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Analysis of Comfort and Thermal User-Perception in 
Open Urban Spaces of Hot and Humid Regions; 
a Case Study of Bandar Abbas City, Iran
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Aims The quality of urban spaces is affected by the citizens’ sense of thermal comfort, in addition to the 
components of architecture and urban planning. The feeling of thermal comfort is affected by biological, 
psychological and climatic. To investigate the effect of users’ presence in urban spaces, which is the main 
purpose of this study, we must first identify the variables affecting thermal comfort and then analyze 
them. 
Methodology This study examines the thermal comfort in urban open spaces in Bandar Abbas. The 
analysis and evaluation of quantitative climatic data on the one hand and the evaluation of perception 
and quantitative climatic data on the other hand, shape the research process and the method. A 
questionnaire was used to achieve thermal comfort condition of people. Surveys were conducted over a 
fourteen-day period in summer and winter of 2020. Climatic variables were monitored simultaneously 
with interviews and questionnaires. 
Findings In examining climatic data and their relationship to subjective sensation of high temperature, 
this study confirms the significant effect of personal variables (age and clothing) and climate variables 
(thermal sensation, wind and solar radiation). It also showed an acceptable outdoor temperature range 
using the Ta index with a neutral air temperature of 29.1°C for the warm season and 24.5°C for the cold 
season. 
Conclusion Wind is the main factor of comfort in urban space. Finally, considering the acceptable 
outdoor temperature range, this study obtained a neutral air velocity (VA) with a neutral air velocity of 
0.5m/s for the warm season and 0.13m/s for the cold season.
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The Status QUO Analysis of the Buildings Vulnerability 
in the City of Oshnavieh to Earthquake
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Aim Today, one of the most important dangers that always threatens cities is the risk of earthquakes. 
The aim of this study was to analyze the vulnerability of buildings in Oshnavieyeh city to possible 
earthquakes. 
Methodology The present research is an applied type with a quantitative-analytical approach that 
has been done in 2021 in the Oshnavieyeh. This study assessed the situation of the neighborhoods of 
Oshnavieyeh in terms of vulnerability Based on 8 indicators, physical-environmental, including: type of 
materials, building life, building quality, number of floors, population density, land use, slope, and river 
area. Also, the AHP-VIKOR integrated model was used to measure vulnerability, Intermediate degree of 
damage index method, GIS and Idrisi software.
Findings The vulnerability of buildings in the city of Oshnaviyeh is serious. The seismicity of the 
neighborhoods was different. Neighborhoods 1, 4, 5 and 7 have the most damage against earthquakes. 
Neighborhoods 2, 3 and parts of neighborhoods 6, 11 and 12 have the least damage. 
Conclusion Reasons for damage in these neighborhoods can be considered the use of low and 
unsustainable materials such as bricks, clay and wood, long life of buildings (76% of the city level), high 
population density in neighborhoods 4, 5, 7, high slope and the existence of faults were the way to go in 
this city. Also the buildings were built without the slightest attention to building regulations.
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 دهیچک
های معماری و شهرسازی از مولفهکیفیت فضاهای شهری افزون بر اهداف: 

ر آسایش حرارتی متاث متاثر است. احساس نیز احساس آسایش حرارتی شهروندان
 ر برعوامل موثروانی و اقلیمی است. برای بررسی پوششی،  ،های زیستیاز ویژگی
حضور شهروندان در فضاهای شهری که هدف اصلی این بر حرارتی  آسایش

حرارتی را شناخت سپس  رهای موثر بر آسایشپژوهش است ابتدا باید متغی
تحلیل کرد. این مقاله آسایش حرارتی در فضاهای باز شهری در بندر عباس را 

 .کندرسی میبر
سو های کّمی اقلیمی از یکتحلیل و ارزیابی داده بر روش تحقیق روش شناسی:

 .مبتنی است از سوی دیگر )کیفی( ذهنی زیسته و هایو ارزیابی ادراک و داده
فاده از پرسشنامه است )کیفی( ذهنی زیسته و یابی به آسایش حرارتیبرای دست
 سال های میدانی در طی یک دوره چهارده روزه در تابستان و زمستانشد. بررسی

ها و پرکردن های اقلیمی همزمان با مصاحبهانجام شد. پایش مولفه 1844
 ها انجام شده است.پرسشنامه

، اثر قابل دماآنها با احساس ذهنی  های اقلیمی و رابطهبررسی دادهبا  ها :یافته
)دمای هوا، تابش خورشید و  محیطیتوجه متغیرهای شخصی )سن و لباس( و 

از  با استفاده قبول بیرونیحرارتی قابل همچنین محدوده شد؛سرعت هوا( تایید 
 1895گراد برای فصل گرم و درجه سانتی 1.91با دمای هوای خنثی  Taشاخص 

 .به دست آمد گراد برای فصل سردسانتی درجه
مهمترین عامل برای تامین آسایش فضاهای باز )میدان، خیابان،  :گیرینتیجه

با سرعت  (VA)این تحقیق سرعت هوای خنثی پارک و ...( جریان هوا و باد است. 
 متر بر ثانیه برای فصل سرد 4917متر بر ثانیه برای فصل گرم و  495هوای خنثی 

ر پوشش و لباس د قبول بیرونی، به دست داد.حرارتی قابل با توجه به محدودهرا 
 دوم قرار دارد. رتبه

ای قبول فض، محدوده حرارتی قابلادراک زیسته دماآسایش حرارتی در فضای باز، : گانواژ کليد
 گرم و مرطوب اقلیمباز، 
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 مقدمه

، آغاز 1.44بندرعباس بندر بزرگی در جنوب ایران است که از سال 
ی شهری، جمعیت، جنگ ایران و عراق، رشد سریعی را در اندازه

های صنعتی و تجاری تجربه کرده است. این رشد ونقل و بخشحمل
سریع موجب تغییراتی در خرداقلیم شهری شده است که تاثیرات 

ذارد. گنامطلوبی بر آسایش حرارتی انسان در دوره گرم تابستان می
 ریزی و طراحی شهری درتاثیر اقلیم بر برنامه مطالعات اندکی درباره

ویژه در بخش جنوبی ایران و مناطق به های گرم و مرطوب،اقلیم
. بنابراین مطالعات [Thapar, 2008]خلیج فارس انجام شده است 

ریزان و طراحان شهری برای برنامه نام بردهاقلیمی شهری در مناطق 
مطالعات  ست. آسایش حرارتی در فضای باز در زمینها ضروری

ته ویژه یاف تازگی اهمیتیخرداقلیم شهری برای فصول مختلف، به
اگر معماری را هنر ساخت سرپناه برای آسایش از عناصر است. 

اقلیمی )پناهی از گزند باد و باران( هم ندانیم، از دیرباز آسایش 
آدمی یکی از اهداف همیشه حاضر در معماری بوده است و آسایش 
دمایی یا حرارتی هم یکی از اقسام این آسایش است. بر این مبنا 

توان در نظر گرفت؛ لباس سوم. ای لباس هم مینهمعماری را گو
لباس اول همان پوست است، دومی بافته یا منسوجات و سومی 
ساختمان و معماری. در معماری فضای باز شهری، گرچه لباس 
سوم )ساختمان( به نحوی غایب است و دو لباس دیگر حاضراند اما 

ان حضور ها، همچنها و بیابانمعماری آن بر خالف فضای دشت
ای است که این ساخت است و این همان مسالهدارد چون انسان
خرداقلیم پردازد. کند و بدان میای خاص طرح میپژوهش از جنبه

های مهم در تعیین کیفیت فضاهای بیرونی است زیرا از مولفه
. ستاتاثیر خرداقلیم به شدت تحت ییاحساس افراد از کیفیت فضا

ور آدمی در مکان اثر گذار است. مطالعات همچنین خرداقلیم بر حض
، بر حضور مردم در حرارتی اند شرایط آسایشمختلف تایید کرده

 ;Chen & Ng, 2012]. گذاردفضاهای باز و فراوانی آن تاثیر می

Givoni et al., 2003; Nikolopoulou et al., 2001; 

Zacharias et al., 2001] ی شرایط حرارتی داخل ،گذشته از این
تاثیر محیط بیرونی قرار دارد؛ بنابراین بهبود شرایط ها تحتساختمان

و بر  بخشدمحیطی فضای باز، شرایط حرارتی داخلی را نیز بهبود می
میزان مصرف انرژی ساختمان، با کاهش تقاضای انرژی برای ایجاد 

 ,He et al., 2009; Hoppe & Lin] گذاردمیآسایش حرارتی اثر 

های مولفه ای دربارهاساس تحقیقات گسترده بر این. [2007
های مختلف در سراسر جهان در اقیانوس آسایش حرارتی در کرانه

این مطالعات انجام  ی ازاخیر انجام شده است. بررسی جامع دهه
برخی . [Cheng, & Ng, 2012; Nikolopoulou, 2011] اندداده

ارتی فضای باز در آسایش حر  از این مطالعات با هدف بررسی ناحیه
منظور بررسی احساس حرارتی افراد در فضاهای های مختلف بهاقلیم

 ;Ahmed, 2003; Givoni et al. 2003]ند اانجام شده باز،

Hwang & Lin, 2007; Krüger, 2011; Lin, 2009; 
Thorsson et al., 2007; Thorsson et al., 2007; Lin, 
2009; Nikolopoulou et al., 2001; Thorsson et al., 

2007; Thorsson et al., 2007]. 
نشان دادند که مناطق آسایش حرارتی در فضای دیگر  مطالعات برخی

های جغرافیایی، خصوصیتی با توجه به تفاوت ،کادر اباز و سطوح 
 . این واقعیت[Zhao et al., 2016] کنندو فرهنگی تغییر می

ا بنیاز به تحقیق در مورد آسایش حرارتی فضای باز تاکیدی است بر 
در و محیطی  خرداقلیمهای مولفهمتغیرهای شخصی و توجه به 
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. متغیرهای شخصی تاکنون عمدتًا در مختلف مناطق جغرافیایی
ن موضوع مورد بررسی قرار های روانشناختی ایرابطه با جنبه

 Lin, 2009; Nikolopoulou et al. 2001]اندگرفته

Thorsson et al., 2007; Thorsson et al., 2007] برای .
 مثابهبه ،بر سن و جنس نمونه، مطالعه دکتر حیدری و خلیلی

تمرکز ممتغیرهای موثر در احساس حرارت در فضای باز در تهران 
 مطالعاتدیگر از . برخی [Amindeladar et al., 2017] است

 عواملو پوشش را  هوا دو متغیر میزان سرعتمانند فرگس و دالمن 
 دانندمیگرم و مرطوب  منطقهاحساس حرارتی در  مهم بر

[Furgus, 2004; Dalman et al., 2012] . باروچ گیونی جریان
هوا در فضای باز مناطق گرم و مرطوب را غالبًا موجب احساس 

آسایش حرارتی در . [Givoni, 1994]داند حرارتی میآسایش 
به صورت خاص مورد فضای باز در فضاهای شهری در ایران هنوز 

 میدانی مانند پژوهش یاندک مطالعات تنها و توجه قرار نگرفته است
انجام شده های تهران پارکآسایش حرارتی در  درباره منعام
موضوع، روشن . بنا به ماهیت اقلیمی [Monam, 2011]است

خود درباره آسایش حرارتی را  است که هر منطقه، پژوهش ویژه
 طلبد.می

پژوهش ِدوی و چاندلی در اقلیم گرم و مرطوب هند برای ارزیابی 
آسایش حرارتی در فضای باز با روش تکمیل پرسشنامه بر اساس 
ادراک زیسته، رابطه معناداری بین شاخص ضریب دید به آسمان و 

بر داده است. عالوهتحمل در دمای باال را نشان تانهافزایش آس
شاخص ضریب دید به آسمان، میانگین دمای تابشی نیز بر شرایط 

 & Deevi]احساس آسایش حرارتی در خیابان موثر بوده است 

Chundeli, 2020] در تحقیق دیگری در اقلیم مشابه در هند، بر .
ست که سطح پوشش داده شده اشوندگان نشاناساس ادراک پرسش

رطوبت و افزایش  -گیاهی و وجود آب باعث کاهش شاخص دما
به  .[Das & Das, 2020]شود. تحمل ذهنی حرارتی مردم می

هار بر چتازگی و در پژوهش دیگری بر احساس آسایش حرارتی، عالوه
 و ، رطوبتادراک ذهنی از شرایط حرارتی، بادبعد توصیفی، یعنی 

، بر روی دو بعد احساسی لذت حرارتی شیدقرارگیری در معرض خور 
 Liu]و شدت حرارتی در ارزیابی آسایش حرارتی نیز تاکید شده است 

et al., 2020]. 
شده در حوزه آسایش حرارتی های انجامبیشتر مطالعات و پژوهش

ها به مطالعه مربوط به فضاهای داخلی است. اندکی از پژوهش
ز پرداخته است. مجیدی و میدانی آسایش حرارتی در فضاهای با
محله اصفهان پرداخته و  4همکاران به مطالعه آسایش حرارتی در 

اند که شاخص حرارتی دمای موثر با به این نتیجه رسیده
. [Majidi et al., 2018]های میدانی تطابق بیشتری دارد برداشت

گیری آوری پرسشنامه و اندازهای با جمعبقایی و همکاران در مقاله
های زمان متغیرهای محیطی، احساس کاربران را در حیاطهم

های سنتی یزد بررسی نموده و محدده دمایی آسایش را برای خانه
. [Baghai et al., 2014]اند منطقه گرم و خشک به دست آورده

چهرازی و همکاران در پژوهش دیگری که در منطقه گرم و خشک 

ده آسایش حرارتی با پذیرفته است به بررسی محدواصفهان انجام
 های دخترانه شهر اصفهان پرداختههای میدانی در دبستانپرسشنامه

اند و دمای خنثی و محدوده آسایش را برای بانوان به دست آورده
[Chehrazi et al., 2021]. 

است از اثر ها مطرح شده عبارتای که اخیرًا در پژوهشموضوع تازه
های مسکونی از جنبه فرهنگی و همگونی یا یکپارچگی اهالی محله

های اقلیمی و شخصی اجتماعی بر محدوده آسایش حرارتی و مولفه
وت دهد که در صورت تفامیتاثیرگذار بر آسایش حرارتی. نتایج نشان

ها، محدوده آسایش دمایی و حتی فرهنگی و اجتماعی اهالی محله
د. هد بوهای اصلی تاثیرگذار بر آسایش حرارتی متفاوت خوامولفه

یوپنگ و همکاران به مقایسه آسایش حرارتی فضاهای بیرونی دو 
گروه متفاوت در یک منطقه اقلیمی پرداختند. نتایج نشان داد که 

دما و جریان هوا  هایاصلی آسایش برای یک گروه، مولفه مولفه
تاثیر بیشتری بر احساس آسایش حرارتی دارد حال آنکه برای گروه 

ت خارج از منزل و انتظارات روانی تاثیر بیشتری دیگر، لذت فعالی
. در همین زمینه [Peng et al., 2021]بر آسایش حرارتی دارد 

میشرا و همکاران نیز با یک پژوهش مروری مبتنی بر تحقیقات 
پیشین در آسایش حرارتی فضاهای داخلی مشاهده نمودند که 

تر و های همگن فرهنگی و اجتماعی دارای نتایج دقیقگروه
دهد که آسایش حرارتی تری هستند. این موضوع نشان مییکپارچه

های اقلیمی و شخصی نیست و زمینه فرهنگی فقط وابسته به مولفه
. بر [Mishra et al., 2016]و اجتماعی نیز بر آن تاثیرگذار است 

این مبنا پژوهش با انتخاب یک محله همگن با ساکنان سنتی تالش 
 اثر شود.های ناهمگن بیشده است تاثیر گروه

این مطالعه به بررسی چگونگی تاثیر متغیرهای خرداقلیم و شخصی 
در جغرافیا، فرهنگ و اقلیم بندرعباس پرداخته است.  دمابر احساس 

در میان متغیرهای خرداقلیم، اثر دمای هوا، تابش خورشید و سرعت 
ه بو سن  )لباس( با میزان پوشش )عوامل محیطی( در ترکیبهوا 

 این. اندبررسی شده )عوامل انسانی(، عنوان متغیرهای شخصی
عمدتاً  ومطالعه در تابستان و زمستان در بندرعباس انجام شده 

عینی )پارامترهای  هایگیریاندازه، مشتمل بر ستا میدانی یکار 
افراد حاضر در  دماییاحساس و  ذهنی های( همراه ارزیابیخرداقلیم

ها کار رفته در سه پژوهش که پیشتر بدانروش به شهری. منطقه
اند، نشانگر ( انجام شده1411پرداختیم و در سال میالدی جاری )

آوردن میزان ادراک دستاهمیت استفاده از ابزار پرسشنامه برای به
های آسایش حرارتی است. در این تحقیق سعی بر این است که جنبه

از عوامل محیطی  شخصی تاثیرگذار بر آسایش حرارتی، به غیر
ها بر آن متمرکز بوده اند، مورد مطالعه و بیرونی، که دیگر پژوهش

 ارزیابی قرار گیرد.
 

 شناسی روش
 یمیدان هایگیریاندازه از استفاده به روش تجربی و با پژوهش این

تا بتوان شرایط آسایش حرارتی را در  و پرسشنامه انجام گرفته است
های میدانی دمای هوا، گیریاندازه رد.آودستفصول گرم و سرد به
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  1041پاییز ، 0، شماره 73دوره                                                                                                                                                                                      ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

شهریور  5مرداد تا  16) روز 04 مدت به جریان هوا و رطوبت نسبی،
عطا ی ساحلی خواجهنقطه مختلف از محله 10بهمن( در  74تا  14و 

 رینتگرم برای مطمئن شاخصی دوره بندرعباس انجام پذیرفت. این
های هواشناسی دادهاست که بر اساس  سال و سردترین روزهای

 بندرعباس، دارای شرایط آب و هوایی ثابت و مجموعه روزهایی با
، ی زمانیدلیل دیگری برای انتخاب این بازه شرایط یکسان است.
تاپار در شهر دوبی انجام شده و در  که توسط تحقیقی مشابه است

بهمن  8الی  1مرداد و  15تا  9 از روز طی هفت هاداده آوریجمع آن
 .[Thapar, 2008]شده است  نجاما

های های درون بافت و ایستگاهآوری شده از ایستگاههای جمعداده
مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.  Excelافزار هواشناسی توسط نرم

افزار رابطه رگرسیون بین متغیرها را به صورت نمودار دوگانه این نرم
 دست داد.ریاضی بهترسیم نمود و فرمول این رابطه را به صورت 

بین  تابستان و زمستانروز  10 و پرسشنامه در طی میدانی برداشت 
به این  19:44تا  13:44 بازه زمانیانجام شد.  19:44تا  13:44های ساعت

علت انتخاب گردید که بیشترین حضور مردم در فضاهای بیرونی در 
بومی محله با توجه به همگنی ساکنان بافت  .این بازه است

شغل، شرایط بومی، دهندگان یکسان بود؛ ، شرایط پاسخعطاخواجه
ویژگی در انتخاب یک بافت همگن مذهبی و روانشناختی. این 

تا تمرکز اصلی  کمک کرد گرمداخلهبه کنترل متغیرهای  اجتماعی
پژوهش بر متغیرهای اصلی اقلیمی )دما، جریان هوا، رطوبت و دمای 

 پوشش، فعالیت و غیره( باشد. تابشی( و متغیرهای شخصی )سن،
 

 (13:44 ساعتعطا )تصاویر ساحلی بافت محله خواجه (1شکل 
 

پارامترهای اقلیمی عینی مورد بررسی در محیط کار، دمای هوا در 
 هوا سرعت و (%RH)گراد(، رطوبت نسبی سانتی ، درجهTaسایه )

 های اقلیمی با استفاده از یک سیستمگیریاندازه )متر بر ثانیه( بود.
ها بر روی سه این دستگاه منطقه آزمون ثبت شد. 15متحرک در 

اند )مطابق میانگین ارتفاع مرکز متر نصب شده 1114پایه در ارتفاع 
منظور جلوگیری از تاثیر حرکات افراد، اما بهجاذبه برای بزرگساالن( 

 Lindberg et] متر نصب شد 0104در ارتفاع  )بادسنج( آنومومتر

al., 2017].  صورتدمای هوا، رطوبت نسبی و سرعت هوا به 
 بررسی دوره مدت به) ایدقیقه 0 زمانی فواصل با اتوماتیک

 .(1 شد )جدول ثبت( ایدقیقه6
 

 گیریهای اندازهدستگاهخصوصیات  (1جدول 
 نرخ خطا شرکت Log ابزار شاخص

دمای هوا 
(°C) 

 فشار حرارتی اقتصادی
(WBGT) Meter  

Model: AZ-8758 

 AZ ±4/0 خودکار

دمای 
  زمین

(°C) 

 فشار حرارتی اقتصادی

(WBGT) Meter  

Model: AZ-8758 

 AZ ±4/0 خودکار

رطوبت 
 (%)نسبی 

 فشار حرارتی اقتصادی

(WBGT) Meter  
Model: AZ-8758 

 AZ ±1 خودکار

سرعت هوا 
(m/s) 

 بادسنج سیم گرم، جریان هوا

Model: YK-2004AH 
 LUTRON دستی

از  ±7
 خوانش

 
ای به پرسشنامه اقلیمی، مطالعه هایمولفهگیری همراه با اندازه

ان طور همزم، به)سوبجکتیو( ذهنیزیسته و های منظور ثبت پاسخ
آوری انجام شد. پرسشنامه، اطالعات را در دو بخش جداگانه جمع

گرفتن در ر کرده است؛ بخش اول اطالعاتی از قبیل زمان، نوع قرا
 کننده تکمیلمعرض آفتاب، سطح فعالیت و پوشش که مصاحبه

شخصی و شونده پر کرد؛ اطالعات کرد و بخش دوم که مصاحبه
عنوان مثال سن و جنس( و اطالعاتی مانند دلیل و هیک )بدموگراف

مدت حضور در خیابان. همچنین از افراد خواستیم تا میزان آسایش 
حرارتی فعلی و همچنین ترجیح خودشان را ارزیابی و بیان کنند 

ای اشری نقطه 7ی حرارتی بر اساس مقیاس (. تجربه2)جدول 
(TSV) گرم(گرم، گرم و خیلیکمیسرد، خنثی، )سرد، خنک، کمی 

بندی شد. موارد ثبت شده ادراک ذهنی از شرایط حرارتی، باد و رتبه
قرارگیری در معرض خورشید همراه با برخی از سواالت اضافه در این 

یند آکند. تمام فر های ذهنی مورد نیاز را فراهم میبخش، داده
شامل ود و دقیقه طراحی شده ب 5پرسشنامه برای تکمیل در کمتر از 

جنسیت، شغل، بومی یا بومی مانند  اطالعات شخصی در مورد افراد
نفر برای تابستان و  361 متشکل از بودن و سن بود. گروه آزمایشین

 .ندبود هبه صورت تصادفی انتخاب شد است که نفر برای زمستان 353
نند؛ نامه را پر کبه دالیل فرهنگی تنها از آقایان خواستیم که پرسش

 56تا  28( ٪66سال. با این حال، اکثریت ) 88تا  8سنی  ودهمحد
ها در بافت سنتی با توجه فرهنگ مردم پرسش از خانم ساله بودند.

با محدودیت مواجه است. بیشتر بانوان در منازل خود به فعالیت 
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مشغول بودند و در صورت عبور از محله نیز تمایلی برای مشارکت 
 در پرسشنامه نداشتند.

 
 مدیریت اطالعات توسط بخش اول پرسشنامه (1جدول 

 اطالعات اضافه موضوع سوال
 در لحظه احساس حرارتی

 در لحظه، هر دلیلی ترجیح حرارتی

 در لحظه ادراک جابحایی هوا

 در لحظه ضور در فضاهدف سوژه از ح

 بومی یا خارجی سابقه سوژه از زندگی در منطقه

 محیط کار شغل

 
 هایافته

 ها وابزارها، محدوده توسطشده اقلیمی ثبت هایمولفهای از خالصه
داده شده  نشان پژوهش بازه زمانیبرای  7انحراف معیار، در جدول 

ر از سیار باالتشده بست که مقادیر دمای هوای ثبتا گفتنی است.
ه ب و لباس های اقلیمی بندرعباس است. مقادیر ارزش پوششداده

در  ،های فیزیکی، با تاثیر بسیار خوبی بر آسایش حرارتیداده مثابه
درجه سانتیگراد  14دمای هوا در فضای باز از  شود.جدول دیده می

 16گراد تا درجه سانتی 15درجه سانتیگراد در تابستان و از  71تا 
)متر بر  4914درجه سانتیگراد در زمستان است. متوسط سرعت هوا 

 در ٪57 و تابستان در ٪47ثانیه( و متوسط رطوبت نسبی در حدود 
بود، از  clo 497میزان پوشش افراد  میانگین. بود زمستان فصل

، از clo 495برای تابستان و  1946تا باالترین سطح  491پایین ترین 
 .برای زمستان 494تا باالترین  497 ترین محدودهپایین

 
 متوسط محدوده دمای هوا، رطوبت نسبی، سرعت هوا و پوشش (7جدول 

 رطوبت نسبی (C°) دمای هوا  دوره
(%) 

 سرعت هوا
(m/s) 

 پوشش
(clo) 

 تابستان
 15/8 15/4 46 76 میانگین

 3/8-55/8 8-6/8 52-87 12-48 محدوده

 زمستان
 55/8 5/8 54 25 میانگین

 28/8-65/8 8-3 38-76 23-28 حدودهم

 
، (TSV)ای اشری احساس حرارتی نقطه 4تجربه حرارتی در مقیاس 

 7گرم و  1گرم، کمی 1خنثی،  4سرد، کمی -1سرد،  -1سرد، خیلی -7
های همه  TSVتوزیع تعداد  %7بندی شد. جدول گرم رتبهخیلی

 دهد.افراد در این مطالعه را نشان می
 

 ASHRAEدر مقیاس  (TSV)شده احساس حرارتی گیری گزارشیار  (7جدول 
TSV  7 +1 +1 صفر -3 -1 -1 تابستان+ 

 6 28 17 71 1 صفر صفر درصد توزیع

TSV  7 +1 +1 صفر -3 -1 -1 زمستان+ 

 صفر 3 31 67 11 5 صفر درصد توزیع

 
طرفی( داشتنند در تابستان% افرادی که احساس خنثی )بی

(TSV=4) (، در حالی که% افرادی که احساس گرمای ٪71ود )باالتر ب

و افرادی که احساس گرما د بو 21%، +(TSV=1)کمی داشتند خیلی
در زمستان% افراد با احساس خنثی  .بود ٪14 بربرا +(TSV=1)کردند 

(TSV=4) (، در حالی که% افرادی که احساس ٪67بود ) یشترب
( را نشان داد ٪11رای باالی بعدی )( -TSV=1)سرمای کمی داشتن 

با  بود. 31% +(TSV=1)کمی داشتند  و افرادی که احساس گرمای
قبول عنوان محدوده قابل( به1+، 1)احساس حرارتی فرض محدوده 

گفت که با مقدار میانگین کل  توانمی 7و  1طبق جدول  ،حرارتی
درجه  94.بین  گراد )محدودهدرجه سانتی 11944دمای هوا از 

شده گزارش ااز آر  %4.درجه سانتیگراد(، بیش از  1594و  گرادسانتی
در شرایط آسایش حرارتی برای زمستان قرار دارند، اما در تابستان 

( خواهد بود که با منطقه گرم و مرطوب +1، 4محدوده رای از ) 4%.
ای از هطور که اشاره شد بخش عمدبندرعباس سازگاری دارد. همان

TSV برای تابستان و برای  +(7+، 1ری )اش در سمت گرم مقیاس
برای ارزیابی شرایط . ( است-1+، 1فصل زمستان سمت خنثی )

های ذهنی )به اقلیمی با پاسخ هایمولفهافراد،  دمایی احساس
 دنبال مصاحبه ساختاری و مشاهدات( مقایسه شدند.

عنوان یک متغیر شخصی بر احساس حرارتی و همچنین جنسیت به
 است اما تحقیقات اندکگرچه  ا و سرما اثر دارد.حساسیت به گرم

 آسایش رسد ناحیهند که در شرایط یکسان، به نظر میاهنشان داد
دهنده حساسیت بیشتر زنان به شرایط نشان که تر استزنان کوچک

پرداخته است  مردانناخوشایند است چون این پژوهش تنها به 
 & Karjalainen, 2012; Krüger] تحلیلی در این باره ندارد.

Rossi, 2011]. 
 کننده است کهبه همین ترتیب، سن پارامتری شخصی و تعیین

تاثیر در پژوهشی  دهد.تاثیر قرار میذهنی را تحت دمایاحساس 
 4شده از در طیف سنی بررسی انو زن انمرد دماییسن بر احساس 

 مورد بررسیبودند سال  74 تا 14 محدوده در ٪44 کهسالگی  44تا 
سن تاثیر در شمال ایران، تهران، مشخص شد  ه است وقرار گرفت

اما طبق این پژوهش سن تاثیر کمتری  ،دارد دمابیشتری بر احساس 
 در بندرعباس، جنوب ایران، دارد. دمابر احساس 

( برای 4944همبستگی ) دارای ضریب دمارابطه میان سن و احساس 
 اهالیافزایش سن، ست که با ا تابستان است که به این معنی

ضریب  کنند.در دمای باالتر، بیشتراحساس نارضایتی می بندرعباس
ست که با افزایش ا برای زمستان نیز بدان معنی .494همبستگی 

 در دماهای باالتر، بیشتر احساس رضایت دارند. همان اهالیسن، 
آن  که در قدیم به است لباس مردان در هرمزگان بیشتر لباسی بلند

. ناخداها و ملوانان نیز دو لباس برای کار و مهمانی دگفتنه میکندور 
داشتند. پوشش مردان بندری شامل کاله، لنگ، دستمال، زیر 

جامه، کت، پیراهن، قبا، دگله، پالتو، ژاکت، کنجو، پیراهن، پی
گردن، سواس، گیوه، ملکی، جوتی، ماشین، کپاک نعلین است. شال

ک، روسری، پیراهن، چادر بندری، لباس زنان مشتمل است بر کاله
اه ست بلند تا زانو یا گا شلوار بندری، برقع و صندل. پیراهن لباسی

انو که از مچ پا تا ز  ، شلواری استزیر زانو. شلوار بندری یا دمپا تنگ
 .تنگ است. برقع برای جلوگیری از تابش آفتاب بر صورت است

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 g

eo
re

se
ar

ch
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               5 / 8

https://georesearch.ir/article-1-1400-fa.html


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  محمددانا سالم 761

  1741پاییز ، 7، شماره 74دوره                                                                                                                                                                                      ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

وشش و لباس دهد که میزان پنشان می 7تجزیه و تحلیل شکل 
پیوند دارد؛ احساس گرمای ساکنان  طور مستقیم با احساس گرمابه

، 1با پوشش بیشتر )افزایش نرخ پوشش( به سمت دامنه باالتر )+
 یشافزا برای با نرخ حرارتی کم افراد در این ناحیه لباس رود.( می7+

کنند. میزان پوشش خنثی برای تابستان حرارتی به تن می آسایش
491 (clo)  است. مقدار احساس حرارتی و پوشش برای زمستان

نشان  6خط زمستان در شکل  است. 7تا + 7-همیشه در محدوده 
 که با توجهدهنده دامنه وسیعی از احساس حرارتی در زمستان است 

رسد. به اینکه بندرعباس زمستان های معتدل دارد درست به نظر می
است، در مقایسه  clo 496پوشش خنثی برای فصل زمستان برابر با 

دهد که برای تابستان که این نشان می clo 491با مقدار پوشش 
های معتدل برای ساکنان بندرعباس سرد است. آنها ناحتی زمست

باید خود را با پوشیدن لباس های بیشتر )افزایش مقدار لباس( گرم 
 کنند.

 اثر پوشش بر حساسیت افراد برای زمستان و تابستان  (7شکل 
 

 های رگرسیون خنثی متغیرهای شخصیمنحنی( 5جدول 

 شاخص
معادله رگرسیون برای احساس 

 حرارتی
2R 

ضریب 
 )انحراف(

نقطه 
 خنثی

 تابستان
 پوشش
(clo) 

5.8605 clo - 0.6182 17/4 46/5 1/4 

 - Year + 1.241 446/4 4467/4 0.006- سن )سال(
 زمستان

 پوشش
(clo) 

0/9288 clo - 0/5291 41/4 .1/4 54/4 

 - Year - 0/3694 44./4 44.4/4 0/007 سن )سال(

 
انگین از میبرای بررسی تاثیر تابش بر آسایش حرارتی  پژوهشاین 

استفاده کرده  (mean radiant temperature) دمای تابشی
 ,.Thorsson & Honjo, 2007; Thorsson et al]است 

پیشنهاد  Trیا  MRTمعادله زیر را برای تعیین  پارسون. [2007
سرعت )متر بر ثانیه(  V، (C)دمای زمین  Tgکند؛ در این معادله می
 .[Haidari, 2014; Parsons, 1994] (C)دمای هوا است  Taو 
 

𝑇𝑟 = 𝑇𝑔 + 2.44√𝑉(𝑇𝑔 − 𝑇𝑎) 

دهد که دمای خنثی برای شرایط قرارگیری در معرض این نشان می
که  ها برابر نیستشیب منحنیتر است؛ با این حال، خورشید پایین
ی آسایش حرارتی است. های مختلف ناحیهدامنه نشان دهنده

 5های رگرسیون در جدول و دیگر ویژگی حرارتیارزیابی احساس 
 شود.دیده می

دهنده همبستگی میان آرا احساس حرارتی و دمای هوا نشان 7شکل 
 ها بان دورهبرای سرعت هوای دوره تابستان و زمستان است. بین ای

طرفی حرارتی یک الگوی مشخص وجود توجه به شرایط آسایش و بی
 ای مستقیم و معکوس با سرعت هوا دارد.دارد، احساس حرارتی رابطه

 رود. اینشدن میبا افزایش سرعت هوا، احساس حرارتی به سمت خنک
الگو برای تابستان مناسب است که با افزایش سرعت هوا، دمای خنثی 

، 1-آسایش ) یابد و احساس حرارتی به سمت محدودهفزایش مینیز ا
کند، اما افزایش سرعت هوا در زمستان احساس ساکنان ( حرکت می1+

دهد. ارزیابی می سوقرا به خارج از محدوده آسایش و به طرف سرد 
 شود.دیده می 6احساس حرارتی و دیگر خصوصیات رگرسیون در جدول 

 
 (Va)و سرعت هوا  (TSV)احساس حرارتی همبستگی بین  (7شکل 

 

رابطه مستقیم و  رطوبت نسبی و احساس حرارتی بین دو متغیر
معکوس وجود دارد. به این معنی است که با افزایش رطوبت، 

ریب شود. ضآسایش نزدیک می احساس حرارتی در تابستان به ناحیه
ان ستساکنان بندرعباس در تاب است. -4916همبستگی بین دو متغیر 

با رطوبت بیشتر در آسایش بیشتری هستند. افزایش رطوبت در فصل 
زمستان، تاثیر کمتری بر آسایش حرارتی دارد. این به این معنی 
است که رطوبت نسبی در زمستان کم و یا هیچ تاثیری بر دامنه 

 .(6جدول ) آسایش حرارتی ندارد
 

 میهای رگرسیون خنثی برای متغیرهای اقلیمنحنی (6 جدول

 شاخص
معادله رگرسیون برای احساس 

 گرما
2R 

ضریب 
 نقطه خنثی (شيب)

 تابستان
 Va + 1.7827 7/4 51/7- 5/4 3.5262- سرعت هوا

 RH + 3.4134 46/4 47/4- .4 0.0352- رطوبت نسبی

تابش 
 خورشید

0.128 Tmrt – 3.4318 4./4 11/4 4/16 

 زمستان
 0.7418V – 0.0497 47/4 47/4 46/4– سرعت هوا

 RH + 0.3662 45/4 44./4- 74 0.0096- رطوبت نسبی
تابش 

 Tmrt – 2.2234 45/4 44/4 4/14 0.0862 خورشید
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ر بموضوع تحت شرایط مختلف حرارتی  دماییتعریف ادراک  برای
که در آن افراد احساس آسایش  Ta، دامنه (Ta)اساس دمای هوای 

 Taقبول" برای باید تعریف شود، نتیجه "دامنه حرارتی قابل ،کنندمی
و ( هاTSV)است. برای این منظور، یک معادله درجه دوم رابطه بین 

Ta ( که برای تخمین منحنی5شکل )وکار برده های رگرسیون خطی به 
دامنه حرارتی در تابستان داده شده است.  نشان 6نتایج آن در جدول 

 تاگراد درجه سانتی 8432از )آسایش حرارتی( قبول دمای هوا  قابل
 8.32؛ دمای خنثی برای تابستان برابر با استگراد درجه سانتی 4333

قبول دمای هوا از دامنه حرارتی قابلدر زمستان  گراد است.درجه سانتی
و دمای خنثی برای  استگراد درجه سانتی 4232 تادرجه سانتیگراد  22

 گراد است.درجه سانتی 8335ان فصل زمست

 
 

 دادن به احساس حرارتی و دمای هوا برای زمستان و تابستان.رای( 5شکل 

 
 معادالت رگرسیون آسایش حرارتی در فضای باز  (7جدول 

 ضریب انحراف 2R معادله رگرسیون برای احساس حرارتی فصل
حداقل ناحیه 

 (C°)آسایش 

حداکثر ناحیه 
 خنثی محدوده T l (°C) (C°) آسایش

 a0.1896 T 27/0 22/0 2/84 3/43 2/8. 6/20 - 5.5021 تابستان

 a0.1534 T 24/0 25/0 0/22 2/42 5/83 2/24 - 3.7692 زمستان

 
 بحث

های اصلی تاثیرگذار بر احساس کردن مولفههدف این پژوهش مشخص
یم اقلها بر ایجاد آسایش حرارتی در مناسب این مولفه حرارتی و محدوده

گرم و مرطوب بندرعباس در فضای باز است که بدین منظور در تحلیلی 
چند متغیره تاثیر همزمان این عوامل بر احساس حرارتی بررسی شد. در 

 است که اینگونه یا درجه لباس سخن گفتیم؛ روشنآغاز بحث از سه
پردازد اما برای پژوهش به لباس اول )پوست به عنوان لباس( نمی

اس میان آرا احس داد کهها نشانه دو لباس دیگر نظر دارد. یافتهآسایش ب
 یهمبستگ سرعت هوای دوره تابستان و زمستان احرارتی و دمای هوا ب

وجود دارد. در تابستان سه متغیر جریان هوا، رطوبت و سن تاثیر 
معکوس دارند یعنی با افزایش آنها احساس دمایی به سمت خنکی 

ها تاثیر مستقیم دارد. بیشترین تاثیر در احساس رود و سایر متغیر می
تاثیر معکوس و پس از آن نرخ لباس  %26/56حرارتی را جریان هوا با 

تاثیر مستقیم دارند. پس از آنها به ترتیب متغیرهای زیر  %32/32با 
تاثیر  %03.6تاثیر مستقیم، دمای تابشی با  %02/8موثرند: دمای هوا با 
، وزن  %07/0تاثیر معکوس، نرخ فعالیت با  %84/0مستقیم، رطوبت با 

تاثیر معکوس. در  %02/0تاثیر مستقیم و در نهایت سن با  %08/0با 
زمستان سه متغیر جریان هوا، رطوبت و نرخ فعالیت تاثیر معکوس 

قی رود و مابدارند یعنی با افزایش آنها احساس دمایی به سمت سرما می
ن ترین تاثیر در احساس حرارتی را جریامتغیرها تاثیر مستقیم دارد. بیش

تاثیر مستقیم و  %87/46تاثیر معکوس و نرخ لباس با  %2/36هوا با 
ترتیب تاثیر مستقیم دارند. پس از آنها به %26/.5دمای هوا با 

 %023/0تاثیر مستقیم، وزن با  %22/0متغیرهای زیر موثرند: سن با 
 %05/0ر مستقیم، رطوبت با تاثی %03056تاثیر مستقیم، دمای تابشی با 

تاثیر معکوس. نرخ  %002/0تاثیر معکوس و در نهایت نرخ فعالیت با 
فعالیت در هر دو دوره گرم و سرد تاثیر اندکی بر احساس آسایش دارد 

شهرسازی نیز خارج است. تاثیر متغیرهایی چون معماری و  و از حیطه

دمایی، در مجموع  سن و وزن نیز در هر دو دوره گرم و سرد در احساس
 بسیار اندک است. 

شود که جریان هوا و باد در گرمای تابستان از این موارد روشن می
(، ٪20تاثیری بیش از زمستان در احساس آسایش دمایی دارد )حدود 

 (. نکته٪5توان دید )حدود همین نبود تقارن را در نرخ لباس هم می
حساس آسایش حرارتی قابل توجه تفاوت وزن دمای هوا در ایجاد ا

در احساس آسایش حرارتی موثر  ٪8است؛ دمای هوا در تابستان حدودًا 
. این تفاوت تاثیر دما بر احساس  ٪5/26است و در زمستان در حدود 
رسد که با تاثیر باد و پوشش در تابستان آسایش در زمستان به نظر می

ا ه جریان هوا یگفت کتوانگیرد اما در تفسیر آن میدر تعارض قرار می
باد و پوشش، بیشترین تاثیر را در احساس آسایش حرارتی در اقلیم و 
مرطوب )تابستان بندرعباس( دارند و در زمستان که گرما و رطوبت هوا 

د، شوگرم و مرطوب خارج می ای از مقولهیابد و اقلیم تا اندازهکاهش می
، دمای هوا وزن یابد و در قابلوزن جریان هوا و پوشش نیز کاهش می
 یابد.بیشتری در احساس آسایش حرارتی می

ند؛ این کناین تفسیر را تحقیقات دیگر و شواهدی تاریخی هم تایید می
تفسیر با تحقیق گیونی که جریان هوا را در فضای باز مناطق گرم و 

 ,Givoni]داند مرطوب را غالبًا موجب احساس آسایش حرارتی می

توان به هماهنگ است در همین راستا و در تایید نتیجه می [1994
و پوشش  هوا دو متغیر میزان سرعتفرگس و دالمن هم اشاره کرد که 

 دانندمیگرم و مرطوب  منطقهاحساس حرارتی در  عوامل مهم بررا 
[Furgus, 2004; Dalman et al., 2012] آرنا و همکاران نیز نشان .

  ٪60درجه( تا حدود  84سرد )کمتر از  دادند که افراد در دمای

درجه( تا حدود  86خواهان کاهش جریان هوا و در دمای گرم )باالی 
 [Arena et al., 1997]خواهان افزایش شدت جریان هوا هستند  70٪

 گرفته است. از سوی دیگر شواهد تاریخی همچون که تایید تفسیر صورت

   تاریخی بندرعباساست؛ بافت  بافت قدیم شهری نیز مؤید همین امر

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 g

eo
re

se
ar

ch
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               7 / 8

https://georesearch.ir/article-1-1400-fa.html


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  محمددانا سالم 363

  2302پاییز ، 3، شماره 47دوره                                                                                                                                                                                      ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

گیری گذرها به صورت خطی و در امتداد ساحل است و جهتبه
وایی های های گشوده به دریا است که بیشترین بهره را از جریانگونه

 .[Ranjbar et al., 2009]دریا و ساحل ببرد 
 

 گیرینتیجه
ترین عامل برای تامین در اقلیم گرم و مرطوب )بندرعباس( مهم

آسایش حرارتی افراد در فضاهای باز )میدان، خیابان، پارک و ...( 
بعد قرار دارد.  جریان هوا و باد است، عامل پوشش و لباس در مرتبه

اثر نیست ولی عامل اصلی آسایش در این منطقه، عوامل دیگر هم بی
ا ببرای تامین آسایش حرارتی، مطابق وای خنثی سرعت هباد است. 

متر بر  0324متر بر ثانیه برای فصل گرم و  035سرعت هوای خنثی 
 د.آمبه دست  ثانیه برای فصل سرد

 
 است. نشده اعالم نویسندگان سوی از موردی :قدردانی و تشکر

 است. نشده اعالم نویسندگان سوی از موردی :اخالقی تاییدیه
 ندارد. منافع تعارض :منافع تعارض

 اول(، نگارنده مقدمه/پژوهشگر محمددانا سالم )نویسنده :نویسندگان سهم
(؛ ایوب مرادخانی )نویسنده دوم(، تحلیلگر داده %50) اصلی/نگارنده بحث

 (%80شناس )(؛ حجت قائدی )نویسنده سوم(، روش40%)
 است. نشده اعالم نویسندگان سوی از موردی :مالی منابع

 
 منابع

-  Ahmed KS (2003). Comfort in urban spaces: Defining the 
boundaries of outdoor thermal comfort for the tropical urban 
environments. Energy and Buildings, 35(1):103-110. 
- Arens EA, Xu T, Miura K, Zhang H, Fountain M, Bauman F 
(1997). A study of occupt cooling by personally controled air 
mov7ement. Energy and Building. 27(1):59-45. 
- Baghaie P, Ansari M, Bamanian MR, Fayyaz R (2014). The 
range of thermal comfort in the traditional residential 
open space of Yazd city. Hoviatshahr. 9(23):59-72. 
[Persian] 
- Cheng V, Ng E (2012). Thermal comfort in urban open spaces 
for Hong Kong. Architectural Science Review. 49(3):236-242. 
- Chehrazi G, Dehghan N Sanyayan H, Gandhamkar A 
(2020). Determining the range of thermal comfort in the 
open space of girls' primary schools in Isfahan city. 
Sofeh. 94:43-58. [Persian] 
- Dalman M, Salleh E, Saadatian O, Haw LC, Sopian K 
(2012). Effects of urban canyons and thermal comfort in 
the Persian Gulf region. 2012 IEEE Business, 
Engineering & Industrial Applications Colloquium 
(BEIAC). Kuala Lumpur: IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers); pp. 184-188. 
Link: https://ieeexplore.ieee.org/document/6226048 
- Das, M, Das A (2020). Exploring the pattern of outdoor 
thermal comfort (OTC) in a tropical planning region of 
eastern India during summer. Urban Climate. 34. 
- Deevi B, Chundeli FA (2020). Quantitative outdoor 
thermal comfort assessment of street: A case in a warm 
and humid climate of India. Urban Climate. 34. 

- Givoni B, Noguchi M, Saaroni H, Pochter O, Yaacov Y, Feller N, 
et al (2003). Outdoor comfort research issues. Energy and 
Buildings. 35(1):77-86. 
- Givoni, B. (1994) Passive and Low Energy Cooling of 
Buildings. New York: Wiley. 
- H J, Hoyano A, Takashi T (2009). A numerical simulation tool 
for predicting the impact of outdoor thermal environment on 
building energy performance. Applied Energ. 86(9):1596-
1605. 
- Hoppe P, Lin TP (2007). Problems in the assessment of the 
bioclimate for vacationists at the seaside. International Journal 
of Biometeorology. 35:107-110. 
- Hwang RL, Lin TP (2007). Thermal comfort requirements for 
occupants of semi outdoor and outdoor environments in hot-
humid regions. Architectural Science Review. 50(4):357-364. 
- Lin TP (2009). Thermal perception, adaptation and 
attendance in a public square in hot and humid regions. 
Building and Environment. 44(10):2017-2026. 
- Liu S, Nazaria, N, Niu J, Hart MA, Dear R (2020). From thermal 
sensation to thermal affect: A multi-dimensional semantic 
space to assess outdoor thermal comfort. Building and 
Environment. 182.  
- Majidi FS, Heydari S, Ghale Noi M, Ghasemi Sichani M (2018). 
Evaluation and comparison of thermal comfort in residential 
neighborhoods of Isfahan city, a case study of Ali Agha 
neighborhood and Dashtestan. Journal of Iranian Architecture 
Studies. 8(15):47-64. [Persian] 
- Mishra AK, Loomans MG, Hensen JL (2016). Thermal comfort of 
heterogeneous and dynamic indoor conditions- an overview. 
building and enviriment. Building and Environment. 109:82-100. 
- Monam AR (2011). Environmental comfort in open urban 
spaces, evaluation of thermal comfort in selected parks in 
Tehran [dissertation]. Tehran: Iran University of Science and 
Technology. [Persian] 
- Nikolopoulou M (2011). Outdoor thermal comfort. Frontiers 
in Bioscience. 3(5):1552-1568. 
- Nikolopoulou M, Baker N, Steemers K (2001). Thermal 
comfort in outdoor urban spaces: Understanding the human 
parameter. Solar Energy. 70(3):227-235. 
- Ranjbar E, Pourjafar M, Khalji K (2009). Climatic design 
creations in accordance with the wind flow in the old context 
of Bushehr. Bagh-E Nazar. 7(13):17-34. [Persian] 
- Peng Y, Feng T, Timmermans HJ (2021). Heterogeneity in 
outdoor comfort assessment in urban public spaces. Science of 
the Total Enviroment. Science of The Total Environment. 790. 
- Thapar H, Yannas S (2008). Microclimate and Urban Form in 
Dubai. PLEA-25th Conference on Passive and Low Energy 
Architecture: Dublin. 
- Thorsson S, Honjo T, Lindberg F, Eliasson M, Lim EM (2007). 
Thermal comfort and outdoor activity in Japanese urban 
public places. Environmental Behavior. 39(5):660-684.  
- Thorsson S, Lindberg F, Eliasson I, Holmer B (2007). Different 

methods for estimating the mean radiant temperature in an 
outdoor urban setting. International Journal of Climatology. 
27(14):1983-1993. 
- Zacharias J, Stathopoulos T, Wu H (2001). Microclimate and 
downtown open space activity. Environment and Behavior. 
33(2):296-315. 
- Zhao L, Zhou X, Li L, He S, Chen R (2016). Study on outdoor 
thermal comfort on a campus in a subtropical urban area in 
summer. Sustainable Cities and Society. 22:164-170. 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 g

eo
re

se
ar

ch
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

https://georesearch.ir/article-1-1400-fa.html
http://www.tcpdf.org

