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B

ACKGROUND AND OBJECTIVES: Thermal comfort is one of the comfort aspects in
current architectural design and can be changed by various components. Researchers
emphasize that early thermal comfort studies relying on climate and environmental
aspects can only justify a part of the results. Therefore, it is necessary to examine the
effect of other components. Effective components could be found in physical, physiological,
psychological, social, environmental, and economic aspects. So, thermal comfort can be
influenced by inner and outer factors. Regarding the research literature and the variety
of effective components in thermal comfort, there is a lack of research on this subject.
In addition, researchers believe many relations between these components should be
considered in thermal comfort studies. Therefore, as a part of a larger study, this study was
conducted to investigate the effect of personal, environmental, and social components on
thermal comfort. This study aims to clarify the individual and social components affecting
the perception of thermal comfort to provide solutions to improve the design of office
spaces. So, there are two questions: First, what are the personal and social factors affecting
the perception of thermal comfort? And second, which scale is better for predicting
thermal comfort based on these components?

M

ETHODS: In this regard, a field study (including questionnaire, observation, and onsite measurement for recording climatic data using thermal sensors) was conducted
in winter in a main administrative office building of Shiraz University. Questionnaires
were designed to gather some of the personal components (such as age, gender, height,
weight, and adaptive behaviors); social components (including education and degree
level, the field of study, and position); and thermal scales (thermal sensation, thermal
comfort, thermal satisfaction, thermal preference, thermal acceptability, and overall
thermal comfort). Blood pressure, heart rate, and body temperature as the personal
components were measured using a related standard device. Clothing and activity types
were recorded and then changed into a quantitative scale. The data loggers also record the
indoor air temperature and relative humidity. The field study was conducted in January
2019 for four consecutive days from 8 am to 12 pm. In total, there were 110 measurement
subjects. Finally, 108 were identified as useful in the analysis by eliminating incomplete
questionnaires. The main administrative building is located on the northern side of Shiraz,
Iran (52.52°N, 29.63°E). The 138920 m2 building is oriented in the northwest and southeast
in two blocks (with seven and ten stores). The two building blocks have some differences
in constructional details and interior design. There was no compulsion to participate, and
oral and short-form written consent was considered with no restrictions on participants to
have freedom of their usual work day.

F

INDINGS: The collected data were imported into SPSS software. A total of 22 statistical
analyses were performed, including descriptive and inferential statistics (linear
and multiple linear regression, Univariate ANOVA). This study selected the correlation
coefficients based on the variables scale. So, Spearman, Pearson, and Eta correlation have
https://dx.doi.org/10.30475/ISAU.2021.222582.1371
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been used to show the strength of the relations. In this study, 108 subjects participated,
including 41 women and 66 men (one person did not mention gender). The age group
varies from 24 to 60 years. Most of the age group is in the 31-45 range. These individuals
weigh between 50 and 120 kg and have a height of 1.55 to 1.86 meters. The average
body temperature was 36°C, the mean blood pressure was 126 with a minimum of 87
and a maximum of 183, and the heart rate was also in the range of 49 to 98. The average
indoor air temperature during the four days of study was 23.67°C, and the average
relative humidity was 24.86%. The indoor globe temperature was very close to the air
temperature (23.50°C). The average outdoor temperature was 15.2°C, and the average
relative humidity was 34.9%. The thermal response was considered with nine different
thermal scales on the 3,5, and 7-point Likert scale. The average of each response was as
follows: Thermal sensation vote (TSV)= -0.4; Thermal comfort=6; Thermal pleasure= 4.78;
Temperature preferences= 0.3’ Humidity preferences= -0.18; Velocity preferences= -0.35;
Radiation preferences=-0.32; Thermal acceptance= 0.85; & overall thermal comfort= 4.94.

C

ONCLUSION: The results show that the impact of social components is negligible.
However, participants in double and multiple office rooms had better thermal comfort
status than in single office rooms. So, if these criteria are considered during the design
process, it can help to improve the indoor environmental quality. Regarding the personal
components, body mass index and clothing value are the two most influential factors.
It is very important to make different thermal adaptation strategies for the occupants
to have a right to choose any of them. Therefore, appropriate strategies should be
considered for the components needed to provide comfortable conditions in both human
resource management and architectural design. In this study, the thermal preference is
an appropriate scale for predicting occupants’ thermal needs based on environmental
and personal components. The thermal comfort range was calculated based on Griffith’s
methods and was 21-26°C. It is very important to know that people feel neutral based on
the thermal sensation vote in most office buildings. Still, they usually need temperature,
humidity, air velocity, and radiation changes. So in architecture or mechanical engineering,
we should not merely rely on thermal sensation vote to decide on heating or cooling
setpoints. So, if the setpoint of the studied office building changes from 25°C to 23.6°C,
we can anticipate at least a 10 percent reduction in energy consumption. People can adapt
to different situations, making them flexible and resilient. But designers should be aware
that this adaptation process needs more effort and, of course, more mental, psychological,
and physical energy that can reduce occupant’s productivity.

HIGHLIGHTS:
- Despite the application of thermal comfort standards, occupant’s dissatisfaction and
unproductivity show that there is a need to consider the impact of other components in
addition to environmental components.
- The effect of social components on a personal thermal comfort perception is negligible.
- Thermal preference can be predicted based on personal and environmental components.
Accordingly, the average preferred temperature of in this study is 23.6 °C.
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یکـی از جنبههاـی متن�وع آس�ایش در محیطهـای مصنـوع ،آسـایش حرارتـی اسـت کـه تحـت تاثیـر
مولفهه�ای مختلف�ی میتوان�د تغیی�ر یاب�د .محقق�ان بر این مس�ئله تاکی�د میورزنـد که مطالعـات اولیه
آس�ایش حرارت�ی باـ تکی�ه ب�ر مولفهه�ای اقلیمی تنها بخش�ی از نتای�ج را توجی�ه مینمایـد؛ از اینرو الزم
اس�ت اث�ر س�ایر مولفههاـی نیز بررس�ی گ�ردد .ای�ن پژوهش با هدف روش�ن نم�ودن مولفههـای فردی و
اجتماع�ی ،عالوهب�ر محیط�ی ،اثرگ�ذار ب�ر ادراک آس�ایش حرارتی صورت پذیرفتهاسـت تـا بدین ترتیب
راهکارهایـی در جهـت بهبـود وضعیـت طراحی و بهسـازی فضاهـای اداری ارائه نماید .بنابراین دو سـوال
مط�رح اس�ت :یک�ی آنکـه مولفهه�ای اثرگذار ب�ر ادراک آس�ایش حرارت�ی کدامانـد؟ و دیگری کـدام یک
از پاس�خهای حرارتـی قابلی�ت پیشبین�ی بهت�ری توس�ط ای�ن ن�وع مولفهه�ا را دارا میباشـند؟ .در ایـن
راس�تا مطالعهای میدانی (ش�امل پرسش�نامه ،مش�اهده و ثبت دادههای اقلیمی با اس�تفاده از حسگرهای
حرارتی) در سـاختمان مدیریت دانشـگاه شـیراز در چهار روز کاری در زمسـتان  1397انجام شدهاسـت.
مولفههـای فـردی (شـامل سـن ،جنسـیت ،فشـار خـون ،ضربـان قلـب ،دمـای بـدن ،رنگ پوسـت ،نرخ
لباـس ،ن�رخ فعالی�ت و رفتاره�ای س�ازگاری خوـدآگاه) مولفههـای اجتماعـی شـامل (رشـته تحصلیـی،
سـمت ،سـطح تحصیالت ،وضعیت مصاحبت و وضعیت مراجعین) در قالب پرسشـنامه و مشـاهده توسط
محق�ق س�نجیده شدهاسـت .دمـای هـوا و رطوبـت نسـبی داخـل به عنـوان مولفـه محیطی ،نیز توسـط
دیتاالگره�ا ثب�ت ش�دهاند .پاس�خهای حرارتی افراد نی�ز در قالب مقیاسهای احسـاس حرارتی ،آسـایش
حرارتـی ،رضایـت حرارتـی ،ترجی�ح حرارتی ،پذیرش حرارتی و آس�ایش حرارتی کلی س�نجش ش�دهاند.
نتایـج مطالعـه بـر روی  108کاربـر در س�اختمان اداری نش�ان میده�د تاثی�ر مولفههـای اجتماعی قابل
اغماـض اس�ت اماـ توج�ه بدانه�ا در رون�د طراحی میتوانـد به بهبود وضعیـت کمک نمایـد .در خصوص
مولفهه�ای ف�ردی نی�ز ش�اخص ت�وده ب�دن و ن�رخ لباـس دو مولف�ه ب�ا بیش�ترین اثرگ�ذاری میباشـند.
بنابرای�ن وج�ود مولفهه�ای اجتماع�ی کمکـ چندان�ی ب�ر پیشبین�ی پاس�خهای حرارت�ی نمینمایـد.
براس�اس مولفهه�ای محیط�ی و ف�ردی نی�ز ،ترجیح حرارتی ضری�ب تعیین باالت�ری را نش�ان میدهد .از
آنجای�ی ک�ه ترجی�ح حرارت�ی زمینهس�از تغییرات لحظ�های و واکنش فـرد در محیط میشـود ،از اهمیت
بسـزایی برخـوردار اسـت و بایـد مورد توجـه طراحان قـرار گیرد.
نکات شاخص
 بــا وجــود اعمــال اســتانداردهای آســایش حرارتــی ،اظهــار نارضایتــی و ســطح پاییــن کاراریــی کاربــران ،نشــان از تاثیــرمولفههایــی عــاوه بــر مولفههــای محیطــی دارد.
 اثر مولفههای اجتماعی بر ادارک حرارتی فرد در فضای اداری قابل اغماض است. ترجیــح حرارتــی فــرد براســاس مولفــهای فــردی و محیطــی قابلیــت پیشبینــی و تصمیمگیــری دارد .برایــن اســاسمیانگیــن دمــای ترجیجــی کاربــران ،در شــرایط مــورد مطالعــه ،برابــر بــا  23/6درجــه ســانتیگراد میباشــد.
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مقدمه

افــراد بــه طــور طبیعــی تمایلــی جهــت تطبیــق بــا
شــرایط محیطــی دارنــد کــه در قالــب رویکــرد ســازگاری
حرارتــی نمــود مییابــد .فــرض اولیــه ایــن رویکــرد بــا
ایــده اصلــی انطباقپذیــری بیــان میشــود :چنانچــه
تغییــری اتفــاق افتــد کــه شــرایط نارضایتــی افــراد را ایجــاد
نمایــد ،فــرد واکنــش نشــان داده تــا شــرایط آســایش
خـ�ود را بازیابـ�ی کنـ�د (& Auliciems, 1981; Brager

De Dear, 1998; Humphreys et al., 2016; Nicol

 .)& Humphreys, 2002مطالعــات اولیــه در خصــوص
مــدل ســازگاری حرارتــی توســط هیمفریــز و نیــکل
( )1970منتش�رـ گردیـ�دهاســت؛ بدیــن ترتیــب کــه در
س��اختمانهای بــا تهویــه طبیعــی ،آســایش حرارتــی
فــرد (احســاس حرارتــی خنثــی) بــا متوســط دمــای
ماهیانـ�ه هـ�وای بیـ�رون ارتباطـ�ی قـ�وی دارد (De Dear
 .)et al., 2013مطابـ�ق رابطـ�ه  Tcomf ،1دمــای آســایش؛
(◦)C؛  Ta,outدمــای متوســط ماهیانــه بیــرون(◦ )Cو A, B
ضریــب ثابــت میباشــند کــه در مطالعــات میدانــی تعییــن
میگردنــد (.)Halawa & Van Hoof, 2012
)(1

𝐵𝐵 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 𝐴𝐴 ∗ 𝑇𝑇𝑎𝑎,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 +

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

معادلــه ســازگاری حرارتــی توســط de Dear and
ASHRAE
اســتاندارد 55
 Bragerدر ســال  2004در
Thermal compatibility
equation
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اعمــال و جهــت اســتفاده در ســاختمانهای تهویــه
طبیعــی بهروزرســانی گردیــد .در ادامــه در ســال 2007
ایــن فراینــد منجــر بــه اعمــال رویکــرد ســازگاری در
اســتاندارد  European standard EN 15251نیــز گردیــد
(;Candido & Dear, 2012; De Dear et al., 2013
 .)Nicol, 2011بــه دلیــل تنــوع معــادالت ارائــه شــده در
ســازگاری حرارتــی ،همچنــان ایــن مــدل بــه ســادگی در
اســتانداردها و کدهــای محاســباتی مــورد اســتفاده قــرار
نگرفتهاســت .چراکــه ماهیــت مفهــوم ســازگاری بــا تبدیــل
شــدن بــه اعــداد و ارقــام ثابــت مغایــرت دارد .چراکــه یــک
دماــی معم��ول و قابـ�ل قبــول تحتــ تاثی��ر مولفههــای
مختلف��ی قرــار میگیــرد .بــه طــور مثــال تغییــر در
هزینههــای انــرژی ،توســعه در سیســتمهای ســرمایش و
گرمایــش ،تغییــر در شــیوههای ســاخت و حتــی مــد در
پوش��اک در سـ�ازگاری حرارت��ی فرــد میتواننــد اثرگــذار
باشـ�ند ( .)Humphreys & Nicol, 2018بــه همیــن
دلیــل نیــاز اســت مطالعــات در شــرایط متنوعــی انجــام
پذی��رد ت��ا از اث��ر مولفههــای مختلــف اطمینــان حاصــل
شــود و نتایــج بــا ســهولت بیشــتری بــه اســتاندارد تبدیــل
گردن��د .ای��ن مقالــه بخش��ی از مطالعـ�های کالنتــر اســت
کــه اثــر  60مولفــه مختلــف بــر ادراک حرارتــی فــرد
سنــجیده شدهاســت .از آنجایــی کــه در فضاهایــی کــه فــرد
در بلندمــدت حضــور دارد ،ســازگاری حرارتــی ممکن اســت
بـ�ا توج��ه ب��ه سـ�ایر جنبههــا بــرای وی رقــم بخــورد ،الزم
اس��ت مش��خص گرــدد عالوهب��ر شــرایط آبوهوایــی یــا
مولفههــای محیطــی (دمــا و رطوبــت) چــه متغیرهــای
دیگــری بــر ادراک حرارتــی و در نتیجــه آســایش حرارتــی
وی اثرگذارنــد .در واقــع هــدف بررســی اثــر تجمعــی
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مولفههــای مختلــف و نــه اثــر انفــرادی و مجــزا اســت؛ کــه
البت��ه در خص��وص بسـ�یاری مولفههــای محیطــی و فــردی
مطالعات��ی انج��ام شدهاســت .از آنجایــی کــه در مطالعــات
آس��ایش حرارتیــ اخی�رـ ،مدلهــای فــردی آســایش
حرارت�یـ م��د نظ��ر اس��ت ،ای��ن دســت مطالع��ات میتوانــد
همچ��ون پایــگاه دادهای عم��ل نمـ�وده ک��ه تصمیمگیــری
در خصــوص اصــاح اســتانداردها و تامیــن آســایش
حرارتــی فــردی و نــه بــه صــورت میانگیــن فراهــم گــردد.
بنابراینــ مدل��ی پیشبینــی کننــده در اختیــار خواهــد
ب��ود کهــ میتــوان ادراک حرارتــی هــر فــرد را براســاس
مولفههــای محیطــی ،فــردی و اجتماعــی تعییــن نمــود
و در جهــت تامیــن شــرایط آســایش گام برداشــت .قابــل
ذکــر اســت اســتاندارد  ASHRAE 55شــرایط آســایش
حرارتــی بــر مبنــای مــدل ســازگاری حرارتــی را اغلــب
بـ�رای س��اختمانهای تهوی��ه طبیع��ی توصیفــ مینمایــد،
از این��رو الزم استــ تحقیق��ات گستــردهتری در خصــوص
س��اختمانهای تهویــه طبیعــی و تهویــه ترکیبــی جهــت
تدقیــق اســتانداردها انجــام شــود.
بدیــن ترتیــب در ایــن مقالــه ســعی بر آنســت کــه عالوه
ب��ر مولفهه��ای اقلیم��ی (محیط��ی) ،تاثی��ر مولفههــای فــردی
و اجتماعــی نیــز بــر ادراک حرارتــی کاربــران ســاختمانی
اداری مــورد بررســی قــرار گیــرد .از اینــرو ســوال اساســی
ای��ن پژوه��ش آنس��ت ک��ه مولفههــای فــردی و اجتماعــی
اثرگ��ذار بــر ادراک آسـ�ایش حرارت��ی کدامان��د؟ آی��ا رابطهای
بی��ن مولفهه��ای فــردی و اجتماع��ی و پاسـ�خهای حرارتــی
کاربــران در فضــای اداری وجــود دارد؟ تاثیــرات مجــرد و
جمعــی مولفههــای محیطــی ،فــردی و اجتماعــی بــر
پاسـ�خهای حرارتــی افــراد چگونــه اســت؟ بــه ایــن ترتیــب
مش��خص میگ��ردد از می��ان مقیاسهــای ســنجش ادراک
حرارتــی ،کــدام یــک توصیــف بهتــری از شــرایط براســاس
مولفههــای محیطــی ،فــردی و اجتماعــی دارنــد .در نهایــت
دمــای آســایش براســاس متــد  Griffithمحاس�بـه ش��ده و
ارتبــاط آن ب��ا مولفههــای محیطــی ،فــردی و اجتماعــی
نی��ز مــورد اشـ�اره ق��رار میگیــرد.
در جهــت پاســخگویی بــه ســواالت فــوق در بخــش
اول مقال��ه مــروری بــر ادبیــات موضوــع ارائــه میگــردد
و در بخــش دوم مطالعــه میدانــی انجــام شــده توصیــف و
یافتههـ�ای تحقی��ق ارائــه و تحلیلــ میگردنــد.

پیشینه تحقیق

براســاس تئــوری ســازگاری ،آســایش حرارتــی زمانــی
میســر میشــود کــه شــرایط واقعــی حرارتــی بــا انتظــارات
فـ�رد تطبیـ�ق داشتهباشـ�د (.)Brager & De Dear, 1998
( )Nikolopoulou et al., 2001اعتقــاد دارنــد بخــش
زیــادی از احســاس آســایش فــرد وابســته بــه متغیرهــای
غیــر حرارتــی همچــون معیارهــای روانــی ،فیزیولوژیکــی و
رفتــاری اســت کــه در قالــب تطبیــق بــا شــرایط حرارتــی
محیـ�ط نمـ�ود مییابـ�د ( .)De Dear et al., 1998بــه
عنــوان یــک تعریــف جامــع ،ســازگاری ،فراینــد کاهــش
تدریجــی پاســخ بــدن بــه محرکهــای موجــود اســت ،از
طرفــی شــامل کلیــه تغییراتــی اســت کــه ســاختار جســمی

بهاره بنازاده ،شاهین حیدری ،حبیب هادیانفرد

بــدن اجــازه میدهــد در شــرایط نامطلــوب دوام آورد و
زنــده بمانــد ( .)Shooshtarian, 2015در ایــن چارچــوب،
چگونگــی ســازگاری بــه ســه شــیوه مجــزا قابــل دســتیابی
اســت:

 .1س��ازگاری فیزیک��ی :شــامل کلیــه تغییراتــی اســت
کــه فــرد جهــت تطبیــق خــود بــا شــرایط محیطــی و یــا
بالعکــس ایجــاد مینمایــد .در ایــن دســته دو نــوع اقــدام
سازگارشــونده مطــرح اســت :راهکارهــای فــردی (همچــون
تغییــر لبــاس ،تغییــر وضعیــت ،تغییــر موقعیــت و یــا
تغییــر متابولیســم بــا تغییــر در مــواد غذایــی و نوشــیدنی) و
راهکارهــای فــردی در تعامــل بــا محیــط (بازکــردن بازشــوها،
روشــن نمــودن سیســتمهای مکانیکــی) (Nikolopoulou
 .)& Steemers, 2003ایــن دو دســته در قالــب رفتارهــای
س��ازگاری خ��ودآگاه نی��ز نامگ��ذاری میشــوند و تحــت تاثیــر
شــرایط اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنــگ و ســبک زندگــی افراد
نیــز میباشـ�ند (.)Mishra & Ramgopal, 2013

 .2س��ازگاری فیزیولوژیک��ی :در صــورت مواجــه مکرر
فــرد ب��ا محرکهایــی خــاص ،مقاومــت بــدن بــدان افزایــش
یافتهاس��ت و زمینهسـ�از س��ازگاری فیزیولوژیکیــ میشــود
( .)Nikolopoulou & Steemers, 2003براســاس نظــر
( )De Dear et al., 1998ســازگاری فیزیولوژیکــی بــه دو
طریــق ژنتیکــی و در تــداوم بیــن نســلها و یــا در اثــر
گذشــت زمــان بــه دلیــل انعطافپذیــری در ســبک زندگــی
فــرد اتفــاق میافتــد از اینــرو بــه عنــوان رفتارهای ســازگاری
ناخ��ودآگاه تلقــی میشــوند.

مولفههای فردی

تفاوتهــای فــردی در حــوزه آســایش حرارتــی بــدان
معنــا اســت کــه افــراد در شــرایط مشــابه احســاس متفاوتی
را بــروز خواهنــد داد .تاکنــون بــه دلیــل تمرکــز بــر جمعیت
میانگی��ن ایــن ن��وع تفاوتهــا نادیدــه گرفت�هـ شدهاســت،
امـ�ا ای��ن ام��ر موج�بـ میگــردد همــواره گروهــی نارضایتــی
داشتهباشـ�ند .تفاوتهــای فــردی بــه دالیلــی همچــون
اختـلاف در تعبی��ر مقیاسهــای ســنجش ادراک حرارتــی،
تفـ�اوت در تخمیـ�ن دمایـ�ی (Humphreys & Nicol,
)1998؛ تفاوتهــای فیزیولوژیکــی ،فرهنگــی و رفتــاری
اتفـ�اق افتـ�د ( .)Rupp et al., 2018مطالعــات مرتبــط
باــ تفاوتهاــی ف��ردی از س��الهای  1970بــا مطالعــات
پیشــگام ایــن حــوزه ،فنگــر ،در محیــط آزمایشــگاهی بــا
ســنجش اثــر ســن و جنســیت بــر میــزان ســازگاری افــراد
آغاــز گردیــدهاسـ�ت (.)Wang et al., 2018
اثر جنسیت و شرایط فیزیولوژیکی فردی

بــا وجــود عــدم اطمینــان در خصــوص اثــر جنســیت،
ام��ا نتایجــ نشــان میدهــد کــه زنــان نســبت بــه شــرایط
محی��ط داخل��ی حســاستر از م��ردان میباشــند .خصوصــا
در شــرایط ســردتر از دمــای خنثــی ،زنــان  74/1برابــر
احتمــال بیشــتری بــرای اظهــار نارضایتــی از خــود نشــان
دادهان��د .همچنی�نـ تحقیق��ات نشـ�ان دادهاســت زنــان
نیازمن��د تســلط و کنت��رل بیش��تر ب��ر محیــط میباشــند.
رگرسـ�یون لجسـ�تیک در مطالعـ�ات میدانـ�ی (Rupp et al.,
 )2018بیانگــر آنســت کــه دامنــه دمایــی شــرایط قابــل
قبــول  2درجــه ســانتیگراد بــرای زنــان محدودتــر از مــردان
اس�تـ .نتای��ج مس��تخرج از ارزیاب��ی پــس از بهرهبــرداری در
 600ســاختمان بــا  38257شرــکتکننده نش��ان میدهــد
متوســط رضایــت حرارتــی زنــان در مقیــاس  7گانــه
اشــری 0/5 ،درج��ه کمت��ر از مــردان بودهاســت کــه نشــان
از حساسـ�یت بیشـ�تر زنـ�ان دارد ( .)Wang et al., 2018در
خص��وص تفاوتهــای فیزیولوژیکــی ،مطالعــات بــر روی 12

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

ب��ا توجـ�ه بهــ ش��یوههای ســازگاری فــوق ،ســازگاری
حرارتــی فــرد در طــول زمــان متغیــر اســت؛ در حالــی
کــه مدلهــای ســازگاری حرارتــی بدیــن امــر توجهــی
نداشــتهاند .بــا ایــن وجــود محققیــن بســیاری بــر قابلیــت
پوی��ای مفه��وم س��ازگاری حرارت��ی تاکی��د داشــتهاند .بــه
طـ�ور مثـ�ال ( )Chappells & Shove, 2007بیان میدارند
کــه آســایش مفهومــی موقتــی اســت و همــواره تحــت تاثیر
شــرایط اجتماعــی و فرهنگــی متغیــر اســت؛ همیــن امــر
موجــب گردیــده انتظــار افــراد از آســایش در دهههــای اخیر
تغییـ�ر نمایـ�د .بـ�ه شـ�یوهای مشـ�ابه (De Dear & Brager,
 )2002تاکیــد مینماینــد رابطــه متقابلــی میــان توســعه
تکنولــوژی و انتظــارات فرهنگــی و اجتماعــی وجــود دارد؛ از
اینــرو دسترســی گســترده بــه سیســتمهای تهویــه مطبــوع
موجــب گردیــده مفهــوم آســایش در طراحــی ســاختمانها
را تحـ�ت تاثیـ�ر قـ�رار دهـ�د (& Nicol, 2011; Williamson
 .)Daniel, 2018بخــش اعظمــی از مطالعــات بــر اهمیــت

همپــای مولفههــای فیزیکــی و فیزیولوژیکــی از یــک
ســو و مولفههــای فرهنگــی -اجتماعــی و روانــی از ســوی
دیگـ�ر بـ�ر آسـ�ایش حرارتـ�ی اشـ�اره مینماینـ�د (Parsons,
 .)2002از اینــرو مــدل ســازگاری در آســایش حرارتــی ،کــه
بــه طــور عمــده بــر ســاختمانهای تهویــه طبیعــی اعمــال
میشــود ،انتظــارات حرارتــی ،انتظــارات شــناختی ،زمینــه
فرهنگــی و ســایر مولفههــای فــردی بــر رضایــت فــردی
کاربـ�ران را نیـ�ز بایـ�د مـ�د نظـ�ر قـ�رار دهـ�د (Brager & De
 .)Dear, 1998; Humphreys et al., 2016بکارگیــری
دیــدگاه ســازگاری حرارتــی موجــب میگــردد ،مفهــوم
آســایش حرارتــی از صرفــا محصــول تولیــدی سیســتمهای
تاسیســات مکانیکــی فراتــر رفتــه و در عــوض زمینــهای
فراهــم شــود تــا ســاختمان بــه گونــه طراحــی گــردد کــه
رفتــار و عــادات کاربــران را نیــز مــد نظــر قــرار دهــد؛ بــه
گون ـهای کــه بتواننــد بــا اتــکا بــه تواناییهــا و قابلیتهــای
فــردی در طــول زمــان بــه آســایش دســت یابنــد (Nicol
 .)& Roaf, 2017در ادامــه نتایــج در خصــوص برخــی
مولفههاــی اثرگـ�ذار ب��ر آس��ایش حرارتــی ارائــه میگــردد.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

 .3ســازگاری روانــی :سیســتم کنتــرل حرارتــی بــدن
انســان از صــرف یــک ترموســتات دمایــی بســیار فراتــر
اســت و افــراد مختلــف ،ادراک متفاوتــی نســبت بــه شــرایط
محیطــی دارنــد .از طرفــی پاســخ فــرد بــه یــک محــرک
محیطــی بــه شــدت آن صرفــا وابســته نیســت بلکــه تحــت
تاثیــر میــزان اطالعاتــی اســت کــه فــرد از آن محــرک درک
مینمایــد .از اینــرو عوامــل روانــی هــم در ادراک محیــط
و هـ�م در اعمـ�ال تغییـ�ر در آن موثـ�ر اسـ�ت (& Candido
.) Dear, 2012; Nikolopoulou & Steemers, 2003
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دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

مــرد و  13زن در برابــر شــرایط دمایــی  22و  16درجــه
ساــنتیگراد نشــان از ســطح متابولیســم کمتــر در زنــان
نس�بـت ب��ه مـ�ردان داشتهاســت .مطالعــات قلبــی -عروقــی
در برابــر شرــایط آبوهوایــی ســرد بــر روی  20مــرد و 17
زن در دماهــای  15 ،10و  20درج��ه ساــنتیگراد نشــان
از آن دارد کــه مــردان جریــان و حجــم خــون بیشــتری در
دسـ�تها و پیشــانی نس��بت ب��ه م��ردان تجرب�هـ میکننــد
و همیـ�ن امرــ موج�بـ میشــود زنــان کاهــش دمایــی
بیش�تـری را در س��طح پوس��ت تجربهــ مینماینـ�د (Wang
 .)et al., 2018نتایــج تحقیقــات نشــان از آن دارد کــه هیــچ
گونــه تفــاوت معنــاداری در خصــوص دمــای ترجیحــی بیــن
افــراد جــوان و مســن وجــود نــدارد .امــا طیــف قابــل قبــول
دمــای آســایش بــرای افــراد مســن دامنــه محدودتــری بــه
نس��بت جوان��ان دارد .ســطح پایینتــر دمــای پوســت بــدن،
متابولیسمــ پایینتــر و کارایــی کمتــر سیســتم خــودکار
تنظیــم حرارتــی بــدن 1همگــی موجــب حساســیت بیشــتر
افــراد مســن میشـ�ود (.)Wang et al., 2018
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متوســط دمــای ســطح پوســت فاکتــوری اســت بــرای
ســنجش احســاس حرارتــی ،چراکــه بــا تغییــرات دمایــی
در محیــط ،اولیـ�ن واکنشهــا در ســطح پوســت شــکل
میگی��رد .همپریــس ،2دمــای انگشــتان دســت را عامــل
مناســبی جهــت توصیــف تغییــرات احساســی کاربــران در
ی��ک ســاختمان میدانــد .براســاس مطالعــات وانــگ ،3دمــای
انگشــتان ( 30درجــه ســانتیگراد) و تفــاوت دمــای انگشــتان
و ســاعد (صفــر درجــه ســانتیگراد) آســتانه مهمــی جهــت
احس�اـس حرارت��ی کل��ی ب��دن ب��ه ش��مار میرون�دـ .ناکایامــا،4
الگوریتمــ پیشبین��ی کنن��دهای براســاس دمــای انگشــتان
دس��ت برــای کنت��رل جری��ان ه��وا در خانههــای مســکونی
ارائ��ه دادهاستــ .ســیم ،5مچبنــدی را جهــت پایــش دمــای
ســطح پوســت از مــچ دســت تــا سرانگشــتان طراحــی
نمودهاســت .بدیــن ترتیــب احســاس حرارتــی فــرد براســاس
دمــای مــچ دســت و ایــن تکنولــوژی قابــل تخمیــن اســت.
البتــه کلیــه مطالعــات فــوق در شــرایط آزمایشــگاهی انجــام
شـ�د ه اسـ�ت (.)Wu et al., 2017
واکنشهای آگاهانه فردی

وقتیــ ف��رد احس��اس نارضایت�یـ کن�دـ ،ب��ه گون��های
عم�لـ میکنــد کــه شــرایط آســایش خــود را بازیابــی
کنـ�د ،ای��ن واکنشهــا بــه عنــوان "رفتارهــای ســازگاری"
توصیــف میشــوند .کاربــران معمــوالً بــه دو شــیوه
معم��ول بهــ نارضایتیــ پاسـ�خ میدهنــد :یــا بــا شــرایط
محیط��ی تطبی��ق (س��ازگاری محیط��ی) مییابنــد و یــا
خ��ود (ساــزگاری ف��ردی) را تطبیقــ میدهنـ�د (�Korsa
 .)vi, 2018رفتــار کاربــران بــر کارایــی مصــرف انــرژی و
کیفی��ت محیــط داخلیــ میتوانــد اثرگــذار باشــد .براســاس
نــوع ســاختمان ،شــرایط اقلیمــی ،میــزان تســلط کاربــران
بــر کنتــرل محیــط ،میــزان مصــرف انــرژی توســط کاربــر
میتوان��د افزای��ش ی��ا کاه��ش یاب��د بـ�ه گون��های کــه بــرای
ی��ک س��اختمان اداری میتوانــد تــا  50درصــد کاهــش
مصـ�رف را ب��ه هم��راه داشــته باشــد .در تحقیقــی دیگــر بــا
رون��د شبیهس��ازی ســان و هونــگ ، 6در ســال  2017بــه

شناسایی و ارزیابی اثر مولفههای محیطی -فردی -اجتماعی بر ادراک حرارتی ...

ایــن نتیجــه رس��یدند ک��ه رفتاره��ای کاربـ�ران میتوانــد تــا
 41درص��د در کاهشــ مص�رـف ان��رژی در س��اختمانهای
اداری اثرگـ�ذار باشـ�د (Hong & Yan, 2018; Kim et al.,
.)2018; Nicol et al., 2004
تغییــرات محیــط شــامل مــواردی همچــون بــاز یــا
بســته نمــودن پنجــره و ســایبان ،روشــن /خامــوش شــدن
سیســتم روشــنایی ،افــزودن پوشــش روی کــف ،روشــن/
خامــوش نمــودن فــن و یــا کم/زیــاد کــردن ترموســتات
میباشدــ .کارب��ران میتوانن��د رفتارهاــی بس��یار فردیتــر
همچــون دمــای نوشــیدنی ،موقعیــت مکانــی ،وضعیــت
بــدن ،نــوع فعالیــت و نــوع پوشــش را بــا شــرایط تطبیــق
دهن��د .هرچنـ�د ایـ�ن ن��وع فعالیته��ای ف�رـدی بهوســیله
مولفههــای اجتماعــی همچــون فــرم مخصــوص محــل
کار ممکــن اســت محــدود گــردد .بنابرایــن بــا وجــود
آنکــه اســتاندارد  CIBSEو  ASHRAEب�رـ مدلهــای
ساــزگاری در س��اختمانهای تهویــه طبیعــی تاکیــد
میورزن��د ،حت��ی در س��اختمانهای کامــ ً
ا مطبــوع نیــز
راههای��ی بـ�رای س��ازگاری یافــت میشـ�ود (Gunay et al.,
.)2013; S. Korsavi, 2018
رفتارهــای ســازگاری و قابلیــت کنتــرل بــر محیــط
نقــش مهمــی در ادراک حرارتــی افــراد بــر عهــده دارد.
کاربــران بــا ســطح کنتــرل باالتــر بــر محیــط عمومــا
احس��اس آســایش حرارت��ی باالترــی را تجربهــ مینماینــد.
ارزیابیــ عل��ت نارضایت��ی کارب��ران در س��اختمانهای
اداری در فنالن�دـ و کان��ادا نش��ان داد ک��ه مهمتریــن دلیــل
نارضایتــی عــدم کنتــرل آنهــا بــر فضــا همچــون عــدم
دسترســی بــه ترموســتات سیســتم گرمایــش و بازشــوهای
متحــرک اســت .ارتقــا احســاس آســایش حرارتــی
کاربــران و تامیــن شــرایط قابــل قبــول ،در ســاختمان
اداری بــا تهویــه ترکیبــی در شــرایط اقلیمــی گــرم،
توانســته اســت  1/5درجــه ســانتیگراد طیــف دمــای
قابــل قبــول را باالتــر بــرد کــه بــه طــور واضــح تحــت
تاثیرــ قابلیـ�ت کنتــرل محیـ�ط توس��ط اف��راد بودهاســت.
از دیــد روانشناســی نیــز ،اگــر کاربــران بــر کنتــرل بــر
محی��ط آگاه�یـ داشتهباشــند کمتــر در برابــر شــرایط
ع��دم آســایش احساــس آزردگیــ میکننـ�د (& Jowkar
.)Montazami, 2018; Montazami et al., 2017
مولفههای اجتماعی

یکــی از ایــرادات وارد بــه مــدل تعــادل حرارتــی،
عــدم توجــه بــه زمینــه اجتماعــی و فرهنگــی بــه عنــوان
یکـ�ی از ابعـ�اد آسـ�ایش حرارتـ�ی اسـ�ت (De Dear et
 .)al., 19988در مقایســه بــا مولفههــای روانــی (�Nikol
opoulou et al., 2001; Nikolopoulou & Steemers,
 ،)2003فیزیولوژیکـ�ی (Huizenga et al., 2005; Van
 )Hoof, 20088و چگونگـ�ی اسـ�تفاده از فضـ�ا (�Ali-Toud
ert, 2005; Chen & Ng, 2012; Thorsson et al.,
 )2004تاثیــر مولفههــای اجتماعــی -اقتصــادی کمتــر بــر

روی آســایش حرارتــی مــورد مطالعــه قــرار گرفتــهاســت.
هــاالوا و ولنهــوف)Halawa & Van Hoof, 2012( 7
تاکیــد میکننــد کــه معیارهــای فرهنگــی و اجتماعــی در
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مطالعــات آســایش حرارتــی جایــی را بــه خــود اختصــاص
ندادهانــد و بــه همیــن دلیــل در اســتانداردهای جهانــی بــه
صـ�ورت گسـ�ترده پذیرفتـ�ه شـ�ده نیسـ�تند (�Yahia & Jo
 .)hansson, 2013در خصــوص ابعــاد اجتماعــی و فرهنگــی
کاربــران مرتبــط بــا انــرژی و ســاختمان از ســال 1992
توســط کمپتــون 8و لوتسنهیســر 9انجــام شــدهاســت
و توســط یــااو 10بــه مــدل مفهومــی تبدیــل شــدهاســت
( .)Yao et al., 2009ایــن مــدل در امتــداد مــدل PMV/
 PPDاســت و اقلیــم محلــی ،فرهنگــی و پیشزمینــه
اجتماعــی را در محیــط ســاختمان در نظــر میگیــرد.
اوبریــن و گونــای،)O’Brien & Gunay, 2014( 11
نادیــده گرفتــن مولفههــای فــوق را بــه دلیــل دشــواری
در محاســبه و ســنجش بــا توجــه هزینــه بــاالی مطالعــات
میدانیــ میدانـ�د (.)Shooshtarian, 2015

آمــوزش بــر نحــوه ادراک لحظــهای آســایش حرارتــی
موثــر اســت؛ چراکــه آمــوزش بــه طــور مســتقیم بــا فرهنگ
و اصــول مربوطــه بــدان مرتبــط میشــود .آلجاوابــرا و
نیکولوپولــو)Aljawabra & Nikolopoulou, 2010( 14
در مطالعــات خــود بــه رابطــه معکــوس میــان ســطح
آمــوزش و آســایش حرارتــی دســت یافتهانــد .طبــق نظــر
یامترایپــات 15و همــکاران ( ،)2005مطالعــات در فضاهــای
داخلــی نیــز مشــخص نمــودهاســت نیازهــای حرارتــی
افــراد تحصیلکــرده بیشــتر از ســایرین اســت .ایــن نتیجــه
توســط فرونتــزاک و وارگوکــی 16نیــز تاییــد شــدهاســت
( .)Frontczak & Wargocki, 2011از اینــرو آنچــه واضــح
اســت ســطح تحصیــات منجــر بــه تغییــر در ترجیحــات و
انتظــارات فــرد میگــردد .در مقابــل در مطالعــات دیگــر
بــا وجــود اشــاره بــه ســطح تحصیــات افــراد در فضاهــای
داخلــی و خارجــی هی ـچ نــوع ارتبــاط معنــاداری گــزارش
نشدهاســت .بــا ایــن وجــود بررســی مطالعــات نشــان از
آن دارد ایــن پارادایــم اجتماعــی کمتــر مــورد توجــه قــرار
گرفتـ�هاسـ�ت (.)Shooshtarian, 2015
یکــی از نگرانیهــای اصلــی در رونــد مطالعــه
مولفههــای اجتماعــی آنســت کــه کــدام مولفههــا بــه
عنــوان مولفــه اجتماعــی تاثیرگــذار بــر ارزیابــی فراینــد
آســایش حرارتــی شناســایی و طبقهبنــدی میشــوند.
ایــن مســئله موجــب تشــدید تفاســیر نــه چنــدان دقیــق و
اعمــال نظرهــای شــخصی بــه دلیــل ابهــام و یــا همپوشــانی
در مرزهــای مولفههــای اجتماعــی میگــردد .از ایــن
دســت میتــوان بــه شــواهدی در خصــوص مطالعــه
الگــوی رفتــاری در خصــوص افــراد ســیگاری و حضــور در
موقعیتهــای آفتابــی بــه عنــوان مولفــه اجتماعــی تلقــی
شـ�ده اسـ�ت ( .)Zacharias et al., 2004همچنیــن در
مطالعــه مــروری چــن ،17تفاوتهــای ســنی و جنســیتی
نیــز بــه عنــوان معیــاری اجتماعــی طبقهبنــدی شــده
اسـ�ت ( .)Chen & Ng, 2012از اینــرو بــه نظــر میرســد
تعریفــی دقیــق از مولفههــای اجتماعــی بــا درجــه
انعطافپذیــری مشــخص بــه تناســب شــرایط اقلیمــی/
فرهنگــی موجــب استانداردســازی و تنظیــم پروتکلهایــی
جهــت افزایــش اعتبــار رونــد ارزیابــی آســایش حرارتــی
میگـ�ردد (.)Shooshtarian, 2015
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اقلیــم متفــاوت و یــا موقعیــت جغرافیایــی موجــب
تغییـ�رات فرهنگـ�ی میگردنـ�د (Knez & Thorsson,
 .)20066البتــه کنــاوی و الــکادیKenawy & Elka�( 13
 )di, 2013زمینــه فرهنگــی و اقلیمــی را دو مولفــه مجــزا
در ارزیابــی آســایش حرارتــی توصیــف مینمایــد .هرچنــد،
نتایــج پژوهشهــای آنــان بیانگــر تاثیــر عقبــه فرهنگــی
بــر ادراک حرارتــی بیــش از تاثیــر زمینــه اقلیمــی اســت.
بــه بیــان دیگــر ،معیارهــای فرهنگــی بــر ادراک حرارتــی
از طریــق مولفههــای اقلیمــی تاثیرگــذار میشــوند .بــه
عنــوان مثــال در مطالعــات ســوئد و ژاپــن بــا وجــود شــرایط
حرارتــی نســبتا مشــابه ،احســاس حرارتــی متفاوتــی
گـ�زارش شـ�دهاسـ�ت ( )Knez & Thorsson, 2008و بــه
نظــر میرســد ایــن تفــاوت بــه دلیــل تفــاوت فرهنگــی
اســت .از آنجایــی کــه در یــک ســایت مشــابه اهالــی ســوئد
احســاس رضایــت بیشــتری از محــدوده مــورد مطالعــه
داشــته ،از اینــرو تــاب تحمــل بیشــتری را بــروز میدهنــد.
ایــن مســئله در قالــب خصوصیــت فردگرایــی ژاپــن نســبت
بــه ســوئد اســت کــه تفــاوت در ادراک محیــط را بــه دنبــال
دارد .نتایــج مشــابهی در ســایر نمونههــای مطالعاتــی یافــت
شـ�ده اسـ�ت (;Aljawabra & Nikolopoulou, 2010
 )Cohen et al., 2013مهمتریــن نتیجــه بررســی تاثیــر

مولفههــای فرهنگــی تغییــر و ارائــه تعریفــی جدیــد از
دامنــه آســایش حرارتــی اســت.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

عمدهتریــن مولفههــای اجتماعــی معرفــی شــده تــا
بدیـ�ن روز شـ�امل معیارهـ�ای فرهنگـ�ی (Brager & De
)Dear, 1998؛ سـ�بک زندگـ�ی (،)Thorsson et al., 2004
اقلیمـ�ی ( ،)Knez & Thorsson, 2006آمـ�وزش (�Al
 )jawabra & Nikolopoulou, 2010میباشــد .همراهــی
و همصحبت�یـ یک��ی از زیرمجموعههــای فرهنــگ و ســبک
زندگــی اســت کــه تاثیــر بســزایی بــر احســاس حرارتــی
دارد .اعتقــاد بــر ایــن اســت حضــور فــردی و بــدون
همــراه موجــب نارضایتــی حرارتــی در نواحــی مدیتران ـهای
(Oliveira & Andrade, 2007; Pantavou et al.,
 ،)20133گــرم و خشــک (�Aljawabra & Nikolopou
 )lou, 2010و حتـ�ی معتـ�دل ()Maras et al., 2013
ش��دهاسـ�ت .براس��اس نظــر کلیننبــرگ 12در ســال ،2003
تعصبــات اجتماعــی ،شــامل ســبک زندگــی انزواطلبانــه،
نــرخ مرگومیــر بیشــتری را در دوره زمانــی افزایــش مــوج
گرمایــی را بــه همــراه خواهــد داشــت.
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محاسبه دمای آسایش

در راســتای محاســبه دمــای آســایش در مدل ســازگاری
حرارت��ی در استــانداردهای مختل��ف روشهــای مختلفــی
توصی��ه شدــهاســت ،از جملــه :الــف) رگرســیون خطــی
احســاس حرارتــی و دمــای هــوای داخــل .در ایــن حالــت،
چنانچهــ معادلـ�ه حاصــل براب��ر صف��ر ق��رار دادهشــود،
دمــای خنثــی محاســبه خواهــد شــد .ب) روش دیگــر
اســتفاده از روش تحلیلــی رگرســیون پروبیــت اســت کــه
در آن ب��ر مبن��ای ترجی��ح حرارت��ی ،دماییــ ک��ه پاس��خها
از حالــت نیــاز بــه دمــای کمتــر بــه دمــای بیشــتر تغییــر
میکنــد ب��ه عن��وان دم�اـی خنث��ی شنــاخته میشــود .در
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ای�نـ روشهــا دمــای آســایش در ارتبــاط خطــی بــا دمــای
هــوای بیــرون ( )ASHARE 55و یــا متوســط دمــای
ماهیانــه بیــرون ( )EN 15251اســت (Humphreys et
 .)al., 2016در شــرایطی کــه دامنــه دمایــی ســنجش شــده
محدــود و اغلــب پاسـ�خهای احســاس حرارتــی بیــن 1
تــا  -1باشــد ،همبســتگی متغیرهــا ضعیــف خواهــد بــود
و رگرســیون ،ضرایــب تعییــن پایینــی را خواهــد داشــت.
در اینــ حال�تـ توصیهــ میشــود جهــت محاســبه دمــای
آســایش از روش  Griffithاســتفاده شــود .در این روش نرخ
تغییــر احســاس حرارتــی فــرد براســاس تغییــرات دمــای
داخــل (دمـ�ای هـ�وا یـ�ا دمـ�ای ک��روی) محاس�بـه میشــود
(Parkinson et al., 2020; Rijal et al., 2017; Rupp
.)et al., 2019

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

شیوه تحقیق

همانطـ�ور ک��ه در منابعــ مختلـ�ف اش��اره گردیدهاســت
مطالعــات آســایش حرارتــی بــه دو شــیوه اتــاق آزمــون و
مطالعاــت میدان��ی انجــام میگـ�ردد (Cheung & Jim,
.)2017; Taleghani et al., 2013; Wang et al., 2018
در مــدل ســازگاری حرارتــی روش مطالعــه میدانــی و بــه
ص��ورت خاصت��ر پرسشــنامه اهمی�تـ مییابــد .در مطالعــه
میدان��ی کــه توزی��ع پرسش��نامه و ثب��ت دادههــای اقلیمــی
همزمــان اتف��اق میافتــد بــا عنــوان مطالعــه "همیــن
لحظــه ،همیــن مــکان" شــناخته میشــود .بدیــن معنــا
کــه بــه زمــان و مــکان مشــخص وابســته بــوده ،و بــه
حافظهــ ف��رد و یـ�ا شـ�اخصهای آســایش حرارتــی بــرای
پیشبینـ�ی دمـ�ای آسـ�ایش نیـ�ازی نـ�دارد (Humphreys
 .)& Nicol, 2018بــا مطالعــات میدانــی در شــرایط
اقلیمــی و فرهنگــی متعــدد ،الگــوی جامــع پاســخگویی
افــراد در شــرایط محیطــی مختلــف قابــل دســتیابی خواهــد
بــود .روش پرسشــنامه بــر خوداظهــاری فــرد اتــکا داشــته
و میتوانــد منطــق پشــت رفتــار و عــادات فــرد را نشــان
ده��د .اینــ روش مقرونبهصرفــه بــرای دریافــت تعــداد
زی��ادی نمونـ�ه اسـ�ت و بـ�ه صــورت آنالیــن نیــز قابــل اجــرا
اسـ�ت (.)Gunay et al., 2013
روش و ابزار پژوهش

روند مطالعه شامل دو بخش میباشد:
بخــش اول -پرسشــنامه ســنجش آســایش حرارتــی:
در ایــن بخ��ش پاسـ�خهای حرارتــی افــراد در قالــب
احســاس حرارتــی ،رضایــت حرارتــی ،آســایش حرارتــی،
ترجیــح حرارتــی (ترجیــح دمــا ،رطوبــت ،جریــان هــوا
و تابــش) ،پذیــرش حرارتــی و آســایش حرارتــی کلــی
س��واالت اصلیــ را تشــکیل میدادهان��د .پاس��خهای
حرارت��ی ف�وـق براس�اـس منابعــ مرتب��ط در مقیاسهــای
 5 ،7و  3گانــه م��ورد س�نـجش ق��رار گرفتهانــد .از اینــرو
پاسـ�خهای حرارتــی ســنجش شــده بــه عنــوان متغیــر
ترتیب��ی ش��ناخته میشــوند .ایــن بخــش از پرسشــنامه
براســاس اســتاندارد  ISO 10551 ،ASHRAE 55و
 EN-15251طراح��ی شـ�دهاسـ�ت (Barthelmes et al.,
;2018; Chung & Lau, 2018; Földváry et al., 2018
;Foo & Mavrogianni, 2018; Hong & Yan, 2018
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;Montazami et al., 2017; Schweiker et al., 2019
�Schweiker et al., 2017; Shooshtarian & Raja
gopalan, 2017; Wagner & Brien, 2018; Wagner
 .)& O’Brien, 2018البتــه ضریــب آلفــای کرونبــاخ نیــز

محاس��به شدهاســت کــه بــا مقــدار  0/6قابــل قبــول بــوده
و دارای پایای��ی مناس�بـ اس��ت .علـاوهبـ�ر ای��ن ویژگیهــای
فــردی (ســن ،جنســیت ،قــد ،وزن) ،وضعیــت کارایــی،
س��مت و تحصیــات فـ�رد نیـ�ز س�نـجش شدــهاســت .قــد
و وزن براســاس بــه شــاخص تــوده بــدن تبدیــل شــده
و بــه هم��راه س��ن در قال��ب متغی��ر فاصل��های شــناخته
میشــوند .واکنــش فــردی خــودآگاه (شــامل رفتارهــای
س��ازگاری فـ�رد) نی��ز مــورد س��وال ق��رار گرفتـ�هاســت .نــوع
رفتارهــای ســازگاری فــرد بــا برداشــت از مقــاالت مختلــف
شناس��ایی گردیدهانـ�د (�D’Oca et al., 2017; Damia
�ti et al., 2016; Kim & de Dear, 2018; S. Kor
)savi, 2018; S. S. Korsavi & Montazami, 2018

ک��ه ای��ن واکنشهــای ارادی نیــز بــا ســنجش بــه صــورت
گزینههــای بلــی /خیــر نهایتــاً در قالــب متغیــر اســمی
کدگ��ذاری ش��دهاند.
بخــش دوم  -مشــاهده :ایــن مرحلــه خــود شــامل
دو بخــش اســت؛ در وهلــه اول وضعیــت ســامتی افــراد
(دمــای بــدن ،فشــار خــون و ضربــان قلــب) و همچنیــن
ش��رایط آبوهوایــی فضــای داخــل بــا اســتفاده از ابزارهــای
اشــاره شــده در شــکل  ،1اندازهگیــری شدهاســت .در
وهل��ه دوم ویژگیهــای نــوع پوشــش افــراد ،نــوع فعالیــت،
رنــگ پوســت ،رنــگ لبــاس ،وضعیــت مصاحبــت و وضعیــت
مراجعی��ن نی��ز توس��ط محقـ�ق ثبتــ شدهاســت .دمــا و
رطوبــت نســبی نیــز توســط ابزارهــای متحــرک در فراینــد
تکمی��ل پرسش�نـامه ثب��ت شدهاســت .دمــا و رطوبــت
نســبی ب�هـ ص��ورت کمــی ثب��ت ش��ده و در تحلیلهــا بــه
عن�وـان متغیـ�ر فاصل��های ش��ناخته میشــود .نــرخ لبــاس
پــس از ثبــت بــه صــورت کیفــی بــر مبنــای جــدول
نــرخ نســبی لبــاس در ایــران ،ارائــه شــده توســط دکتــر
شــاهین حیــدری ( )Heidari, 2014و بــه اعــداد کمــی
مع�اـدل تبدیلــ گردیــدهاســت .ســایر مــوارد اشــاره شــده
در مرحلـ�ه مش��اهده نی��ز بـ�ه ص��ورت گزین��های ثبــت شــده
و نهایت��اً در قال��ب متغیرــ اس��می کدگ��ذاری ش��دهاند.
توصیف نمونه مورد مطالعه

ش�هـر ش��یراز از نظرــ طبقهبنــدی کوپــن -گایگــر در
اقلیــم خشــک بــا عنــوان اختصــاری  BSKق��رار دارد.
ســاختمان اداری مدیریــت دانشــگاه شــیراز ،بــه عنــوان
نمونــه مــورد مطالعــه ،واقــع در بخــش شــمالی شــهر
( )N 52/52 -°E 63/29°و در راسـ�تای ش��مالغربی-
جنوبشــرقی در دو بلــوک مجــزا بــا اســکلت بتنــی و
تاسیس�اـت مرک�زـی فنکویلــ اج��را شدهاســت .مجمــوع
مســاحت ایــن ســاختمان در حــدود  130000مترمربــع
اس�تـ .جهتگیــری ســاختمان بــا انحــراف  30درجــه در
راس��تای شــمالغربی و جنوبشـ�رقی ق��رار گرفتهاســت.
بــه ایــن ترتیــب ســاختمان امــکان دریافــت نــور و تهویــه
طبیع��ی را دارا میباشــد .در خصــوص فضــای داخلــی نیــز
کلیــه فضاهــا بــه صــورت پــان بــاز طراحــی شــده و دارای
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Fig.1. Measured components & used instrument during field study

دیواره�اـی جداکنن��ده ســبک میباشــند کــه در بســیاری
م��وارد ت�اـ س��قف امتـ�داد یافت��هاس��ت .در ایــن ســاختمان،
سیســتم گرمایــش از ســاعت  5صبــح بــا نقطــه تنظیــم
دمایــی  25درجــه ســانتیگراد فعــال شــده و در ســاعت 3
بعدازظهـ�ر خاموــش میگــردد.

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

پیــش از شــروع توزیــع پرسشــنامه بــا ارائــه توضیحاتــی
مبنــی بــر اهــداف پژوهــش ،تاییدیــه مشــارکت در پژوهــش
از هری��ک از ش��رکتکنندگان هــم بــه صــورت شــفاهی و
هــم پــس از آن در قالــب اولیــن ســوال پرسشــنامه گرفتــه
شدهاســت .همچنیــن اجبــاری بــه تــداوم حضــور در صــورت
احسـ�اس نارضایتــی نیزــ وج��و نداشتهاســت .افــراد در اعمال
تغییرــ در محی�طـ آزاد بودهانــد و هیــچ محدودیتــی بــرای
اف�رـاد در نظ��ر گرفت��ه نشدهاســت .هــدف ســنجش کلیــه
کارمن��دان ســاختمان مدیری��ت دانشـ�گاه بودهاســت .ایــن
مجموعــه شــامل  67نفــر کارمنــد دائمــی و  75نفــر کارمند
موقتـ�ی و دورهای اســت کــه جمعــا  142نف��ر میشــود .در
بــازه زمانــی مطالعــه  102کارمنــد و  8دانشــجو در محــل
م�وـرد مطالع��ه قـ�رار گرفتهانــد .از اینــرو بــه دلیــل محــدود
بــودن تعــداد جامعــه آمــاری در ســاختمان مدیریــت،
ســعی گردیــده کلیــه افــراد حاضــر مــورد ســنجش قــرار
گیرنــد .البتــه از آنجایــی کــه هــدف مطالعــه حرکــت بــه
س��وی مدلهــای فــردی اســت ،تعــداد کــم نمونــه مهــم
نمیباشـ�د .از طرف��ی در مدلهــای فــردی تعمیــم نتایــج
بــا شــیوه آمــاری مطــرح نیســت .خصوصــا در شــرایطی کــه
مطالع��ه تعدــاد زی��ادی مولفـ�ه ه��دف میباشــد ،تمرکــز
ب��ر روی ی��ک ســاختمان موجبــ میگ��ردد مولفههــای
اثرگــذار شناســایی شــده و مــوارد اضافــی حــذف گردنــد تــا
شــرایط بــرای مطالعــات آتــی فراهــم شــود .بنابرایــن طبــق

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

شیوه انجام پژوهش و روش تحلیل

گفتــه واگنــر و بریــن )Wagner & Brien, 2018( 18نــوع
ســاختمان و هــدف مطالعــه (در اینجــا بررســی اثــر تجمعــی
مولفهه��ا) ،تعـ�داد نمون��ه را دیکت�هـ میکنــد و مســلم اســت
بـ�ا ضرای��ب همبس��تگی پایینتــری نیــز مواجــه هســتیم.
همچنیــن محدودیــت تعــداد روزهــای مطالعــه بــدان
دلی��ل م��د نظ��ر بودهاســت کــه ســازگاری حرارتــی فــرد
در بلندمــدت ،موجــب روابــط ناصحیــح متغیرهــا نگــردد.
بــه ایــن ترتیــب قابلیــت محاســبه حساســیت حرارتــی فــرد
ب�رـای محققی�نـ ممک��ن بودهاســت .از طرفــی چنانچــه
تعــداد نمونــه و انحــراف اســتاندارد احســاس حرارتــی در
فراینــد مطالعــه در نمــودار ارائــه شــده در صفحــه 288
کتـ�اب ( ،)Humphreys et al., 2016خطــای مناســبی
داشتهباشــد ،تعــداد نمونههــا قابــل قبــول اســت .براســاس
ایــن نمــودار ،رابطــه تعــداد نمونــه و انحــراف اســتاندارد
در ایــن مطالعــه در ســطح خطــای  0/2اســت کــه طبــق
نمــودار مذکــور قابــل قبــول اســت .توزیــع پرسشــنامه در
چهــار روز کاری 15 ،تــا  18دیمــاه  ،1397از ســاعت 8:30
الــی  12:30در بخشهــای مختلــف ســاختمان صــورت
گرفتهاســت .عــاوه بــر پرسشــنامه ،رونــد مشــاهده و
ثب��ت مولفههــای محیطــی نیــز بــه طــور همزمــان بــرای
هرــ ف��رد انج��ام شدهاسـ�ت .پســ از گ��ردآوری دادههــا،
ثب��ت پرسشنــامهها در نرمافــزار Excel 2019و ســپس
 SPSS 22صــورت گرفتهاســت .طــی ایــن رونــد تنهــا
 108پرسشــنامه کامــل بــوده و دو مــورد بــه دلیــل نقــص
اطالع��ات حـ�ذف گردیدن��د .پ��س از آن تحلیلهــا در دو
بخــش آمــار توصیفــی و اســتنباطی متناســب بــا توجــه بــه
ن��وع متغیره��ای م��د نظــر ارائــه میگــردد.

نتایج و یافتههای پژوهش

نتای��ج در ش��ش بخ�شـ ارائ�هـ میگــردد؛ بدیــن ترتیــب
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شناسایی و ارزیابی اثر مولفههای محیطی -فردی -اجتماعی بر ادراک حرارتی ...

کهــ در سـ�ه بخ��ش ابتدای�یـ آماره��ای توصیف��ی مولفههــای
فــردی ،اجتماع��ی ،محیطــی و پاس��خهای حرارتــی افــراد
بیاــن میشــود و در دو بخــش دیگــر اثرهــای دوگانــه و
چندگانــه مولفههــای فــوق بــا ارائــه آمارهــای اســتنباطی
مط�رـح میگــردد .در نهایــت نیــز دمــای آســایش محاســبه
میگــردد.
ویژگیهای فردی شرکتکنندگان

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

مولفههــای فــردی مــد نظــر در فراینــد ایــن پژوهــش
عبارتنــد از :ســن ،جنســیت ،شــاخص تــوده بــدن ،دمــای
بــدن ،فشــار خــون ،ضربــان قلب ،نــرخ لبــاس ،نــرخ فعالیت،
رنــگ پوســت و رنــگ لبــاس (جــدول  .)1در ایــن مطالعــه
از مجمــوع  108نف��ر ش��رکتکننده 37/96 ،درصــد زنــان و
 61/11درص��د م��ردان مشاــرکت داشــتهاند .تفــاوت درصــد
جنسیــتی خانمهــا و آقایــان بــه دلیــل توزیــع تعــداد کل
کارمنــدان دانشــگاه اســت 60 .درصــد زنــان و  62درصــد
مــردان گــروه ســنی  31تــا  45س��ال داشــتهاند .حداقــل
ســن زنــان  25و حداکثــر  52بودهاســت؛ در خصــوص
مــردان حداقــل ســنی  24و حداکثــر ســنی  60ســال اعــام
شدهاســت 47/22 .درصــد افــراد در مقیــاس شــاخص تــوده
بــدن ش��رایط قاب�لـ قبولیــ داش��تهاند 35/80 .درصــد فشــار
خــون مطلــوب و بقیــه فشــار خــون بــاال در ســطوح مختلف
را دارا میباشــند 28/40 .درصــد افــراد دمــای بــدن معــادل
 36/80و  18/90درصــد  36/70را داش��تهاند و ســایرین
تفاوتهاــی دمای��ی کمیــ را نش��ان دادهانــد.
نــرخ لبــاس بــا در نظــر گرفتــن میــزان عایــق بــودن
صندلــی (بــرای افــراد بــا وضعیــت نشســته) محاســبه
شدهاســت (جــدول  .)1از آنجایــی کــه بــازه زمانــی چهــار

Table 1. Report of personal component
SD

Mean

Max

Min

Unit

Index

7.814

39.10

60

24

Year

Age

3.65

25.47

37.78

14.90

�

)Body Mass Index (BMI

0.187

0.65

1.17

0.37

ClouV

)clothing insulation values (Clo

0.578

1.21

1.55

1.20

MET

Metabolic rate

17.63

126.87

183.13

87.77

mmHg

Blood pressure

9.76

74.59

98

49

Pulse

Heart Rate

0. 45

36.52

37

34

°C

Body temperature

جنب��های از مولفههــای فــردی بــر واکنــش و ســازگاری
فــرد بــا شــرایط ســروکار دارد .رفتارهــای ســازگاری بــه
عنــوان واکنــش خــودآگاه فــرد در جهــت تطبیــق با شــرایط
محیطــی و بــه طــور خــاص تامیــن آســایش حرارتــی اســت.
شــکل  ،2پاســخ مثبــت و منفــی افــراد در انتخــاب هــر
ی�کـ از ای�نـ ن��وع رفتاره��ا را نش��ان میدهــد .همانطــور کــه
دیدــه میشــود درصــد عــدم انتخــاب رفتــار مــورد اشــاره
در کلیــه مــوارد بیشــتر از پاســخ مثبــت اســت .بیشــترین
درصــد نیــاز بــه تغییــر مربــوط بــه نیــاز نوشــیدنی خنــک
و پــس از آن بازکــردن پنجــره اســت .کمتریــن درصــد
نیــز مربــوط بــه کاهــش لبــاس اســت کــه بــا توجــه بــه
نــوع پوشــش خــاص در فضــای اداری قابــل قبــول اســت.
بــا توجــه بــه آنکــه مطالعــه در فصــل زمســتان انجــام
شدهاســت ایــن ترجیحــات قابــل تامــل اســت از طرفــی
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روزه ،م��ورد س��نجش بودهاســت تغییــرات لبــاس چنــدان
مشاــهده نمیشــود .در خصــوص نــرخ فعالیــت نیــز بــا
توجــه بــه ثابــت بــودن نــوع فعالیــت در ســاختمان اداری
 97/22درصــد افــراد در حــال نشســته و مشــغول انجــام
امــور اداری ســبک بــوده و تنهــا  2/88درصــد بــه صــورت
ایســتاده و یــا تغییــر وضعیــت در مــدت زمــان پاســخگویی
داش��تهاند .در واقــع نــوع فعالیــت مســتقل از تغییــرات
روز و س�اـعات در طوــل مطالعــه میدان�یـ بودهاســت و
ب��ا تفاوتهــای جزئــی در شــدت و ســختی کار در طــول
مطالع�هـ یکس��ان بودهاســت .زنــان (بــا میانگیــن )0/81
پوشــش بیشــتری بــه نســبت مــردان (بــا میانگیــن )0/54
داشتــهاند .نــرخ لبــاس زنــان بیــن  0/63تــا  1/30و بــرای
مــردان بیــن  0/37تــا  0/81را داشـ�تهاند .بیشــترین نــرخ
لبــاس بــرای زنــان  0/97بــا  68/3درصــد و بــرای مــردان
 0/47بــا  43/9درصــد را ب��ه خوــد اختص��اص دادهاســت.
 98/48درصــد زنــان و  95/12درصــد مــردان نــرخ فعالیــت
مشاــبه داشـ�تهاند .نــرخ لبــاس در گــروه ســنی  31تــا 45
ساــل ک��ه بیش��ترین تعـ�داد کارکن��ان را ش��امل میشــود بــه
طــور متوســط  0/65ب�وـدهاســت .حداقــل پوشــش در ایــن
گــروه ســنی برابــر  0/37میباشــد کــه بــه نســبت دو گــروه
سـ�نی جوانترــ و مس��نتر ،میــزان کمتــری را بــه خــود
اختصــاص میده��د .از این��رو مش��خص اس��ت اف��راد ج��وان
و مس��ن بـ�ه نسبــت افرــاد میانســال پوشــش بیشــتری را
داشـ�تهاند .در بــازه زمانــی مطالعــه میدانــی ،حداقــل نــرخ
لبــاس بــا میانگیــن 0/57بــه روز دوم و حداکثــر نــرخ لبــاس
بــا میانگیــن  0/73بــه روز چهــارم اختصــاص دارد .وضعیــت
ســامتی افــراد نیــز در جــدول  ،1بــا معیارهایــی همچــون
دمـ�ای ب�دـن ،ضربــان قلبــ و فشـ�ار خــون آمدــهاســت.

مســئله مهــم آنســت کــه  84/4درصــد افــراد عــدم امــکان
تغیی��ر در محی��ط را گوش��زد نمودهانــد.
ویژگیهای اجتماعی شرکتکنندگان

بــا اتــکا بــه مــرور ادبیــات ،مــواردی همچــون وضعیــت
مصاحبــت افــراد ،وضعیــت مراجعیــن ،رشــته تحصیلــی،
س�مـت ،وضعیـ�ت کارایــی و س��طح برنامـ�هکاری فــرد بــه
عن��وان مولفههــای اجتماعــی در محیــط اداری شــناخته
میشــود (جــدول  .)2در ایــن پژوهــش  55درصــد
ش��رکتکنندگان در رشــته علــوم انســانی و  41درصــد
دارای مــدرک کارشناس��ی ارشــد میباشــند .در مــورد
وضعیــت مصاحبــت الزم بــه ذکــر اســت  44/4درصــد افــراد
بـ�ه ص��ورت انف��رادی در فضــا حض�وـر داش��تهاند38/9 ،
درص��د در اتاقهــای دو نفــره و  16/7در اتاقهــای بیشــتر
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افــراد وضعیــت کارایــی خــود را در روز مطالعــه و تحــت
از دو نفـ�ره مشـ�غول بهــ فعالی��ت بودهانــد 84 .درصــد
ش��رایط آبوهوای��ی فعلیــ ،معمول��ی گ��زارش نمودهانــد و
کارکن��ان بدــون مراجــع در زماــن مطالع�هـ بودهانــد و 24
 13/9بیشــتر از ش��رایط معمــول به��رهوری داش��تهاند و 7/4
درصــد کمتــر از  5نف��ر مراج��ع داشــتهاند .البتــه از آنجایــی
افـ�راد بهــرهوری خــود را کمتــر از شــرایط معمــول توصیــف
ک��ه س��عی گردیدهاســت در رونــد برداشــت اطالعــات
نمودهان��د .در خص��وص س��طح برنامـ�هکاری در مقایســه
خللــی در رونــد کاری و ارائــه خدمــات کارکنــان پیــش
بــا روز قبــل نیــز  50درصــد افــراد وضعیــت معمولــی را
نیایــد ایــن درصــد قابــل قبــول اســت .وضعیــت کارایــی و
درصــد شــرایط را پرکارتــر و
32/4
componentsنمودهانــد؛
ـورد & usedگ��زارش
duringلیکــرت مـ
 fieldگانــه
ـاس 5
ســطح برنام��هکاری براســاس مقیـ
Figure
1. Measured
instrument
study
 14/8خیل��ی پرــکار مط��رح نمودهانــد.
س��وال ق��رار گرفتهان�دـ .نتایـ�ج نش��ان میدهــد  75درصــد

Fig.2.2Percentage
Figure
. Percentageofofchoosing
choosingadaptive
adaptivebehavior
behavior
Table 2. Report of personal component

مولفههای محیطی و پاسخهای حرارتی افراد

دو متغیــر دمــای هــوا و رطوبــت نســبی توســط ابــزار
مــورد اش��اره در روش و اب�زـار پژوهـ�ش ،ثب��ت گردیدهانــد.
تغییــرات دمــا و رطوبــت در روزهــای مطالعــه در جــدول ،3
آورده شدهاســت .دمــای هــوا هــم در فضــای داخــل ثبــت
شدهاستــ و همزم��ان اطالع��ات نزدیکتریــن ایســتگاه
هواشناس��ی نی��ز ثبـ�ت گردیدهاســت (شــکل  .)1براســاس
ش�رـایط آبوهوای��ی بی��رون ،گرمتریــن روز در ایــن بــازه،
روز دوم بــا میانگیــن دمایــی  68/15درجــه ســانتیگراد
بودهاســت .تغییــرات دمایــی در بــازه زمانــی برداشــت در
روز اول بیشــترین مق�دـار را داشتهاســت .میانگیــن رطوبــت
نســبی در روز ســوم برداشــت بیشــتر ( )42/42%ثبــت شــده
اسـ�ت .همانطور که مش��اهده میشــود در روز ســوم برداشــت،
ب��ا ثب��ات دم��ای بیش��تری در ب��ازه زمان��ی س��نجش مواج��ه
بودهایــم .روزهــای مطالعــه ،روزهــای صــاف ،بــا ابرهــای
پراکندــه جزئ��ی و ب��دون بارندگــی ب�وـدهاســت .جهــت
اطمینــان از آنکــه روزهــای مطالعــه یــک شــرایط خــاص
(اســتثنا) نمیباشــند ،میانگیــن دمــا و رطوبــت نســبی
بــا آمــار  10ســاله شــهر شــیراز در دی مــاه نیــز مقایســه
شــدهاند .از ایــن نظــر میانگیــن دمــا شــرایط مطالعــه بــا

آمــار بلندمــدت مشــابه بــوده ولــی رطوبــت نســبی کمتــر
بودهاستــ ک��ه بـ�ا توج��ه بــه خشکســالیهای اخیــر در شــهر
شــیراز قابــل قبــول اســت .دســتگاه مــورد اســتفاده در محل،
ســه متغیــر دمــای هــوا ،رطوبــت نســبی و دمــای کــروی را
گ��زارش میدهــد .تفــاوت میــان دمــای هــوا و دمــای کــروی
بســیار جزئــی اســت و قابلیــت اســتفاده بــه جــای یکدیگــر
در رونــد مطالعــه وجــود دارد .میانگیــن دمایــی هــوای داخــل
در روز س��وم س��ردترین و روز چه��ارم گرمتریــن روز مــورد
س��نجش بودهان�دـ .البت�هـ همانطـ�ور کـ�ه دی�دـه میشــود
بــه دلیــل ســنجش در ســاعات ابتدایــی صبــح و همچنیــن
نزدیکــی بــه ظهــر ،طیــف دمایــی بــا اختــاف حــدود 3
درجـ�ه دی��ده میشــود .در مــورد رطوبــت نســبی کمتریــن
میــزان در روز دوم و بیشــترین درصــد در روز چهــارم ثبــت
شدهاســت .از آنجایــی کــه برداشــت در فصــل زمســتان انجام
شدهاس��ت جری��ان هواییــ وج��ود نداشتهاســت و در اغلــب
فضاهــا کمتــر از  0/2مت��ر بــر ثانی��ه بودهاســت .ایــن مقــدار
بــا رقــم گــزارش شــده در مطالعــات فضاهــای دیگــر بــا
تهویهــ مکانیک��ی مش��ابه میباشـ�د (Humphreys et al.,
 .)2016; Parkinson et al., 2020از اینــرو جریــان هــوا در
کلی�هـ فضاهاــ ثابـ�ت فــرض ش�دـهاســت.

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

Dark: 3.7
Dark: 40.4
0: 75
0.50
Multiple room:
16.7

Gender
Face color
Clothe Color
Performance status
Work schedule level
Companionship status

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

Group/
Percentage
�
�
�
�2: 2,8
�2: 14.8
�

Group/
Percentage
�
�
�
�1: 13.9
�1: 32.4
�

Group/
Percentage

Group/
Percentage
Men: 60.60
Medium: 73.4
Medium: 43.1
1:7.4
1: 1.9
Double room:
38.9

Group/
Percentage
Women: 37.6
Light: 22
Light: 15.6
2:0.9
2: 0.9
Single room: 44.4

Index
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Table 3. Report of physical components
SD
0.813

Mean
23.7

Max
25.3

Min
21.8

Unit
°C

0.943

23.5

25.6

21.4

°C

3.46

23.6

36.5

17.5

%

1.329

15.2

18.4

12.1

°C

7.48

34.9

46

23.50

%

Index
Indoor air
temperature
Indoor globe
temperature
Indoor Relative
humidity
Outdoor
temperature
Outdoor Relative
humidity

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

ادراک حرارت��ی کارب�رـان باــ اس��تفاده از پاس��خهای
حرارتــی شــامل احســاس حرارتــی ،آســایش حرارتــی،
رضایــت حرارتــی ،ترجیــح حرارتــی (دمــا ،رطوبــت ،جریــان
هــوا و تابــش) ،پذیــرش حرارتــی و آســایش حرارتــی کلــی
م�وـرد مطالع��ه قــرار گرفتهاســت .شــکل  ،3درصــد فراوانــی
پاس��خهای حرارتــی مذک�وـر را بهــ تفکی��ک گزینههــای
هـ�ر پاسخــ حرارت��ی نش�اـن میدهــد.
میانگیـ�ن احس��اس حرارت��ی  ،-0/4میانگیــن آســایش
حرارتــی  ،6میانگیــن رضایــت حرارتــی  ،4/78میانگیــن
ترجیــح دمایــی  ،0/3میانگیــن ترجیــح رطوبــت -0/18
 ،ترجیـ�ح جریـ�ان ه��وا  ،-0/35ترجیـ�ح تاب��ش ،-0/32
پذیرــش حرارتـ�ی  0/85و آســایش حرارتــی کلــی برابــر بــا
 4/94میباشـ�د .بــا مقیــاس آســایش حرارتــی ،رضایــت
حرارتــی و آســایش حرارتــی کلــی بیــش از  80درصــد افراد
در شــرایط آســایش قــرار دارنــد .براســاس میانگین احســاس
حرارتــی افــراد در شــرایط خنثــی از نظر دمایــی (در نزدیکی
میانــه طیــف) قــرار دارنــد .بــا ایــن وجــود براســاس مقیــاس
ترجیــح حرارتــی هنــوز نیــاز بــه تغییراتــی در میــان کاربران
وج��ود داشتهاس��ت .از آنجای�یـ ک��ه در مدلهــای آســایش
حرارتــی فــردی هــدف تامیــن آســایش  100درصــدی
بــرای کلیــه افــراد اســت ایــن میــزان نارضایتــی براســاس
تاثی��ر مولفهه��ای ف��ردی و اجتماع��ی س��نجیده میشــود.
در ادام�هـ وضعیــت پاسـ�خهای حرارتــی افــراد بــا اتــکا بــه
مولفههـ�ای ف��ردی و اجتماعیــ ارائ��ه شدهاســت.
میانگی��ن احســاس حرارت��ی ب��رای زن��ان -0/20و بــرای

شناسایی و ارزیابی اثر مولفههای محیطی -فردی -اجتماعی بر ادراک حرارتی ...

مــردان  0/06اس�تـ .ای��ن اعـ�داد نش�اـن میدهــد کــه زنــان
بیش��تر احس��اس ســرما نمودهانــد .از ایــن میــان 95/1
درصــد زنــان و  92/5درصــد مــردان در شــرایط خنثــی از
نظــر حرارتــی قــرار دارنــد؛ کــه در هــر دو حالــت بیــش از
حــد اســتاندارد  80درص��دی م��د نظ��ر اش�رـی میباشــد.
میانگیــن احســاس حرارتــی بــرای گــروه ســنی 30-18
ســال برابــر بــا صفــر ،بــرای گــروه ســنی  45-31ســال
براب��ر ب��ا  -0/60و بــرای گــروه ســنی  60-46ســال برابــر
بــا  -0/11اســت .در واقــع افــراد بــا ســن باالتــر بــه ســمت
شــرایط کمیگرــم سوــق داشــتهاند .ایــن مســئله بــه
دلیــل تفــاوت نــرخ پوشــش افــراد و ترجیــح حرارتــی افــراد،
قابــل توجیــه اســت.
میانگیــن آســایش حرارتــی در زنــان برابــر بــا  5/95و در
مــردان  6اع�لام شدهاســت .از میــان زنــان  43/9درصــد و
از میــان مــردان  35درصــد در شــرایط "آســایش کامــل" به
س�رـ میبرنــد .میانگیــن رضایــت حرارتــی  4/68در زنــان و
 4/82در مــردان اســت .کــه  39درصــد زنــان و  40/9درصد
مــردان شــرایط "معمولــی" را گ��زارش نمودهانــد .میانگیــن
آســایش حــرارت کلــی بــرای زنــان  4/78و بــرای مــردان
 5/06محاس��به شدهاســت 61 .درصــد زنــان و  45/5درصــد
مــردان گزینــه "قابــل تحمــل" را انتخ��اب نمودهانــد.
بیشــترین میــزان آســایش حرارتــی مربــوط بــه گــروه
ســنی  18تــا  30ســال اســت بــا میانگیــن  39/6بــرای
آســایش حرارتــی؛  5/11بــرای رضایــت حرارتــی و 5/38
بــرای آســایش کلــی .کمتریــن میــزان آســایش نیــز بــرای
گــروه ســنی  31تــا  45ســال بــا میانگیــن  5/84در مقیــاس
آســایش حرارتــی؛  4/58در مقیــاس رضایــت حرارتــی و
 4/72در مقی��اس آس��ایش کلــی میباشــد .بنابرایــن گــروه
سنــی پایینترــ آس��ایش حرارت��ی باالت��ری را داش��تهاند.
آسـ�ایش حرارتـ�ی بـ�ا میانگیـ�ن  ،6/50رضایــت حرارتــی و
آســایش کلــی هریــک بــا میانگیــن  5/50بــرای شــاخص توده
بــدن کمتــر  18/5باالتری��ن میانگی��ن را داشتهاســت .کمتریــن
میــزان آســایش حرارتــی بــا میانگیــن  4/30و کمتریــن میزان
آســایش حرارتــی کلــی بــا میانگیــن  4بــرای شــاخص تــوده
بــدن  35تــا  40اســت در حالــی کــه کمتریــن میــزان رضایت

Fig.3. Percentage of thermal responsesr
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حرارتــی بــا میانگیــن  3/68بــرای شــاخص تــوده بــدن در بازه
 30تــا  34ثب��ت شــدهاس��ت .همانطـ�ور کـ�ه دی�دـه میشــود
هرچ��ه شــاخص ت��وده بدــن باالتــر م��یرود میــزان آســایش و
رضای�تـ حرارتــی کمترــ میشــود.
 3درصــد از زنــان و  5درصــد از مــردان شــرایط را
غیرقاب��ل قب��ول توصی��ف نمودهانــد .در ایــن میــان 7/5
درصــد از گــروه ســنی 31تــا  45ســال و  15/8درصــد از
گــروه ســنی  46تــا  60بودهانــد 14 .درصــد شــاخص
تــوده بدنــی  25تــا  30و  14/3شــاخص تــوده بدنــی  30تــا
 35داشـ�تهاند .درصــد بیشــتری از ایــن افــراد دارای فشــار
خــون ب�اـال و یــا دمــای ب�دـن آنه�اـ باالترــ و ی��ا پایینتــر
س��طح استــاندارد بودهاســت .بنابرایــن ســن و شــاخص
تــوده بدنــی باالتــر موجــب گردیــده افــراد شــرایط را
غیرقابــل توصیــف نماینــد.

در ایــن بخــش ســعی گردیــده براســاس نــوع مقیــاس
ه��ر مولفــه ،همبس��تگی پاس��خهای حرارت��ی ب��ا مولفههــای
فــردی و اجتماعــی ،بــا ضریــب مناســب ارائــه و معنــاداری،
شــدت و جهــت ارتبــاط مشــخص گــردد .همانطــور کــه در
جــدول  4دی�دـه میشــود ترجیــح تابــش بــا نــرخ لبــاس
و پذیــرش حرارتــی بــا رنــگ پوســت و دمــای بــدن ارتبــاط
معنــادار و مســتقیمی دارد .پذیــرش حرارتــی بــا ســن،
آســایش حرارتــی بــا ضربــان قلــب و رضایــت حرارتــی،
ترجیــح تابــش و پذیــرش حرارتــی بــا شــاخص تــوده بــدن
ارتب��اط معنــادار و معکوس��ی را نش�اـن میدهــد .شــدت
همبس��تگی در مــوارد ذکـ�ر ش��ده ضعی�فـ میباشــد .بــا
توجــه بــه مــوارد معنــادار ،چنانچــه رگرســیون خطــی چنــد
متغیــره نیــز محاس��به ش��ود ،مدلهــای زیــر بــرای هــر مــورد
تدوینــ خواه��د شــد .طب��ق جــدول  ،5مدلهــای رگرســیونی
در ص��ورت معن��ادار بوــدن ارائـ�ه گردیدهانــد .آنچــه مشــخص
اس�تـ ضری��ب تعیی��ن در خص��وص ای��ن مدلهــا درصــد
واریان�سـ پایینیــ را در تحلیلهــای آماــری نش��ان میدهــد
امــا ایــن درصــد در مطالعــات ســازگاری حرارتــی قابــل قبول
اســت .ایــن مســئله از ضرایــب همبســتگی بــا شــدت ضعیف
در جــدول  4ه��م دیدــه میشــود.
عالوهبــر بررس��ی رابطهــ خطیــ مولفههــای فــردی و
پاس��خهای حرارت��ی ،اث��ر همزم��ان مولفههــای محیطــی،
فـ�ردی و پاس��خهای حرارت��ی نیــز بررس�یـ شدهاســت.
مدلهــای  4تــا  7در جــدول  ،5از ایــن رابطههــا بــه
دس��ت آمدهانــد.

Table 4. Correlation between personal components and thermal scale responses
TOverall

Taccept

TprefRA

TprefV

TpefRH

TprefTemp

Tcomf

TPleasure

TSV

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

بــا در نظــر گرفتــن دمــای بــدن میانگیــن احســاس
حرارتــی در افــراد دارای دمــای بــدن نرمــال برابــر بــا
 ،-0/5در اف��راد دارای دم��ای پایی�نـ براب��ر ب��ا  -0/22و در
افــراد دارای دمــای بــاال برابــر بــا  0/67میباشــد .آســایش
حرارتــی در هــر ســه گــروه از نظــر دمــای بــدن در ســطح
نســبتا آســایش قــرار دارد .بــا مقیــاس رضایــت حرارتــی در
سـ�طح کمیــ دلپذیــر در ه�رـ س��ه گ�رـوه دمای��ی مواجهایــم.
ترجیــح دمایــی در گــروه دمــای بــدن پاییــن و نرمــال

تاثیرـ مولفههـای ف�ردی و اجتماع�ی برـ پاس�خهای
حرارتـی

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

ترجیــح حرارتــی افــراد بــا فشــار خــون بــاال بــه ســمت
دم��ای پایینت��ر ( ب��ا میانگی��ن  ،)-0/06رطوبــت بیشــتر
(میانگی��ن  ،)-0/15جریـ�ان ه�وـای بیش��تر (میانگی��ن )-0/32
و تابــش کمتــر (بــا میانگیــن  )0/87متمایل اســت .بیشــترین
تعــداد گــروه ســنی در بــازه  31تــا  45ســال قــرار دارنــد کــه
میانگیــن ترجیــح دمایی آنــان  ،0/12ترجیح رطوب��ت ،-0/15
ترجیحــ جری��ان هــوا  -0/30و ترجی��ح تابـ�ش  -0/01اســت.
یعنــی ایــن گــروه ســنی دمــای باالتــر ،رطوبــت ،جریــان هــوا
و تاب��ش بیش��تر را خواس��تار میباشــند .گــروه ســنی  18تــا
 30و  46تــا  60در خصــوص ترجیــح رطوبــت ،جریــان هــوا
و تاب��ش ،نی��ز رون��د مش��ابهی را داشـ�تهاند؛ امــا در خصــوص
ترجیـ�ح دمای��ی خواس��تار دم��ای پایینت��ر بودهانــد برخــاف
گــروه ســنی  31تــا  45ســال.

بــدون تغییــر و در دمــای بــدن بــاال بــه ســمت خواســتار
دمــای پایینت��ر میباشــند .ترجیــح رطوبــت در گــروه اول
و دوم بــه ســمت رطوبــت بیشــتر و در گــروه ســوم بــدون
تغیی�رـ میباشــد .ترجیــح جریــان هــوا نیــز مشــابه ترجیــح
رطوبــت اســت .ترجیــح تابــش در گــروه اول و دوم دمــای
بــدن بــدون تغییــر و در گــروه ســوم کــه دمــای باالتــری
را نیــز داشـ�تهاند بــه ســمت نیــاز بــه تابــش بیشــتر ســوق
داشتــهاســت.

Index

comf

0.123
0.051
0.056
0.006
�0.117
0.011
�0.165
�0.010
0.103
Gender
0.024
�0.101
�0.044
0.042
0.007
0.178
�0.125
*�0.208
�0.051
Age
�0.079
�0.072
�0.064
0.006
0.068
0.079
0.089
0.048
0.034
clothing insulation
)values (Clo
�0.011
�0.042
0.017
0.036
0.166
0.095
*0.223
0.005
0.000
Metabolic rate
�0.032
�0.087
0.110
�0.024
0.092
0.135
�0.091
�0.124
0.046
Blood pressure
0.095
�0.072
*�0.203
�0.168
0.033
�0.071
0.036
�0.115
0.018
Heart Rate
0.098
�0.014
�0.080
�0.025
�0.119
�0.141
�0.009
*0.199
�0.045
Body temperature
Body Mass Index
�0.043
**�0.026
�0.154
�0.002
�.156
�0.001
*�0.246
*�0.231
�0.23
)(BMI
0.008
0.076
0.046
0.017
�0.062
0.131
�0.070
*0.205
�0.092
Face color
0.035
�0.137
�0.171
�0.078
�0.104
�0.038
0.163
0.044
0.041
Clothe Color
�0.079
�0.072
�0.064
0.006
0.068
�0.79
�0.098
0.048
0.034
Body posture
* : P value < 0.05; **: P value, 0.01
=TSV= Thermal sensation vote; TPleasure = Thermal pleasure; Tcomf= Thermal comfort; TprefTemp= Temperature preferences; TpefRH
Humidity preferences; TprefV= Air velocity preferences; TprefRA= Radiation preferences; Taccept= Thermal acceptance; TOverall comf= Overall
thermal comfort.
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Table 5. Regression Model of personal components and thermal responses
Regression model
)𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵( 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 0.881 + 0.734 (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶) − 0.051
)𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 7.855 − 0.025 (ℎ
)𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵( 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 7.388 − 0.103

) 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 0.056 − 0.137 (𝑅𝑅ℎ

)𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵( 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 0.198 + 0.116 (𝑅𝑅ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖 ) + 0.096

)𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶( 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 0. .353 + 0.155(𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 ) + 0.183 (𝑅𝑅ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖 ) − 0.108

)𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶( 𝑇𝑇𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = −0.064 − 0.129(𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 ) + 0.159 (𝑅𝑅ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖 ) − 0.129
)𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵( + 0.224

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

همانطــور کــه در جــدول  5دی�دـه میش��ود ،مولفههــای
ف��ردی بــه تنهایـ�ی گزینـ�ه مناس��بی ب��رای پیشبینــی
پاس��خهای حرارتیــ نمیباشنــد و مسـ�لم استــ نمیتــوان
اث��ر مولفههــای محیطــی را نادیــده گرفــت .بــا اعمــال
اث��ر مولفهه��ای محیط�یـ ،دی��ده میشــود کــه ترجیــح
جریــان هــوا و تابــش بــا درصــد باالتــری شــرایط را توصیــف
میکننــد .ایــن همــان موضوعــی اســت کــه در بررســی
پاس��خهای حرارت��ی نی��ز دیدهشــد .یعنــی افــراد بــا وجــود
احســاس حرراتــی خنثــی (در طیــف  1تــا  -1براســاس
اســتاندارد اشــری) نیــاز اساســی بــه تغییــر در ســطح رطوبت
و تابــش در محیــط دارنــد .در وهلــه بعــد بــرای آنکــه رابطــه
پاس��خهای حرارتــی بــا واکنــش فــرد مشــخص گــردد،
احس�اـس حرارت��ی ب��ه عن�وـان عامل�یـ ک��ه ب��ه تصمیمگیــری
ب��رای واکنشــ میانجامــد انتخاــب گردیــدهاســت.
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جهــت بررســی اثــر تعاملــی میــان احســاس حرارتــی
(بــه عنــوان متغیــر وابســته پیوســته و معیــاری کــه فــرد
را ب��ه تغیی��ر محی��ط و واکن��ش وا م��یدارد) و رفتارهــای
ساــزگاری (بــه عنــوان متغیــر مس��تقل مقول��های) از آزمــون
آن��وا یکراه��ه بینگروهــی 19اســتفاده شدــهاســت .در ایــن
روش ابتــدا دو رفتــار بازکــردن و بســتن پنجــره همزمــان

R2
P<05

Sig
0.101

Model Number
1

P<05

0.047

2

P<05

0.082

3

P<05

0.047

4

P<05

0.066

5

P<001

0.132

6

P<001

0.190

7

وارد مــدل شــده و اثــر متقابــل آنهــا بــا احســاس حرارتــی
م��ورد س��نجش ق��رار گرفتـ�هاس��ت و معن��یدار و شــدت
رابطــه براســاس ضریــب مجــذور اتــای تفکیکــی 20محاســبه
شدهاســت تــا نســبتی از کل واریانــس تبییــن شــده
بهوســیله متغیــر مســتقل را مشــخص نمایــد .پــس از آن
بــه ترتیــب ســایر رفتارهــای ســازگاری وارد مــدل شــده
و اثرــات س��نجیده ش��دهاند .از آنجای��ی ک��ه در نرمافــزار
 Spssچنانچــه بیــش از هشــت متغیــر وارد شــوند جزئیــات
همبس��تگی را نش��ان نمیدهــد ،جهتــ بررس��ی دقیقتــر،
بــار دیگــر رفتارهــای ســازگاری بــا ترتیــب معکــوس
وارد محاســبات گردیــده و نتایــج از هــر دو مســیر مــورد
بررس�یـ ق�رـار گرفت��ه تاــ ضم�نـ بررس��ی معن��یداری ،شــدت
همبستــگی نیـ�ز مشـ�خص شــود .جــدول  6خروجــی نتایــج
را نش��ان میدهــد .در ایــن جــدول در هــر مرحلــه روابــط
دوگان��ه ،س��هگانه و الــی آخــر چــک شــده و در صــورت
معن��یداری رواب��ط گــزارش شــدهاســت.

در خصــوص ضریــب مجــذور اتــای تفکیکــی قابــل
ذکــر اســت ایـ�ن ع�دـد هرچـ�ه بـ�ه عــدد ی��ک نزدیکتــر
باشــد نشــان از درصــد باالتــری از قابلیــت تبییــن متغیــر
وابسـ�ته توســط متغیــر مســتقل اســت .آنچــه مشــخص

Table 6. Report of one-way ANOVA between TSV & adaptation Behavior
Significance with dependent Variable

Independent Variable

Steps

�

�

window Opening/ closing

1

n2
0.054

window Opening

window Opening/ closing; temperature decrease

2

0.073

window Opening & temperature decrease

�

�

window Opening/ closing; temperature decrease.
increase

3

-

�

window Opening/ closing; temperature decrease.
Increase; Hot drink

4

-

�

window Opening/ closing; temperature decrease.
Increase; Hot/ cool drink

5

0.067

HVAC off

window Opening/ closing; temperature decrease.
Increase; Hot/ cool drink; HVAC off

6

�

�

window Opening/ closing; temperature decrease.
Increase; Hot/ cool drink; HVAC off/ on

7

0.063

window closing & HVAC off

window Opening/ closing; temperature decrease.
Increase; Hot/ cool drink; HVAC off/ on; Place
change

8

0.041

Place change & Clothe decrease

window Opening/ closing; temperature decrease.
Increase; Hot/ cool drink; HVAC off/ on; Place
change; Clothe decrease

9

0.080

HVAC off & Clothe increase

window Opening/ closing; temperature decrease.
Increase; Hot/ cool drink; HVAC off/ on; Place
change; Clothe/ increase decrease

10

0.105

Place change & not possible

0.068

temperature decrease & not possible

window Opening/ closing; temperature decrease.
Increase; Hot/ cool drink; HVAC off/ on; Place
change; Clothe/ increase decrease/ not possible

11
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بهاره بنازاده ،شاهین حیدری ،حبیب هادیانفرد

اســت کاربــران تحــت تاثیــر احســاس حرارتــی خــود تمایــل
ب��ه اعمــال رفتاره��ای س��ازگاری در محی��ط داشــتهاند ولــی
بــا توجــه بــه ضریــب ارائــه شــده ،امــکان تغییــر در محیــط
بسیــار مح��دود بوــدهاســت .مســئله دیگــر ســنجش ارتبــاط
پاسـ�خهای حرارت�یـ ب��ا مولفههــای اجتماعــی اســت .آنچــه
جــدول  7نش��ان میدهــد ،ارتبــاط معنــادار رضایــت حرارتــی
و آســایش حرارتــی بــا رشــته تحصیلــی و وضعیــت کارایــی،

دمــای قابــل قبــول و آســایش حرارتــی کلــی بــا وضعیــت
کارایــی وجــود دارد .از آنجایــی کــه رضایــت حرارتــی و
آســایش حرارتــی دو متغیــری اســت کــه ممکــن اســت
جنبههـ�ای دیگـ�ری را نی�زـ در ب��ر داشتهباشدــ نمیتــوان
ب��ه ساــدگی ایــن همبس��تگی را در جه��ت تصمیمگیــری
مدلهــای حرارتــی مــورد اســتفاده قــرار داد .از اینــرو
مدله�اـی رگرس��یون در اینــ مرحلهــ محاســبه نشدــهاســت.

Table 7. Correlation between social components and thermal scale responses
Clients
status

Companionship
status

Work
schedule
level

Performance
status

Field of
study

Post

Degree Level

Index

0.014

0.017

0.398

0.315

0.445

0.384

0.437

TSV

0.13

0.327

0.458

0.398

**0.666

0.529

0.455

TPleasure

0.008

0.308

0.368

0.458

**0.622

0.451

0.403

Tcomf

0.004

0.226

0.240

0.368

**0.290

0.343

0.274

TprefTemp

0.013

0.073

0.323

0.240

0.306

0.304

0.304

TpefRH

0.010

0.085

0.303

0.323

0.263

*0.427

0.325

TprefV

0.007

.083

0.295

0.260

0.271

0.388

0.389

TprefRA

0.018

0.158

0.196

**0.447

0.137

0.151

0.232

Taccept

0.022

0.327

0.461

**0.709

0.349

0.537

0.457

TOverall comf

* : P value < 0.05; **: P value, 0.01

اث��ر جمع��ی مولفههــای محیطــی ،فــردی و اجتماعــی
ب��ر پاس ـخهای حرارتــی

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑇𝑇
)𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹( = 6.635 + 0.250
)𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(− 0.092
)𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃( + 0.368
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑇𝑇
)𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔( = 3.792 + 0.507
)𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃( + 0.341
)𝑠𝑠𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃( + 0.584

0.152

**0.000

0.196

**0.000

2

همانط��ور ک��ه دیــده میشــود متغیرهــای دخیــل در
ایــن دو مقیــاس رضایــت حرارتــی و آســایش حرارتــی کلــی
را ب��ه صــورت قابـ�ل توجه��ی تحـ�ت تاثی��ر ق��رار میدهنــد.
امــا مســئله مهــم آنســت کــه بــا توجــه بــه حــذف شــدن
متغیره��ای محیطــی در رون��د پیشبینــی مشــخص اســت
ایــن دو مقیــاس ،معیــاری مناســب بــرای ســنجش شــرایط
حرارت��ی افــراد بـ�ه شمــار نمیرونــد چراکــه آســایش فــرد را
در ســطح گس�تـردهتری (رضایتمنــدی کلــی) مــورد توجــه
ق��رار میدهنــد.

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

در مــورد هــر مــدل مقــدار میانگیــن ،حداقــل و حداکثــر
متغیرهــای دخیــل جایگزیــن شــده و مقــدار تغییــرات
پاس��خهای حرارتیــ محاسـ�به شــدهاســت .بــا مقیــاس
رضایــت حرارتــی ،ادراک افــراد ،در حالــت مقادیــر میانگیــن و
حداقلــی در شــرایط معمولــی و در حالــت مقادیــر حداکثــری
در شــرایط نســبتاً دلپذیــر قــرار دارد .بــا مقیــاس آســایش
حرارتــی کلــی ،ادراک حرارتــی افــراد در حالــت مقادیــر
میانگیــن در ســطح قابــل تحمــل ،در حالــت مقادیــر حداقلی
متغیرهــا در شــرایط کمــی غیرقابــل تحمــل و مقادیــر
حداکثرــی در ش�رـایط کام ـ ً
ا قابـ�ل تحم��ل ق��رار میگیــرد.

Regression model

R2

Sig

Model
Number
1

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

از آنجایــی کــه هــدف ایــن پژوهــش بررســی اثــر
همزمـ�ان مولفههــای فــردی ،اجتماعــی و محیطــی اســت،
مدله��ای پیشبیــن بــا اســتفاده از اثــر مجمــوع ایــن
مولفههـ�ا بـ�ر روی پاسـ�خهای حرارتــی مــورد مطالعــه
ق�رـار گرفتهاســت .بنابرایــن رگرســیون خطــی چندگانــه بــه
گون��های اجــرا شدهاســت ک��ه در ه��ر مرحل�هـ پاس��خهای
حرارت��ی متغیرــ وابس��ته و مولفههــای فــردی ،اجتماعــی و
محیط�یـ متغیـ�ر مس��تقل ب��ه ش��مار میرونــد .در خصــوص
رگرس��یون خط��ی چندگان�هـ مس��ئله همخطــی بــا ضرایــب
 Eigenvalue ،Tolerances ،VLFو Condition Index
و در ص��ورت وج�وـد همخطــی ،متغیرهــا براســاس نمــره
اســتاندارد  Zدر مــدل وارد ش��دهاند ،بررسـ�ی ش��دهاند.
مــورد دیگــر در محاســبه ایــن نــوع رگرســیون ،چگونگــی
ورود متغیرهــا بــه فراینــد محاســبه اســت کــه بــا بررســی
روشهـ�ای مختلـ�ف ،شــیوه پسرونــده توصیــف بهتــری از
رواب��ط متغیره��ا را نش��ان دادهاس��ت .از این�رـو در جــدول
 8تنه��ا ب��ه ذک�رـ مدله��ای معن��یدار پیشبینیکننــده
بس��نده نمودهایــم.

Table 8. Regression model of thermal responses based
on personal, environmental and social components

محاسبه دمای آسایش

همانطــور کــه در ابتــدای مقالــه ذکــر گردیــد دمــای
آســایش بــا اســتفاده از روش  Griffithمحاس��به شدهاســت
(;Damiati et al., 2015; Humphreys et al., 2013

Michael A. Humphreys et al., 2016; Martín
et al., 2017; Parkinson et al., 2020; Rijal et al.,
 .)2017; Rupp et al., 2019در ایــن روش بــا اســتفاده از

دمــای هــوا ،ترجیــح حرارتــی و ضریــب آلفــای  ،0/5دمــای
آساــیش محاس��به شـ�دهاســت .دمــای آســایش 19/5-27/6
بــا میانگیــن  23/6درج��ه سـ�انتیگراد میباشــد .چنانچــه
گروههــای احســاس حرارتــی بــا فراوانــی بســیار کــم را
بــه دســته باالتــر منتقــل کنیــم ،طیــف آســایش بیــن 21
273
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تــا  26درج��ه س��انتیگراد باقیــ میمانــد .پــس از محاســبه
دم��ای آس��ایش ،ارتب��اط آن ب��ا مولفههــای محیطــی ،فــردی
و اجتماع��ی بررس��ی شـ�دهاســت و مــدل حاصــل در جــدول
 9ارائ��ه شــدهاستــ .همانط��ور کــه دی�دـه میشــود ،دمــای
آســایش فقــط براســاس دمــای هــوای و رطوبــت نســبی
داخ��ل قاب��ل پیشبین�یـ میباشــد.
Table 9. Thermal temperature calculation based on
personal, environmental and social components
Regression model
𝑇𝑇𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺ℎ
) 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇( = 23. 358 + 1.049
) 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅(+ 0.414

R2
0.372

Sig
**0.000

Model Number
1

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

مقایسه نتایج با تحقیقات پیشین

در ایــن پژوهــش  21 MTcomfo-Griffithزنــان  23/7و
مــردان  23/3درجهــ س��انتیگراد ب�وـدهاســت کــه بــا
تفــاوت جزئــی ،زنــان نیــاز بــه دمــای آســایش باالتــری
داشــتهاند .ایــن موضــوع در محاســبه حساســیت حرارتــی
نی�زـ مش��اهده شدهاســت .ترجیــح دمایــی دو گــروه
تفاوتــی در حــد  0/01را دارد کــه بســیار جزئــی اســت.
امــا تفــاوت در احســاس حرارتــی ( 24/5درصــد زنــان و
 18درصــد مــردان احســاس حرارتــی خنــک تــا ســرد
داشــتهاند) موجــب تفــاوت در دمــای آســایش ترجیحــی
اف��راد شدهاســت .ایــن رقــم بــا تفــاوت  40و  16درصــد
در ( )Karjalainen, 2007اشــاره شــده اســت .مســلم
اســت طبــق ســایر تحقیقــات زنــان بــه شــرایط دمایــی
حس��استرند امــا از نظــر تغییــر در محیــط زنــان ســازگارتر
میباشـ�ند (& Forgiarini et al., 2018; Indraganti
 .)Rao, 2010امـ�ا در ای��ن پژوهــش دیــدهشــد کــه تفــاوت
محسوســی در خصــوص ترجیــح دمایــی میــان دو گــروه
وجــود نــدارد .بــا ایــن حــال زنــان  88درصــد و مــردان 83
درص��د عـ�دم ام�کـان تغیی�رـ در محیــط را گ��زارش دادهانــد.
ای�نـ مسئــله نی��ز مطالعـ�ه شدهاســت کــه مــردان بیشــتر از
امکــان تغییرــ در محی��ط اس��تفاده میکننـ�د (�Karjalain
 .)en, 2007بــا توجــه بــه  0/81 22MClouVو  0/55بــرای
زنــان و مــردان و همچنــان نیــاز بــه دمــای باالتــر بــرای
زنــان میتــوان ایــن مســئله را در میانگیــن فشــار خــون و
دماــی بدــن پایینتــر زنــان توجیــه نمــود .قابــل ذکــر اســت
 MClouVدر بررســی دومیــن پایــگاه داده اشــری 0/67
گــزارش شــدهاسـ�ت ( ،)Parkinson et al., 2020و در
ای��ن پژوه��ش  0/65بدستــ آمدــهاســت .البتــه بایــد ذکــر
نمــود کــه محاســبه نــرخ لبــاس در ایــن پژوهــش براســاس
جـ�دول نـ�رخ لبـ�اس بـ�رای ایـ�ران ( )Heidari, 2014بــوده
و نـ�ه جـ�دول گارمنـ�ت ( )Timplalexis et al., 2019کــه
تفاوتهــای جزئــی را بــا یکدیگــر دارنــد و ایــن مقــدار
تفــاوت قابــل قبــول اســت.
 MTcomfo-Griffithدر گــروه سـ�نی ج��وان و میانســال
( )23/6 ،24/1باالترــ از گــروه س�نـی میان��ه بودهاســت.
حساســیت ایــن دو گــروه ســنی بــه دلیــل تفاوت در شــرایط
س�لامتی و فیزیولوژیکــی قاب��ل توجی�هـ میباشــد .طبــق
تحقیق��ات پیش��ین نی��ز اشــارهای بــه حساســیت بیشــتر
افــراد مس�نـ ب��ه ش��رایط محیط��ی گــزارش شــدهاســت.
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هرچنــد در مطالعــات فنگــر تفــاوت محسوســی دیــده
نشدــهاســت ،چراکــه وی تفــاوت را در نــرخ لبــاس توجیــه
میکنـ�د ( .)Van Hoof et al., 2017در ایــن پژوهــش
دی��ده میشــود گــروه ســنی اول و دوم ( )45-18نــرخ
لبــاس بیشــتری دارنــد و گــروه ســوم ( ،)60-45میانگیــن
نــرخ لب��اس پایینتــری ( )0/61داشــتهاند .از اینــرو نیــاز
بــه دمــای آســایش باالتــر قابــل توجیــه اســت .هــر چنــد
تحقیقــات پیشــین دمــای  20-24درجــه ســانتیگراد را
برــای گرــوه مس�نـ کاف��ی نمیداننــد؛ امــا در ایــن پژوهــش
دمــای  24/1درجــه ســانتیگراد مناســب اســت .البتــه
تعــداد افــراد در گــروه ســنی میانــه در ایــن مطالعــه بیشــتر
ب�وـدهاستــ .شــلن 23و همکارانــش ( )2010بــر تفــاوت
دمــای آســایش گــروه ســنی بیشــتر از  67بــا گــروه ســنی
 18تــا  30تاکیــد دارنــد .از اینــرو قابــل قبــول اســت کــه
تفــاوت دمــای آســایش در بــازه ســنی  30-18بــا 31 -60
تفــاوت چندانــی را نشــان ندهــد .امــا همــان میــزان تفــاوت
جزئــی بــه دلیــل تفــاوت در میانگیــن احســاس حرارتــی
اینــ گروههــای ســنی (پاییــن بــودن احســاس حرارتــی در
افـ�راد مسـ�نتر) قابــل توجــه اســت .البتــه دمــای حاصــل
در ایـ�ن مطالعـ�ه مشـ�ابه مطالعـ�ات پیشـ�ین (& Indraganti
 )Rao, 2010نشــان از ترجیــح دمایــی باالتــر افــراد مســن
دارد .در برخ�یـ تحقیق��ات میتــوان همبســتگی باالیــی
را بیــن دمــای آســایش و ســن ،جنســیت ،شــاخص تــوده
بـ�دن مشـ�اهده نمـ�ود ( .)Forgiarini et al., 2018البتــه
در پژوه��ش حاضرــ نیــز مشــاهده شدهاســت کــه افــراد بــا
شــاخص ت�وـده بدنیــ باالت�رـ ،ترجیحــ دمای��ی پایینتــری
دارنــد .اغلــب مطالعــات بــر ارتبــاط نــرخ لبــاس بــا دمــای
هـ�وای بیـ�رون تاکیـ�د دارنـ�د ( ،)Gunay et al., 2013در
ایــن پژوهــش ارتبــاط بســیار ضعیفــی بــا درصــد ضریــب
تعیینــ پاییــن ب��رای پیشینــی نــرخ لبــاس براســاس
دمــای هــوای بیــرون و حتــی دمــای هــوای داخــل دیــده
شدهاســت .ایــن امــر بــا دو نکتــه قابــل توجیــه اســت،
یکــی تغییــرات دمایــی محــدود کــه باعــث کاهــش ضرایــب
همبس��تگی میگــردد .دیگــری آنکــه در فضــای اداری کــه
فــرد طوالنــی مــدت در آن حضــور دارد ،راحتــی وی از
یکســو و رعایــت فــرم اداری در انتخــاب نــوع پوشــش
تاثیــر بیشــتری دارد.
 MTcomfo-Griffithدر اتاقه��ای تککاربــره باالتــر
( )23/6از اتاقهــای دو و چندکاربــره ( )23/3میباشــد.
 MTcomfo-Griffithبــرای افــراد بــا ســمت کارشــناس 23/3
و بــرای معاونیــن  24/5درجــه ســانتیگراد محاســبه شــده
اســت .البتــه فراوانــی ایــن دو گــروه بســیار متفــاوت اســت
و ب��ه س��ادگی قاب��ل مقایس��ه نمیباشــد .وضعیــت کارایــی
و س�طـح برنامـ�ه کاری نظــم مشــخصی در خصــوص ایــن
شــاخص را گ��زارش ندــادهاســت .بــه دلیــل عدم همبســتگی
ای�نـ مولفههاــ ب��ا پاس��خهای حرارتــی و دمــای آســایش،
امــکان مقایســه بــا نتایــج تحقیقــات پیشــین وجــود نــدارد.
بایــد اذعــان نمــود ،مطالعــات پیشــین در بررســی پیشــینه
اجتماعــی و فرهنگــی و حتــی روانشــناختی فــرد ،اغلــب در
مطالعــات آســایش حرارتــی در فضاهــای بیرونی انجام شــده
اسـ�ت (Aljawabra & Nikolopoulou, 2010; Knez

بهاره بنازاده ،شاهین حیدری ،حبیب هادیانفرد

& Thorsson, 2006; Nikolopoulou & Steemers,
 .)2003; Shooshtarian, 2015چراکــه در فضاهــای بــاز

ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه طبــق مجموعــه
مفصـ�ل تحقیقـ�ات بررسـ�ی شـ�ده در(de Dear et al.,
 )2020دمــای باالتــر از  22درجــه ســانتیگراد بــر توانایــی
شــناختی افــراد در فضــای اداری اثــر منفــی دارد و افــراد بــا
نرــخ لب��اس  0/9در ایــن دم��ا احساسیــ خنثیــ داش��تهاند.
از اینــرو کاهــش دمــای محیــط از  25تــا  23درجــه
ساــنتیگراد میتوانــد بــر کارایــی فــرد نیــز اثرگــذار باشــد.

نتیجهگیری

آســایش حرارتــی از جملــه مباحثــی کــه در کنتــرل
مصــرف انــرژی و تامیــن کیفیــت محیــط داخلــی بســیار
اثرگــذار اســت .از اینــرو بــا وجــود مطالعــات متعــدد،
همچنــان در صــدر مباحــث تحقیقاتــی قــرار داشــته و
نقــاط مبه��م بس��یاری را در ب��ر دارد .یک��ی از جنبههایــی
ک��ه کمت��ر ب�دـان پرداخت��ه شدهاستــ ،تاثی��ر مولفههایــی
ب��ه ج��ز مولفههــای محیطــی بــر آســایش حرارتــی اســت.
از اینــرو در ایــن پژوهــش بــا هــدف ســنجش تاثیــر
مولفهه�اـی ف��ردی ،محیط��ی و اجتماع��ی مطالع��های
میدانــی در ســاختمان اداری بــر روی  108کاربــر صــورت
پذیرفتهاســت .در ایــن مطالعــه دو مســئله حائــز اهمیــت
بودهاس��ت :یکـ�ی آنکـ�ه مولفههــای اثرگــذار بــر ادراک
حرارتــی کدامان��د؟ و دیگرــی ک�دـام ی��ک از پاس��خهای
حرارتــی قابلی�تـ پیشبینــی بهتــری توســط ایــن نــوع
مولفههــا را دارا میباشــند؟ .بنابرایــن ضمــن ارائــه مطالعــات
آمــاری توصیفــی ،آمــاری اســتباطی از نــوع رگرســیون و
آن�وـا یکراهــه نیـ�ز م��د نظ�رـ ق��رار گرفتهاســت .براســاس
نتایــج در ایــن مطالعــه ،زنــان نــرخ پوشــش بیشــتری
داشــته و احســاس حرارتــی آنــان بــه ســمت شــرایط
کیس��رد سـ�وق داشتهاســت .درصــد باالیــی از افــراد بــا
گ��روه سـ�نی باالت��ر نی��ز احســاس حرارتـ�ی کمیســرد را
گــزارش نمودهانــد .ایــن امــر موجــب گردیــده درصــد
باالتــری از ســطح آســایش و رضایــت حرارتــی بــرای
مـ�ردان و افــراد ب��ا گــروه سـ�نی پایینتــر ثبــت شــود.
شــاخص تــوده بــدن ارتبــاط معکوســی را بــا آســایش و
رضایــت حرارت��ی نش��ان دادهاســت .افــراد بــا فشــار خــون
بــاال دمــای کمتــر ،رطوبــت ،جریــان هــوا و تابــش بیشــتری
را خواس��تار بودهانــد.

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

تشاــبه دامن��ه آس��ایش را میتــوان در برخــی تحقیقــات
مشـ�ابه نمـ�ود (;Aryal & Becerik-gerber, 2018
 .)Takasu et al., 2017البتــه در اقلیمــی همچــون ژاپــن
بــرای فصــل ســرد رقــم  24/3درجــه ســانتیگراد توصیــه
شدهاســت کــه رقــم  20درجــه ســانتیگراد موجــود در
اس��تانداردهای ژاپن��ی را تصحی��ح نموــدهاسـ�ت (Rijal et
 .)al., 2017در تابســتان بــرای فضاهــای اداری رقــم 26/6
درج��ه س��انتیگراد محاس��به شــدهاسـ�ت (Mustapa et
 .)al., 2016در اندونــزی نیــز رقــم باالتــری  26/3درجــه
ســانتیگراد بــرای ســاختمان تهویــه مکانیکــی گــزارش
شــدهاسـ�ت ( .)Damiati et al., 2015در برزیــل ،دمــای
آســایش بــرای زنــان  24درجــه ســانتیگراد و بــرای
مــردان  23/2درج��ه ساــنتیگراد گ��زارش شدــهاســت کــه
بــا مقــدار میانگیــن برابــر بــا  23/6درجــه ســانتیگراد
میباش��د( .)Maykot et al., 2018aدر پژوهشــی دیگــر
طیـ�ف دمــای آس��ایش ب��رای س��اختمانهای تهویــه ترکیبــی
 22-26درج��ه س��انتیگراد توصی��ه شـ�د ه اسـ�ت (Rupp et
 .)al., 20188در اســپانیا دمای آســایش براســاس روش �Grif
 fithب��رای سـ�اختمانهای ترکیبــی برابــر بــا  23/6درجــه
س��انتیگراد محاســبه شدــهاســت .قابــل ذکــر اســت اغلــب
مطالع��ات در اقلیمهای�یـ میباشــند کــه بــا شــرایط اقلیمــی
ش��هر شیــراز متفاوتانــد و تنهــا تشــابه در نــوع فضــای
اداری اس��ت کــه مقایسهــ را ممک�نـ مینمایــد.

بــا توجــه بــه آنکــه نقطــه تنظیــم دمــای در ســاختمان
مــورد مطالعــه  25درجــه ســانتیگراد اســت ،بــا تنظیــم این
دمــا بــر روی  23/6درجــه ســانتیگراد (برابــر بــا میانگیــن
دمــای آســایش کــه اتفاقــا بــا میانگیــن دمــای داخــل نیــز
براب��ر اســت) ،طبــق تحقیقــات پیش�یـن میتــوان انتظــار
حداقــل  10تــا  20درصــد کاهــش مصــرف انــرژی را انتظــار
داشـ�ت (Aryal & Becerik-gerber, 2018; Parkinson
)et al., 2020

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

احتمــال مشــاهده تنــوع افــراد از نظــر شــرایط اجتماعــی و
فرهنگــی وجــود دارد .در فضــای اداری تقریبــا بــا ســطح
مشــابهی از شــرایط اجتماعــی و حتــی اقتصــادی مواجــه
هســتیم و بــه همیــن دلیــل اســت کــه در ایــن پژوهــش
هــم امــکان دریافــت پاســخ مشــخصی از بررســی ایــن
مولفههـ�ا وج�وـد نداشتهاستــ .بــا ای��ن ح��ال میتــوان در
( )Shooshtarian, 2015نمون��های از نتایــج تحقیقــات را
دیــد کــه ســطح تحصیــات باالتــر ،نیازهــای حرارتــی افــراد
را باالت�رـ میبــرد و ادراک حرارتــی آنهــا را تحــت تاثیــر
ق�رـار میدهــد .در مــورد نــوع شــغل نیــز ،ایــن مســئله
مطــرح اســت ،کــه در ایــن پژوهــش چــون اغلــب افــراد در
س�مـت کارش��ناس و تقریب�اـ همس��طح بودهانــد ،تفاوتــی
دیــده نشدهاســت .البتــه بیشــتر رضایــت شــغلی اســت کــه
بــر ادراک شــرایط توســط کارمنــد اثرگــذار اســت .علــت
اصل�یـ نی�اـز ب�هـ مطالع��ه دقیقتــر ایــن دس��ت مولفههــا
آنســت کــه ســبک زندگــی ،شــرایط اقتصــادی ،تحصیــات
و غی��ره در ی��ک جامعـ�ه میتوانــد بــر نیازهــای حرارتــی وی
در بلندمـ�دت اثرگـ�ذار باشـ�د (،)Andamon et al., 2006
در واقــع پیشــینه حرارتــی فــرد را بــه تدریــج شــکل داده و
موج�بـ محدودتــر شــدن دامنــه آســایش حرارتــی گــردد.
ب��ا توج��ه بـ�ه نتایـ�ج ای�نـ پژوهشــ میتــوان اذعــان نمــود
کــه دمــای آســایش در ســاختمان تهویــه مکانیکــی تنهــا
بــه دمــای هــوا داخــل وابســتگی دارد .امــا ادراک حرارتــی
فــرد (از احســاس حرارتــی تــا ترجیــح حرارتــی و پــس از آن
آســایش و رضای��ت حرارت��ی) ب��ه مولفههــای دیگــری نیــز
میتوانــد وابســته باشــد.
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چنانچ��ه تنه�اـ مولفههــای فــردی لحــاظ گــردد،
شــاخص تــوده بــدن ،ضربــان قلــب و نــرخ پوشــش،
قابلیــت پیشبینــی برخ��ی از پاس��خهای حرارتــی را
دارا میباشــند کــه البتــه اثــر ضربــان قلــب ناچیــز بــوده
و قابــل اغمــاض اســت .در مــورد رفتارهــای ســازگاری
بهــ عنوــان واکنشهــای فــردی آگاهانــه نیــز ذکــر ایــن
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نکتــه اهمیــت دارد کــه عــدم امــکان تغییــر در محیــط
توســط کاربــر ،درصــد نارضایتــی وی را باالتــر خواهــد بــرد.
از اینــرو الزم اســت قابلیــت تغییــر در محیــط بــرای هــر
فــرد متناســب بــا نیــاز وی فراهــم گــردد .بنابرایــن ترجیــح
دماــ ،رطوبــت ،جری��ان ه�وـا و تابشــ قابلی��ت پیشبینــی
براس�اـس مولفههــای فــردی و محیطــی را دارنــد .در
صورتیــ ک��ه مقیاسهــای ســنجش از مقیاســی ترتیبــی
ب��ه مقی��اس فاصلـ�های (بــا اســتفاده از مقــدار فراوانــی
تجمعـ�ی و پروبی��ت) تبدی��ل ش��وند ،میتــوان ایــن چهــار
مقیــاس را بــه یــک مقیــاس ترجیــح حرارتــی مبــدل نمــود
ک��ه بــا ضریبــ تعیینــ باالتـ�ری بـ�ا اس��تفاده از مولفههــای
ف��ردی و محیط��ی قاب��ل پیشبینــی اســت.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

مولفهه��ای اجتماع��ی بهــ تنهاییــ قابلی��ت پیشبینــی
پاسـ�خهای حرارت��ی اف��راد را ندارنـ�د .ام��ا تفاوتهایــی
در پاسـ�خهای حرارت��ی افـ�راد دی��ده میشــود؛ میانگیــن
احسـ�اس حرارتـ�ی اف�رـاد در اتاقهــای دو نفــره و چنــد نفــره
بیش��تر ب��ه ش�رـایط خنثیــ حرارتــی نزدی��ک بودهاســت.
آس�اـیش حرارتــی در اتاقهــای یــک نفــره و چنــد نفــره
بیش��تر از اتاقهـ�ای دو نف��ره بودهاســت .اف��راد در اتاقهــای
دو نفــره و چندنفــره دمــا و تابــش کمتــر ،رطوبــت و جریــان
ه��وای بیش��تر را خواس��تار بودهانــد .ایــن مســئله مهــم
اسـ�ت ک��ه در اتاقهاــی تککاربــره فــرد ،شــرایط را بــرای
خ��ود ،ب��ه ص��ورت ش��خصی تنظیمــ مینمای��د .در اتاقهــای
چندکاربــره افــراد بیشــتر بــا شــرایط جمعــی ســازگار
میشـ�وند و در اتاقهــای دوکاربــره امــکان بــروز تضــاد در
تفاوتهــا بیشــتر دیـ�ده شدــهاســت.
اث��ر جمع��ی مولفههــای محیطــی ،فــردی و اجتماعــی
نشــان میدهــد جنســیت ،شــاخص تــوده بــدن ،ســمت و
رش��ته تحصیل�یـ اف�رـاد میتوان��د در پیشبینــی آســایش
حرارت��ی و رضای��ت حرارت��ی اثرگ��ذار باشـ�ند .مدلهــای
ارائ��ه ش�دـه در جــدول  8یــک نکتــه قابــل تامــل را در بــر
دارد؛ مولفههــای محیطــی بــه طــور کلــی از ایــن مــدل
حذــف گردیدهاندــ و اثرــی در پیشبین�یـ نداش��تهاند.
از ط��رف دیگ��ر پاس��خهای حرارتــی همچــون احســاس
حرارتــی و ترجیــح حرارتــی کــه عمومــا معیارهــای
مناس��بتری بــرای توصیــف شــرایط ادراک حرارتــی افــراد
میباش��ند م��دل معن��یدار را نداش��تهاند .بنابرایــن ایــن دو
مــدل در جــدول  ،8قابلیــت اســتناد قطعــی و تعمیــم جهت
تصمیمگیــری در خصــوص شــرایط آســایش کاربــران را بــه
همــراه نـ�دارد .چراک�هـ ب��ه نظرــ میرســد ایــن دو معیــار
آســایش حرارتــی کلــی و رضایــت حرارتــی تنهــا جنبــه
آس��ایش حرارت��ی را در برــ نداش��ته و کارب��ران گویههــای
مرتبـ�ط باــ ای��ن دو مقی��اس حرارت��ی را در معن��ای کالنتــر
آس��ایش تفس��یر نمودهانــد .ایــن یکــی از مســائل اساســی
در مطالعاــت میدان�یـ اس��ت کــه تعابی��ر متف��اوت میتوانــد
نتایــج تحقیقــات را تحــت تاثیــر قــرار دهــد و تفکیــک آن
ب�اـ انج��ام مطالع��ات متعـ�دد امکانپذیــر اســت.
همانط�وـر ک��ه در اینــ پژوه��ش نی��ز دیدهشــد ،طیــف
دمــای آســایش ترجیحــی فــرد بیــن  21-26درجــه
ســانتیگراد میباشــد .هرچنــد بــه دلیــل محدودیــت
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زم�اـن مطالع��ه نمیتــوان بــه قطعیــت ایــن را دامنــه
آســایش قابــل تعمیــم دانســت ولــی بنــا بــه اغلــب مطالعات
اخی�رـ دامن��ه آس��ایش در س��اختمانهای تهویــه مکانیکــی
محدودت��ر (باریکت��ر) شــدهاســت.
اینکــه در ایــن پژوهــش نیــز ســعی گردیــد بــه جــای
احســاس حرارتــی بــر ترجیــح حرارتــی تکیــه شــود ،علــت
اصلــی آن بــود کــه بتــوان میــزان تغییــر را در دمــا ،بــدون
تغییــر در احســاس حرارتــی فــرد و حفــظ رضایــت وی
تعیی��ن نموــد .نکتـ�ه دیگـ�ر آنک��ه ب��ا وج��ود پیشبینــی
مناســب ترجیــح رطوبــت ،جریــان هــوا و تابــش بــه نســبت
ترجیــح دمایــی ،علــت انتخــاب ترجیــح دمایــی جهــت
محاس��به دم�اـی آس��ایش آنس��ت کهــ اصلیتریــن متغیــر در
تامیــن آســایش حرارتــی ،دمــا در قالــب احســاس حرارتــی
و ترجیــح دمایــی اســت و ســایر متغیرهــا فرعــی لحــاظ
میشــوند .بنابرایــن حتــی در فصــول مختلــف هــم ممکــن
اســت تفــاوت چندانــی در احســاس حرارتــی افــراد ایجــاد
نشــود امــا ترجیــح حرارتــی متفاوتــی در لحظــات مختلــف
داش��تهباشـ�ند .براسـ�اس گـ�زارش (�Michael A. Hum
 )phreys et al., 2016در فصــول تابســتان و زمســتان
تغییــر میانگیــن دمــای داخلــی بســیار کــم اســت .درســت
اســت کــه طراحــی بــا در نظــر گرفتــن شــرایط بلندمــدت
اتفاــق میافتــد امــا بایــد امــکان تغییــر در صــورت
ترجیحــات مختلــف بــرای فــرد محیــا باشــد.
در س��اختمانهاي تهويــه مكانيكــي دمــا در دامنــه
مح�دـودي نگ��ه داش��ته ميشــود .در حالــي كــه بــا توجــه
بــه س�اـختمانهاي تهويــه طبيعــي و تركيبــي ،افــراد
قابليــت تحمــل بــازه دمايــي بيشــتري را دارنــد .همچنيــن
در ســاختمان تهويــه مكانيكــي ،توانايــي ســازگاري افــراد
نادي��ده گرفتهــ شدهاســت كــه در صــورت لحــاظ نمــودن
ميتــوان بــه فاكتــور "دمــاي شــناختي" كــه نيــاز هــر فــرد
را براس��اس كلي��ه شـ�رايط تامينــ ميكنــد دســت يافــت؛
در عيـ�ن حاــل باــ اعم��ال طيـ�ف وســيعتر دمايــي،بــه
كاهــش مصــرف انــرژی نیــز رقــم زد .از اینــرو بــا اعمــال
مدلهــای آســایش حرارتــی فــردی ،نزدیــک شــدن بــه
ایــن نــگاه ممکــن خواهدبــود .هرچنــد بــا مطالعــه ایــن
پژوهــش ،میتــوان اشــاره نمــود کــه افــراد حاضــر در
یــک مجموعــه بــه صــورت بلندمــدت بــه شــرایط مشــابهی
عـ�ادت مینماینــد و بــرای همخوانــی و هماهنگــی بــا
گ�رـوه و جامعـ�های کــه در آن حضــور دارنــد ،خــود را بــه
س��طح میانگی��ن نزدیکــ مینماینــد .در واقــع بــا وجــود
تفاوتهــا و نیازهــای فــردی ،در محیطــی هماهنــگ کــه
خصوصــا ســاختارمند اســت ،فــرد طبــق عادتــی دیرینــه
بـ�ه س��ازگاری روان��ی دس��ت مییابــد .ایــن ســازگاری
روانـ�ی ن��گاه وی را بهــ ش��رایط منعطفتــر نمــوده و زمینــه
تــابآوری وی را رق�مـ میزنــد .بــا نــگاه بــه نتایــج ایــن
پژوهــش راهکارهــای زیــر قابــل توجــه اســت:
 بخشــی از رونــد بهبــود وضعیــت آســایش حرارتــی بــهمدیری��ت مناب��ع انس��انی مرتب�طـ میگـ�ردد .ب��ه گونـ�های کــه
ســنجش مــداوم نیــاز کاربــران ،امــکان رفــع آن را براســاس
شــرایط ف��ردی و اجتماع��ی آنــان میســر میســازد.
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بهاره بنازاده ،شاهین حیدری ،حبیب هادیانفرد

 در رونــد طراحــی و اجــرا توجــه بــه ایــن مســئله مهــماســت کــه امــکان تغییــر در محیــط بــرای هــر فــرد در نظــر
گرفتـ�هشـ�ود .ای��ن تغیی��رات میتوانــد شــامل بــاز /بســتن
بازشــوها ،ســایبان داخلــی و خارجــی باشــد .از طرفــی
هری��ک از اینــ م��وارد میتوانــد بــرای هــر فــرد تامیــن
گ��ردد .ب��ه گون��های کــه امــکان تغییــر در ســطح جریــان
هــوا ،تابــش و یــا رطوبــت بــرای هــر کاربــر در ســطح میــز
کار وی تامیــن شــود .در جهــت تامیــن ایــن شــرایط ضمــن
ســنجش مــداوم شــرایط داخلــی بایــد شــرایط دمایــی و
رطوبتــی هــوای بیــرون نیــز مــد نظــر طــراح قــرار گیــرد.
 طب��ق نتایجــ ای��ن پژوهشــ زناــن گ��روه حس��استرینس��بت ب��ه ش��رایط حرارت�یـ میباشــند ،از اینــرو چنانچــه
شــرایط آســایش آنــان تامیــن گــردد چــه بســا نیــاز حرارتی
م�رـدان نیــز پاس��خ داده میشــود.

پی نوشت

1. Thermoregulate
2. Humphreys
3. Wang
4. Nakayama

logical, social and contextual drivers in occupant
behaviour modelling with Bayesian Networks.
In WiNDSOR Conference, Rethinking Comfort
(p. 972).
Brager, G. S., & De Dear, R. (1998). Thermal
adaptation in the built environment : a literature
review. Energy and Buildings, 27, 83–96.
�Candido, C., & Dear, R. De. (2012). From ther
�mal boredom to thermal pleasure: a brief litera
ture review. Ambiente Construído, 12(1), 81–90.
Chappells, H., & Shove, E. (2007). sustainability
�, energy consumption and the indoor environ
�ment Debating the future of comfort : environ
mental sustainability , energy consumption and
the indoor environment, (May 2015), 37–41.

تشکر و قدردانی

موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است.

تعارض منافع

نویســندگان اعــام میدارنــد کــه در انجــام ایــن پژوهــش
هیچگونــه تعــارض منافعــی بــرای ایشــان وجود نداشــته اســت.

تاییدیههای اخالقی

نویســندگان متعهــد میشــوند کــه کلیــۀ اصــول اخالقــی
انتشــار اثــر علمی را براســاس اصــول اخالقــی  COPEرعایت
کردهانــد و در صــورت احــراز هــر یــک از مــوارد تخطــی از
اصــول اخالقــی ،حتــی پــس از انتشــار مقالــه ،حــق حــذف
مقالــه و پیگیــری مــورد را بــه مجلــه میدهنــد.

منابع مالی /حمایتها

موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است.

مشارکت و مسئولیت نویسندگان

نویســندگان اعــام میدارنــد بهطــور مســتقیم در
مراحــل انجــام پژوهــش و نــگارش مقالــه مشــارکت فعــال
داشــت ه و بــه طــور برابــر مســئولیت تمــام محتویــات و
مطالــب گفتهشــده در مقالــه را میپذیرنــد.

References

5.
6.
7.

Ali-Toudert, F. (2005). Dependence of Outdoor
Thermal Comfort on Street Design in Hot and
Dry Climate. Berichte Des Meteorologischen Institutes Der Universität Freiburg, Nr. 15(15).
�Aljawabra, F., & Nikolopoulou, M. (2010). Influ
�
�ence of hot arid climate on the use of outdoor ur
ban spaces and thermal comfort: Do cultural and
social backgrounds matter? Intelligent Buildings
International, 2(3), 198–207.
�Auliciems, A. (1981). Towards a psycho-physio
logical model of thermal perception. International Journal of Biometeorology, 25(2), 109–122.
Barthelmes, V. M., Andersen, R. K., Heo, Y.,
Knudsen, H., Fabi, V., & Corgnati, S. P. (2018).
�Introducing thermal comfort attitudes, psycho

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

در خص��وص محدودیتهــا و پیشــنهادات آتــی،
الزم بــه ذکــر اســت کــه مطالعــه حاضــر بایــد در ســایر
سـ�اختمانهای اداری و در فصــول دیگــر انجــام شــود .از
طرف��ی بهت��ر اس��ت شـ�رایط آبو هوایــی بیــرون بــه صــورت
همزمــان ســنجیده شــود.

23. Schellen

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

 مولفههــای اجتماعــی ممکــن اســت در کل بر آســایشحرارت��ی افــراد اثرــ مس��تقیم نداش��تهباشــند ،ولــی مــواردی
همچــون وضعیــت مصاحبــت و مراجعیــن در صــورت عــدم
توجـ�ه در روندــ طراح�یـ میتوانــد موجــب عــدم رضایــت
گ��ردد .از این�رـو طراحیــ فضاه��ای اداری در اتاقهــای
مجــزا و یــا پــان بــاز در هــر صــورت بایــد بــا رعایــت
مســئله ادراک حرارتــی مشــابه انجــام پذیــرد و یــا امــکان
شخصیســازی فضــا بــرای هــر فــرد میســر باشــد .البتــه
ایــن مس��ئله همچنــان م��ورد ابهاــم اسـ�ت ک��ه کدامیــک
از مولفهه��ا ب��ه عن��وان مولف��ه اجتماع��ی در نظ��ر گرفت��ه
شــود و اختــاف نظرهایــی در تحقیقــات مختلــف دیــده
شدــهاســت.

 .21میانگین دمای آسایش
 .22میانگین نرخ لباس

5. Sim
6. Sun and Hong
7. Halawa & Van Hoof
8. Kempton
9. Lutzenhiser
10. Yao
11. O’Brien & Gunay
12. Klinenberg
13. Kenawy & Elkadi
14. Aljawabra & Nikolopoulou, 2010
15. Yamtraipat
16. Frontczak & Wargock
17. Chen
18. Wagner & Brien
19. Univariate ANOVA
20. Partial Eta Squared

1.

2.

3.
4.

277

...  اجتماعی بر ادراک حرارتی- فردی-شناسایی و ارزیابی اثر مولفههای محیطی

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

18.

19.

20.

21.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

17.

22. Heidari, S. (2014). “Thermal Adaptation in Ar�
chitecture.” Tehran: University of Tehran Press.
23. Hong, T., & Yan, D. (2018). IEA EBC Annex
66 : A recently-completed international collabo�
rative project, 28(2).
24. Huizenga, C., Hui, Z., Duan, T., & Arens, E.
(2005). An improved multinode model of human
physiology and thermal comfort. Design, 9(2),
129–139.
25. Humphreys, M. A., Roaf, S., & Nicol, F. (2016).
Adaptive Thermal Comfort: Foundations and
Analysis.
26. Humphreys, M., & Nicol, F. (1998). Understand�
ing the adaptive approach to thermal comfort.
ASHRAE Transactions, 991–1004.
27. Humphreys, M., & Nicol, J. F. (2018). Puzzles
and paradoxes in adaptive comfort Michael. In
WiNDSOR Conference, Rethinking Comfort (pp.
3–19).
28. Jowkar, M., & Montazami, A. (2018). Thermal
Comfort in the UK Higher Educational Build�
ings: The Influence of Thermal History on Stu�
dents’ Thermal Comfort. In WiNDSOR Conference, Rethinking Comfort (p. 622).
29. Kenawy, I., & Elkadi, H. (2013). The impact of
cultural and climatic background on thermal sen�
sation votes. PLEA 2013: Sustainable Architecture for a Renewable Future, (September), 1–6.
30. Kim, Joyce, Zhou, Y., Schiavon, S., Raftery, P.,
& Brager, G. (2018). Personal comfort models :
Predicting individuals ’ thermal preference us�
ing occupant heating and cooling behavior and
machine learning. Building and Environment,
129(December 2017), 96–106.
31. Kim, Jungsoo, & de Dear, R. (2018). Thermal
comfort expectations and adaptive behavioural
characteristics of primary and secondary school
students. Building and Environment, 127(Octo�
ber 2017), 13–22.
32. Knez, I., & Thorsson, S. (2006). Influences of
culture and environmental attitude on thermal ,
emotional and perceptual evaluations of a public
square, 258–268.
33. Knez, I., & Thorsson, S. (2008). Thermal, emo�
tional and perceptual evaluations of a park:
Cross-cultural and environmental attitude com�
parisons. Building and Environment, 43(9),
1483–1490.
34. Korsavi, S. (2018). Developing a Design Frame�
work to Facilitate Adaptive Behaviours. Energy
& Buildings.
35. Korsavi, S. S., & Montazami, A. (2018). Adap�
tive Behaviours and Occupancy Patterns in UK
Primary Schools: Impacts on Comfort and In�
door Quality. In WiNDSOR Conference, Rethinking Comfort.
36. Maras, I., Buttstädt, M., Hahmann, J., Hofmeis�
ter, H., & Schneider, C. (2013). Investigating
public places and impacts of heat stress in the
city of Aachen, Germany. Erde, 144(3–4), 290–
303.
37. Mishra, A. K., & Ramgopal, M. (2013). Field

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

16.

Chen, L., & Ng, E. (2012). Outdoor thermal
comfort and outdoor activities: A review of re�
search in the past decade. Cities, 29(2), 118–125.
Cheung, P. K., & Jim, C. Y. (2017). determina�
tion and application of outdoor thermal bench�
marks. Building and Environment.
Chung, M. S. C., & Lau, K. K. L. (2018). Effects
of environmental perception on thermal sen�
sation in sub-tropical and high-density cities: a
case study of Hong Kong. In WiNDSOR Conference, Rethinking Comfort (p. 506).
Cohen, P., Potchter, O., & Matzarakis, A. (2013).
Human thermal perception of Coastal Mediterra�
nean outdoor urban environments. Applied Geography, 37, 1–10.
D’Oca, S., Chen, C. F., Hong, T., & Belafi, Z.
(2017). Synthesizing building physics with so�
cial psychology: An interdisciplinary frame�
work for context and occupant behavior in office
buildings. Energy Research and Social Science,
34(April), 240–251.
Damiati, S. A., Zaki, S. A., Rijal, H. B., &
Wonorahardjo, S. (2016). Field study on adaptive
thermal comfort in office buildings in Malaysia,
Indonesia, Singapore, and Japan during hot and
humid season. Building and Environment, 109,
208–223.
De Dear, R. J., Akimoto, T., Arens, E. A., Brager,
G., Candido, C., Cheong, K. W. D., & Toftum,
J. (2013). Progress in thermal comfort research
over the last twenty years, 442–461.
De Dear, R., Brager, G., & Cooper, D. (1998).
Developing an adaptive model of thermal comfort and preference: final report [on] ASHRAE
RP-884. ASHRAE Transactions (Vol. 104).
De Dear, Richard J, & Brager, G. S. (2002).
Thermal comfort in naturally ventilated build�
ings: revisions to ASHRAE Standard 55. Energy
and Buildings, 34(6), 549–561.
Földváry, V., Cheung, T., Zhang, H., de Dear, R.,
Parkinson, T., Arens, E., ... &, & Li, P. (2018).
Development of the ASHRAE Global Thermal
Comfort Database II. Building and Environment,
(June).
Foo, J., & Mavrogianni, A. (2018). Seeing is
Believing, or is it? An assessment of the influ�
ence of interior finish characteristics on thermal
comfort perception at a University campus in a
temperate climate. In WiNDSOR Conference, Rethinking Comfort.
Frontczak, M., & Wargocki, P. (2011). Literature
survey on how different factors influence human
comfort in indoor environments. Building and
Environment, 46(4), 922–937.
Gunay, H. B., Brien, W. O., & Beausoleil-mor�
rison, I. (2013). A critical review of observation
studies , modeling , and simulation of adaptive
occupant behaviors in offices. Building and Environment, 70, 31–47.
Halawa, E., & Van Hoof, J. (2012). The adaptive
approach to thermal comfort: A critical overview.
Energy and Buildings, 51, 101–110.

259-279  صفحات/1  شماره. 13  دوره. 1401 بهار و تابستان

278

259-279  صفحات/1  شماره. 13  دوره. 1401 بهار و تابستان

38.

39.

40.

41.
42.
43.

44.

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

45.

46.

47.
48.
49.

50.

51.

52.

53.

279

studies on human thermal comfort — An over�
view. Building and Environment, 94–106.
Montazami, A., Gaterell, M., Nicol, F., Lumley,
M., & Thoua, C. (2017). Impact of social back�
ground and behaviour on children’s thermal com�
fort. Building and Environment, 122, 422–434.
Nicol, F., Humphreys, M., & Olesen, Bj. W.
(2004). A stochastic approach to thermal comfort
- Occupant behavior and energy use in buildings,
(January).
Nicol, J. F., & Humphreys, M. A. (2002). Adap�
tive thermal comfort and sustainable thermal
standards for buildings. Energy and Buildings,
34(6), 563–572.
Nicol, J. Fergus, & Roaf, S. (2017). Rethinking
thermal comfort. Building Research & Information, 0(0), 1–5.
Nicol, J. Fergus. (2011). Adaptive comfort.
Building Research and Information, 39(2), 105–
107.
Nikolopoulou, M., & Steemers, K. (2003). Ther�
mal comfort and psychological adaptation as a
guide for designing urban spaces. Energy and
Building, 35(1), 95–101.
Nikolopoulou, Marialena, Baker, N., & Steem�
ers, K. (2001). Thermal comfort in outdoor urban
spaces: Understanding the Human parameter. Solar Energy, 70(3), 227–235.
Oliveira, S., & Andrade, H. (2007). An initial
assessment of the bioclimatic comfort in an out�
door public space in Lisbon. International Journal of Biometeorology, 52(1), 69–84.
Pantavou, K., Theoharatos, G., Santamouris, M.,
& Asimakopoulos, D. (2013). Outdoor thermal
sensation of pedestrians in a Mediterranean cli�
mate and a comparison with UTCI. Building and
Environment, 66, 82–95.
Parkinson, T., de Dear, R., & Brager, G. (2020).
Nudging the adaptive thermal comfort model.
Energy and Buildings, 206(December 2019).
Parsons, K. (2002). Human Thermal Environments. Taylor & Francis Group.
Rijal, H. B., Humphreys, M. A., & Nicol, J. F.
(2017). Towards an adaptive model for thermal
comfort in Japanese offices. Building Research
& Information, 1–13.
Rupp, F. R., Dear, R. De, & Ghisi, E. (2018).
Field study of mixed-mode office buildings in
Southern Brazil using an adaptive thermal com�
fort framework. Energy & Buildings, 158, 1475–
1486.
Rupp, R. F., Kim, J., Ghisi, E., & de Dear, R.
(2019). Thermal sensitivity of occupants in dif�
ferent building typologies: The Griffiths Con�
stant is a Variable. Energy and Buildings, 200,
11–20.
Schweiker, M., Abdul-Zahra, A., André, M.,
Al-Atrash, F., Al-Khatri, H., Alprianti, R., & R.,
... & Azadeh, M. (2019). The Scales Project, a
cross-national dataset on the interpretation of ther�
mal perception scales. Scientific Data, 6(1), 1–10.
Schweiker, Marcel, Fuchs, X., Becker, S.,

 حبیب هادیانفرد، شاهین حیدری،بهاره بنازاده

54.

55.
56.

57.

58.
59.
60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

Shukuya, M., Dovjak, M., Hawighorst, M., &
Kolarik, J. (2017). Challenging the assumptions
for thermal sensation scales. Building Research
& Information, 45(5), 572–589.
Shooshtarian, S. (2015). Socio-economic Fac�
tors for the Perception of Outdoor Thermal En�
vironments : Towards Climate-sensitive Urban
Design. Global Built Environment Review, 9,
39–53.
Shooshtarian, Salman, & Rajagopalan, P. (2017).
Study of thermal satisfaction in an Australian ed�
ucation precinct. Building and Environment.
Taleghani, M., Tenpierik, M., Van Den Dob�
belsteen, A., & De Dear, R. (2013). Energy use
impact of and thermal comfort in different ur�
ban block types in the Netherlands. Energy and
Buildings, 67, 166–175.
Thorsson, S., Lindqvist, M., & Lindqvist, S.
(2004). Thermal bioclimatic conditions and pat�
terns of behaviour in an urban park in Göteborg,
Sweden. International Journal of Biometeorology, 48(3), 149–156.
Van Hoof, J. (2008). Forty years of Fanger’s
model of thermal comfort: Comfort for all? Indoor Air, 18(3), 182–201.
Wagner, A., & Brien, W. O. (2018). Exploring
Occupant Behavior in Buildings. Methods and
Challenges.
Wagner, A., & O’Brien, W. (2018). Occupant
behaviour-centric building design and operation
EBC Annex 79 October 2018 , updated after
approval by IEA EBC Prepared by : Energy in
Building and Communities Programme(EBC),
(October).
Wang, Z., Dear, R. De, Luo, M., Lin, B., He,
Y., & Ghahramani, A. (2018). Individual Differ�
ence in Thermal Comfort : A Literature Review.
Building and Environment, 138(June), 181–193.
Williamson, T., & Daniel, L. (2018). Changing
Thermal Comfort Expectations: Studies in Dar�
win, Australia. In WiNDSOR Conference, Rethinking Comfort (pp. 68–86).
Wu, Z., Li, N., Cui, H., Peng, J., Chen, H., & Liu,
P. (2017). Using Upper Extremity Skin Tempera�
tures to Assess Thermal Comfort in Office Build�
ings in. International Journal of Environmental
Research and Public Health Article
Yahia, M. W., & Johansson, E. (2013). Evalu�
ating the behaviour of different thermal indices
by investigating various outdoor urban environ�
ments in the hot dry city of Damascus, Syria.
International Journal of Biometeorology, 57(4),
615–630.
Yao, R., Li, B., & Liu, J. (2009). A theoretical
adaptive model of thermal comfort – Adaptive
Predicted Mean Vote (aPMV). Building and Environment, 44(10), 2089–2096.
Zacharias, J., Stathopoulos, T., & Wu, H. (2004).
Spatial behavior in San Francisco’s plazas: The
effects of microclimate, other people, and envi�
ronmental design. Environment and Behavior,
36(5), 638–658.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

بهار و تابستان  . 1401دوره  . 13شماره 1

280

