثبت اطالعات تا  32000عدد با فاصله زمانی انتخابی
از  1ثانیه تا  6ساعت را دارد.
9
همچنین جهت ســنجش ســرعت باد از بادسنج مدل98620
با دقت اندازهگیری  ±0/2استفاده شده است .این دستگاه دارای
ابعــاد کوچــک و قابل حمــل بوده و قابلیت محاســبه چنــد پارامتر
شــامل ســرعت جریــان هــوا ،دمــا ،رطوبــت و دبــی جریــان را دارد.
همچنیــن قابلیــت نمایــش مینیمــم ،ما کزیمم و میانگین ســرعت
اندازهگیری شده ،از دیگر ویژگیهای دستگاه فوق است.
همانطور که بیان شــد ،این بادســنج قابلیت برداشــت هر ســه
عنصر دما ،رطوبت و سرعت باد را دارد ،ولی با توجه به این که دقت
و دامنــه اندازهگیــری دما و رطوبت در آن کمتر از دســتگاه دیتاال گر
مــدل  98583بــوده و همچنین قابلیت ثبــت و ذخیره متغیرهای
اندازهگیــری شــده را نــدارد ،لــذا جهــت اندازهگیــری و ثبــت دمــا و
رطوبــت از دســتگاه دیتاال گر مدل  98583اســتفاده شــده اســت.
برداشــت متغیرهــای اقلیمــی در محله جلفــا در روزهای یکم و
دوم اســفندماه ( 1395فصل زمســتان) ،بین ســاعت  10صبح تا 5
عصر و سی و یکم مردادماه ( 1396فصل تابستان) ،از ساعت 9:55
صبــح تــا  1بعدازظهر انجــام گرفــت .جمــعآوری داده و اندازهگیری
متغیرها در محله مرداویج نیز در تاریخ  27بهمن ماه ( 1395فصل
زمســتان) ،بیــن ســاعت  10صبح تــا  5عصــر و  28مرداد مــاه 1396
(فصل تابستان) ،از ساعت  8:30صبح تا  12ظهر صورت پذیرفت.
با توجه به این که در این پژوهش از روش متقاطع اســتفاده شــده
و در این روش ،پژوهشگر با تجهیزات خود (سنجش دما و رطوبت
و جریــان هــوا) از نفــری به ســوی نفــر دیگر مــیرود تــا در مالقات با
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هــر فــرد ،هم پرس ـشنامه تکمیل شــود و هم متغیرهــای محیطی
و فــردی اندازهگیــری شــوند ،بنابرایــن فاصلــه زمانــی برداشــت هــا
متفــاوت اســت .یافتههــا شــامل میانگیــن دمــای هــوا ،رطوبــت
نسبی ،سرعت جریان باد ،نرخ لباس و فعالیت به تفکیک فصل و
محله در جدول  ،3آورده شدهاند.
با توجه به میزان ثبت شده میانگین متغیرهای اقلیمی محیطی
در محــات مذکــور ،میانگیــن دمــای هــوا در محلــه جلفــا بــه میزان
 22/31درجــه ســانتیگراد و در محلــه مرداویــج بــه میــزان 23/67
درجه سانتیگراد بوده است .در این راستا ،مقادیر اندازهگیری شده
برای رطوبت نشان میدهد که میانگین آن در محله جلفا با 20/99
درصد ،حدود  5درصد کمتر از میزان ثبت شده آن در محله مرداویج
است .همچنین میانگین سرعت باد در محله جلفا به میزان 0/07
متــر بــر ثانیــه و در محلــه مرداویج  0/14متــر بر ثانیه به ثبت رســیده
اســت .در ادامــه میانگیــن نــرخ لبــاس  0/605کلو مربــوط به محله
جلفــا و  0/61کلــو مربــوط به محلــه مرداویج بوده اســت .همچنین
از میــان محــات بررســی شــده ،میانگیــن نــرخ فعالیــت  1/65مت
در محلــه جلفــا و  1/57مت در محله مرداویج گزارش شــده اســت.
پرسشنامهها
ارزیابــی متغیرهــای محیطــی و نظرســنجی افــراد حاضــر در هــر
نقطــه ،بــه صــورت همزمــان انجــام میشــود .بدین صــورت که در
هنــگام تکمیل پرس ـشنامه توســط کاربــران ،زمان ،دمــا ،رطوبت
و جریــان هــوا در آن لحظــه ثبــت میشــدند .از نظــر چگونگــی
اندازهگیــری ،ابتــدا پرس ـشنامهها در اختیــار کاربران قــرار گرفته و
دستگاهها در نزدیکترین نقطه به ارتفاع  1/5متر از سطح زمین و
به فاصله حداقل  1/5متر از هر دیوار و در قســمت ســایه قرار داده
میشــدند .جهت تحلیل ،اطالعات شــخصی (مانند سن ،جنس،
قــد ،وزن) ،مــدت حضــور در فضای باز ،احســاس حرارتــی ،ترجیح
حرارتی و وضعیت باد در قالب پرسشنامه از کاربران دریافت شد.
در ایــن بخــش ،احســاس حرارتی (با اســتفاده از مقیــاس هفتگانه
اشری شامل بسیار سرد ،سرد ،کمی سرد ،خنثی ،کمی گرم ،گرم و
بســیار گرم) ،و پرس ـشهای شخصی (سن ،جنس ،قد و وزن) اخذ
شــده و در زمان تکمیل پرس ـشنامه ،نوع فعالیت و لباس ظاهری

پرسششــوندگان ثبــت میشــدند .پــس از جمــعآوری و تکمیــل
اطالعات ،پرســشنامه و دادههای کیفی بدســت آمده با استفاده
از جداول و فرمولها به اطالعات کمی تبدیل شدند.
تحلیل همبستگی
بــرای مشخصشــدن میــزان ارتبــاط بیــن دو متغیــر از روش
آماری به نام تحلیل همبســتگی بهره گرفته میشود .ا گر دو متغیر
آمــاری ارتباطــی معنــادار ،بــا جهــت و مقــداری مشــخص داشــته
باشــند ،آن دو متغیــر بــه یکدیگــر وابســتهاند و میتــوان مقــدار و
انــدازه یکــی را از روی دیگــری حــدس زد .همبســتگی بــا عــددی
بــه نــام ضریب همبســتگی معرفی میشــود که اغلب بیــن دو عدد
منفی یک و مثبت یک اســت .ا گر ضریب همبســتگی صفر باشــد،
همبســتگی بیــن دو متغیر وجود نــدارد .ا گر ضریــب عددی مثبت
باشــد ،همبســتگی وجــود دارد و آن همبســتگی مســتقیم اســت.
عــدد یــک بــه معنــای همبســتگی مثبــت و کامــل مــی باشــد .ا گــر
ضریــب همبســتگی عــددی منفــی باشــد ،همبســتگی معکــوس
و ا گــر برابــر منفــی یــک باشــد ،همبســتگی کامــل و معکوس اســت
(حیــدری .)92 ،1393،در همیــن راســتا ا گــر ایــن ضریــب زیــر 0/1
محاســبه شــود ،همبســتگی ضعیــف ،ا گــر بیــن  0/1تا  0/3باشــد،
ً
همبســتگی تقریبــا مناســب و قابــل قبــول و ا گــر بیــش از  0/3بــه
دســت آید ،همبســتگی قوی اســت .جــدول  ،۴همبســتگی میان
برخــی متغیرهــای اندازهگیــری شــده در دو محله جلفــا و مرداویج
را بــه تفکیــک فصــل نشــان میدهد .الزم به ذکر اســت کــه در این
پژوهش ،منظور از ضریب همبستگی ،جذر آر دو یا همان آر است.
 )1دمای هوا و احساس حرارتی
در ابتدا دو متغیر دمای هوا و احساس حرارتی مورد بررسی قرار
گرفتهانــد .به صورت طبیعی هر چقــدر دمای هوا افزایش مییابد،
انتظار میرود که احســاس حرارتی نیز باال رود .همبســتگی مثبت
متغیرهای مذکور در دو فصل ســرد و گرم ،نشان دهنده این است
که با افزایش دما مردم احســاس گرمای بیشــتری میکنند اما این
احســاس بــا بزرگــی تغییرات درجــهای ســازگاری ندارد و بایــد آن را
در متغیرهــای شــخصی جســتجو کــرد .همبســتگی مثبــت ،گرچه

جدول - 3میانگین متغیرهای محیطی و اختصاصی اندازهگیری شده در محالت جلفا و مرداویج.
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غیرقابــل پیــش بینــی نیســت ولــی نشــان موفقیــت کار میدانــی و
درست بودن موضوع است.
ضریب همبســتگی (جذر آر دو یا همان آر) در فصل ســرد0/14 ،
در محلــه جلفــا و  0/24در محلــه مرداویــج بــوده و ایــن اعــداد در
تابســتان ،بــه عــدد قابــل توجــه  0/62در محلــه جلفــا ،و  0/67در
محله مرداویج رسیده است .این مطلب موید همسو بودن نتایج
بــا مطالعــات جهانــی اســت .در ایــن راســتا در فصل ســرد ،ارتباط
میان متغیرهای دما و احســاس حرارتی در فضای باز محله جلفا،
دارای شــیبی حــدود  0/04و عرض از مبداء حــدود  -1/5در دامنه
دمــای هــوای  8تــا  23درجــه ســانتیگراد؛ و در محلــه مرداویــج به
شــیبی برابــر با  0/11و عــرض از مبداء حــدود  -1/9در دامنه دمای
هوای  12تا  24درجه سانتیگراد میرسد.
همچنین در فصل تابستان ،ارتباط میان متغیرهای مذکور در
محله جلفا ،دارای شیب  0/36و عرض از مبداء  -10/41در دامنه
دمای هوای  28تا  34درجه سانتیگراد بوده و در محله مرداویج،
ایــن ارتبــاط بــا شــیب  0/28و عــرض از مبــداء  -7/45در دامنــه
دمای هوای  26تا  35درجه سانتیگراد برقرار است.
 )2دمای هوا و ترجیح حرارتی
همبســتگی منفــی میــان دمــای هــوا و ترجیــح حرارتــی در دو
محلــه ،حا کــی از آن اســت که هــر چه دمــای هوا (متغیر مســتقل)
باال میرود ،ترجیح حرارتی (متغیر وابسته) کم میشود .به عبارت
دیگــر در زمســتان ،هــر چقــدر دمــا کاهــش مییابــد ،مــردم ترجیح
میدهند هوا گرمتر شود و در تابستان هر چقدر دما باالتر میرود،

مردم ترجیح میدهند هوا ســردتر شود .گزارش ضریب همبستگی
میــان دو متغیــر مذکــور نشــان میدهــد كــه درك فیزیولوژیكــی بــه
ً
همراه سازگاری ،در ترجیح حرارتی مستقیما دخالت دارد.
در این راســتا ،در فصل ســرد و در هر دو محله جلفا و مرداویج،
نمودار پرا کندگی ،همبســتگی با شــیب منفی را میان دمای هوا و
ترجیح حرارتی نشان داده و ضریب همبستگی آنها برابر با  -0/01در
محله جلفا و  – 0/17در محله مرداویج اســت .همچنین در فصل
گرم نیز همبستگی کاهشی در دو محله مشهود و ضریب آنها -0/3
در محله جلفا و  -0/36در محله مرداویج محاســبه شــده اســت.
در فصــل زمســتان ،ارتبــاط میان ایــن دو متغیــر در محله جلفا
بــا شــیبی حدود  -0/003و عــرض از مبداء حــدود  ،0/5و در محله
مرداویــج ،ایــن ارتبــاط بــا شــیبی حــدود  -0/05و عــرض از مبــداء
حــدود  0/92برقــرار اســت .همچنیــن در فصــل تابســتان ،ارتبــاط
میان متغیرهای مذکور در محله جلفا ،دارای شیبی حدود 0/0009
و عــرض از مبــداء حدود  0/01و در محله مرداویج به شــیبی حدود
 -0/07و عرض از مبداء حدود  1/69رسیده است.
 )3دمای هوا و نرخ لباس
همبســتگی بین دمــای محیط و نــرخ لباس در ا کثــر مطالعات
فضــای بــاز در خارج از ایران منفی و میزان آن باالســت .اما در این
مطالعه ،نمودار پرا کندگی در هر دو فصل ســرد و گرم ،همبســتگی
در محالت منتخب را با شــیب مثبت نشــان میدهد .این مطلب
بدین معنی است که با توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی ،افراد
در فضای باز محالت در استفاده از لباسهای متنوع محدود بوده

جدول  -4ضریب همبستگی بین متغیرهای مختلف در محالت منتخب.

نمودارهای  2و  -3همبستگی میان دما و احساس حرارتی در فصل سرد (سمت راست :محله جلفا ،سمت چپ :محله مرداویج).
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و نتوانســتهاند از طریــق لبــاس ،خــود را بــا شــرایط دمایــی تطبیق
دهنــد .در ایــن میان ،ضریب همبســتگی در فصل ســرد ،در محله
جلفا 0/17 ،و در محله مرداویج  0/03بوده و در تابستان به اعداد
 0/05در محله جلفا و  0/15در محله مرداویج تغییر یافته است.
در این راستا در فصل سرد ،ارتباط متغیرهای مذکور در فضای
بــاز محلــه جلفا ،دارای شــیبی حدود  0/01و عــرض از مبداء حدود
 0/47بوده و در محله مرداویج ،دارای شیبی حدود  0/004و عرض
از مبــداء حدود  0/64اســت .همچنین ایــن ارتباط در فصل گرم و
محله جلفا با شیب  0/009و عرض از مبداء  0/17و در محله مرداویج
بــا شــیبی حدود  0/01و عــرض از مبداء حدود  -0/06برقرار اســت.

شــرایط و حــدود آســایش حرارتــی در محالت
منتخب
 )1احساس حرارتی
احساس حرارتی ،در مرحله پیش از آسایش حرارتی قرار دارد .درک
با عوامل فیزیولوژیکی ارتباط مستقیم دارد ،اما حس با مسائل روانی،
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در ارتباط است .لذا در بحث مطلوب
بــودن شــرایط محیطی ،از درک به عنوان پلــه اول و از حس به عنوان
پله دوم یاد میشود (حیدری .)24 ،1384 ،احساس حرارتی ،نتیجه
ارزیابی احســاس آسایش فرد در مقیاس هفتگانه از محدوده خیلی
سرد تا بسیار گرم است كه با نظرسنجی كسب میگردد .در فصل سرد
و در محله جلفا ،احســاس کمی ســرد با  36درصد ،بیشــترین آرا را به
خود اختصاص داده اســت که این مطلب ،نشــان دهندهی رضایت
نســبی کاربــران از شــرایط محیطــی در فصــل ســرد اســت .همچنین
در محلــه مرداویــج ،احســاس راحتی بــا  53درصد ،دارای بیشــترین
فراوانی اســت؛ بنابراین افراد از شــرایط محیطی محله در فصل ســرد

رضایت بیشــتری دارند .اما در مجمــوع و مطابق اطالعات جدول ،5
در طبقهبندی سهگانه و وسط مقیاس اشری در منطقه جلفا ،میزان
رضایــت حــدود  70درصد و در محلــه مرداویج  87درصد اســت .این
مطلب نشان میدهد که در فصل سرد ،محله جدید مرداویج دارای
محیط حرارتی مطلوبتری نسبت به محله قدیمی جلفا است.
مطابــق جــدول  6و در فصــل گــرم ،در هــر دو محلــه ،احســاس
کمــی گــرم بــا  43درصــد در محلــه جلفــا و  41درصــد در محلــه
مرداویج ،به عنوان بیشترین آرا نسبت به سایر گزینهها ثبت شده
اســت .ایــن ارقــام حا کی از آن اســت که کاربــران دو محلــه مذکور،
از شــرایط محیطــی در فصــل گــرم ناراضــی نیســتند .ســه مقیــاس
مرکــزی نشــان از جمــع  73درصدی در محله جلفــا و  69درصدی
در محلــه مرداویج میدهد .با توجه به مقایســه احســاس حرارتی
افراد در محالت مورد مطالعه ،مشخص میشود که در این فصل،
ً
احساس راحتی در دو محله تقریبا برابر بوده ولی با کمی اختالف،
افــراد در محلــه جلفــا احســاس راحتــی بیشــتری داشــتهاند .ایــن
مطلب نشان میدهد که محله قدیمی جلفا نسبت به محله مورد
مقایســه ،دارای محیــط حرارتــی مطلوبتــری در تابســتان اســت.
این دو ،نشــانگر رضایتمندی در فصل گرم اما با عدد افزایشــی در
محله جلفاســت .نتیجه آنکه سوی پذیرش گرما در محله قدیمی
و پذیرش سرما در محله جدید ،مطلوب است.
 )2متوسط احساس حرارتی
متوسط احساس حرارتی ،همان میانگین متوسط آراء است.
آیین نامه اشری ،احساس حرارتی بین منهای یک و مثبت یک (-1
و  )+1را ،شــرایط قابل قبول و آن را محدوده آســایش برای حداقل
 80درصــد افــراد میداند .در ایــن معیار ،اعدادی کــه کمی باالتر از
( )+1و یــا اندکــی پایینتــر از ( )-1باشــند ،باعث بــروز نارضایتی افراد

جدول  -5مقایسه احساس حرارتی کاربران محالت جلفا و مرداویج با مقیاس هفتگانه اشری در فصل سرد.

جدول  -6مقایسه احساس حرارتی کاربران محالت جلفا و مرداویج با مقیاس هفتگانه اشری در فصل گرم.
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میشــوند .متوســط احســاس حرارتی بر اساس پرســش از کاربران
ً
مطابق با مقیاس هفتگانه اشری و نهایتا معادله همبستگی بین
دمــا و احســاس حرارتــی به تفکیک فصل ســرد و گــرم و در محالت
منتخــب بــه دســت آمــده اســت .جــدول  ،7متوســط احســاس
حرارتــی بــه دســت آمــده در محــات منتخــب را نشــان میدهــد.
متوسط احساس حرارتی در فصل سرد ،برابر با  -0/95در محله
جلفــا و  -0/06در محلــه مرداویــج اســت .در حالی که ایــن اعداد در
فصل گرم به  0/97در محله جلفا و  1/07در محله مرداویج ،افزایش
یافته اســت .در این راســتا ،احســاس حرارتی کاربران در محله جلفا
در تابســتان به ســمت گرمی و در فصل سرد تا حدودی سرد است.
همچنیــن شــرایط محلــه مرداویــج در تابســتان ،گــرم بــوده و طبق
اســتاندارد اشــری ،خارج از محدوده آســایش است .اما وضعیت آن
در فصل سرد مناسب و به شرایط خنثی نزدیک است.
محلــه جلفــا در طــول ســال دارای متوســط احســاس حرارتــی
حــدود  0/009و محلــه مرداویــج  0/5اســت .ایــن اعــداد نشــان
میدهند که هردو محله در طول سال شرایط مناسبی دارند ،ولی
محله جلفا نســبت بــه محله مرداویج ،به شــرایط خنثی نزدیکتر
بوده و وضعیت مطلوبتری را برای کاربران خود فراهم کرده است.
مقایســه متوســط احســاس حرارتی کاربران در محالت مطالعه
شــده بــه تفکیــک فصل ســرد و گرم ،نشــاندهندهی آن اســت که
شــرایط محلــه مرداویــج در فصــل گــرم ،غیرقابلتحملتــر از محله
جلفــا بــوده و خــارج از محــدوده آســایش قــرار دارد .ایــن در حالی
است که محالت در فصل سرد ،وضعیت معکوسی داشته و محله
مرداویج دارای شرایط مناسبتری نسبت به محله جلفا است.
 )3دمای خنثی و محدوده آسایش حرارتی
بــه دمایی كــه در آن حداقل %80افراد احســاس رضایت کنند،
دمــای خنثــی میگوینــد (حیــدری .)1393 ،دمای خنثــی ،یکی از
راههای بررســی احســاس حرارتی اســت ،یعنی شــرایط حرارتی که
افــراد در آن نــه احســاس گرما و نه احســاس ســرما کننــد .این دما
در میانگیــن متوســط آرا ،نقطــه خنثــی یا میانگین هفــت نقطه در
جدول - 7متوسط احساس حرارتی در محالت منتخب.

جدول -8نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیونی از دمای خنثی و حدود آسایش فصل سرد و گرم.

مقیــاس اشــری (مقیاســی جهت ارزیابی احســاس آســایش فرد در
مقیــاس هفتگانــه از محــدوده بســیار ســرد تا بســیار گرم) اســت.
در ایــن مطالعــه ،دمای خنثی دمایی اســت که کاربــران فضاهای
بــاز محــات ،احســاس حرارتــی خــود را در نظرســنجی بــا مقیــاس
هفتگانه ،با انتخاب گزینه خنثی نشــان میدهند .در این راستا،
به جهت بســط و تعمیم نتایج ،محاســبه دمای خنثی و محدوده
آسایش باید بر اساس دو فصل سرد و گرم انجام شود.
با توجه به جدول  ،۸تجزیه و تحلیل رگرسیونی از دمای خنثی و
حدود آســایش ،مشخص میشــود که در زمستان و در محله جلفا،
نمیتــوان دمــای خنثایــی که دارای روایی باشــد را به دســت آورد و
این مســئله ،به خوبی نشــان میدهد که پروســه ســازگاری تکمیل
اســت .اما در تابســتان ،این دما به عدد  28/4درجه سانتیگراد ،در
دامنــه  25/7( 5/5تــا  )31/2قابلیت محاســبه را دارد .شــیب خط
محلــه مــورد مطالعــه در فصــل ســرد ،حــدود  0/05و در فصــل گرم،
 0/4است .همانگونه که ذکر شد ،سازگاری کاربران محله با شرایط
سرد تکمیل است .همچنین مطابق با یافتههای به دست آمده در
محلــه مرداویــج میتوان بیان کــرد که در فصل ســرد ،دمای خنثی
حــدود  17/5درجــه ســانتیگراد بــوده در حالــی که با یــک جهش 9
درجــهای ،در فصــل گــرم به  26/5درجــه ســانتیگراد در دامنه 7/1
( 23تا  )30/1رسیده است .این محله در زمستان دارای شیب خط
حدود  0/1و در تابســتان 0/3 ،میباشــد .جدول  ،۸شــرح کاملی از
حدود آسایش و دماهای خنثی را نشان میدهد.
بــا توجه به مقایســه دمــای خنثی و حدود آســایش در محالت
منتخب ،مشــخص میشــود که در فصل ســرد ،شــیب خطوط هر
دو محلــه کمتــر از  0/20بــوده و میانگیــن  0/07را نشــان میدهــد.
در ایــن خصــوص ،محلــه قدیمــی جلفــا بــا  ،0/05دارای شــیب
کمتــری نســبت بــه محله همتــای خــود اســت .بنابرایــن میتوان
اینگونه بیان کرد که افراد محالت قدیمی ،قدرت تطبیق سرمایی
بیشــتری دارنــد .همچنیــن دامنــه تطبیقــی دمایــی (حــد پاییــن
آســایش) در محله مرداویج ،دلیل تطبیق با شــرایط ســرما اســت.
در فصــل گــرم ،بــا مقایســه دمــای خنثــی در دو محلــه جلفــا و
مرداویــج ،میتوان اینگونه بیان کرد کــه میانگین دمای خنثی در
این محالت 27/45 ،اســت .در این راســتا ،محله جدید مرداویج
با  26/5درجه ســانتیگراد ،دارای دمای خنثی کمتری نســبت به
محله جلفا اســت .شــیب خطوط محالت مذکور کمتر از  0/5بوده
و میانگین  0/35را نشــان میدهد .در این خصوص ،محله جدید
مرداویــج بــا حــدود  0،/3دارای شــیب کمتــری نســبت بــه محلــه
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قدیمی جلفا اســت .با توجه به این مســئله ،میتوان اینگونه بیان
کرد که افراد محالت جدید ،قدرت تطبیق گرمایی بیشتری دارند.
دامنــه تطبیــق دمایی (حد باالی آســایش) در محــات مذکور،
ً
تقریبا برابر بوده؛ اما محله مرداویج با اختالف جزئی ،دارای دامنه

دمایــی کمتری نســبت بــه محله جلفا اســت .به عبــارت دیگر ،در
تابستان ،کاربران محله جلفا تا  31/2درجه گرما را در فضاهای باز
محلــه تحمل کرده و آســتانه تحمل کاربران محلــه مرداویج 30/1
درجه است.

نتیجه
نتایــج حاصــل از مقایســه حــدود آســایش در محــات مــورد
مطالعــه نشــان میدهد که ســاختار فضاهــای باز عمومــی در بافت
محــات مــورد مطالعه به گونهای اســت کــه در ا کثر اوقات ســال در
محدوده آســایش قــرار دارند .در این راســتا ،محلــه قدیمی جلفا در
هــر دو فصــل ســرد و گــرم در محــدوده آســایش بــوده و محله جدید
مرداویج ،در فصل ســرد در محدوده آســایش ،و در فصل گرم خارج
از این محدوده است .مقایسه متوسط احساس حرارتی کاربران در
محالت مطالعهشــده نشــان داد که در زمســتان ،محله مرداویج با
متوسط احساس حرارتی  ،-0/06دارای شرایط مناسبتری نسبت
به محله جلفا با متوســط احســاس  -0/95بوده و در تابستان ،این
وضعیت معکوسشده و شرایط محله مرداویج با متوسط احساس
حرارتی  ،1/07غیرقابل تحملتر از محله جلفا با متوســط احســاس
 0/97اســت .در ادامــه ،نظرســنجی احســاس حرارتــی کاربــران و
مقایسه آن در این محالت ،حا کی از آن است که در فصل سرد ،افراد
در محله مرداویج نســبت به محله جلفا احســاس راحتی بیشــتری
ً
داشته و در فصل گرم ،این احساس تقریبا برابر ولی با کمی اختالف،
احساس آسایش کاربران محله جلفا بیشتر بوده است.

همچنیــن تحلیــل دمــای آســایش (راحتــی) و مقایســه آن در
محالت منتخب قدیم و جدید نشان میدهد که این دما در فصل
تابســتان از  26/5درجــه در محله جدیــد مرداویج تا  28/4درجه
در محلــه قدیمی جلفا متفاوت بوده و در فصل زمســتان در محله
جدیــد مرداویــج برابــر بــا  17/5درجــه اســت .همچنیــن محدوده
آسایش در فصل سرد ،در محالت مورد مطالعه دارای روایی مطلق
نبــوده اســت .این محدوده در تابســتان ،از حــدود  25درجه تا 31
درجه در محله جلفا و از حدود  22تا  30درجه سانتیگراد در محله
مرداویــج اســت .در مجمــوع با توجه بــه نتایج بررســیهای انجام
شــده و خــارج بــودن محلــه جدیــد مرداویــج از محدوده آســایش
حرارتی در فصل گرم ،جهت اصالح شرایط آسایش در فضاهای باز
ایــن محله ،میتــوان از راهکارهای کاهش دمــا ،افزایش رطوبت و
جریان باد اســتفاده کرد؛ ولی با توجه به این که راهکارهای مذکور
ممکن است با هزینههای زیادی همراه باشد ،همچنین با در نظر
گرفتــن شــرایط کــم آبی ،تعبیــه عناصر ســایهانداز ،بهتریــن راهحل
جهت بهبود شــرایط حرارتی در شــهر اصفهان بوده و ســایهزنی در
فضاهای باز محالت این شهر توصیه میشود.
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