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   A B S T R A C T 
 

 

Aims: Based on the thermal adaptation concept, an individual adaptation at 

physiological, psychological, and behavioral levels can be effective in providing 

residential thermal comfort, consuming energy, and designing building. The present 

study was, therefore, aimed to investigate the thermal adaptation in residential 

apartments of Shiraz, Iran by determining thermal comfort range, priority of thermal 

behavior, and causes of thermal dissatisfaction of the residents. 

Materials & Methods: The quantitative research method was performed by using the 

survey of thermal comfort, behavioral priority, and thermal dissatisfaction factors. The 
correlation between the variables was then, analyzed. Thermal adaptation was further 

investigated through analytical and inferential methods. 

Findings: While thermal comfort range was found to be higher than the international 

standards, 45% of the respondent's dissatisfaction was reported to be due to the lack of 

proper climatic design. Both clothes change and cooling system use as the first, and 

opening the windows as the second priorities of thermal behavior in hot season. 

Drawing curtains, closing doors and windows, and clothes change, however, were the 
respective priorities in winter, which vindicates the priority of using passive approaches 

in cold season. The effect of season on both behavior and reactive behavior were further 

investigated. 

Conclusion: The higher thermal comfort range and neutral temperature found in 

comparison to those reported in standards, as well as the study of either reactive or 

interactive behaviors and seasonal habits of residents vindicated the individuals' 
thermal adaptation. Using aforementioned items in building design has significant 

effects on improving thermal comfort and reducing energy consumption.
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های در آپارتمانبررسی سازگاری حرارتی  

مطالعه آسایش و رفتار    اقلیم گرم و خشک:

 های شیرازحرارتی در آپارتمان

 

 3فرعلیرضا عینی،  2* شاهین حیدری،   1زادهسیده مهسا عبداله

 

 پردیس معماری، دانشکده گروه معماری،معماری، دکترای دانشجوی.  1

 .تهران، تهران، ایران  دانشگاه زیبا، هنرهای

تهران،  دانشگاه زیبا، هنرهای پردیس معماری، دانشکده گروه معماری،.  2

 )نویسنده مسئول( .تهران، ایران

تهران،  دانشگاه زیبا، هنرهای پردیس معماری، دانشکده روه معماری،گ.  3

 .تهران، ایران

 

 ده یچک

به مصرف   :اهداف توجه  در ساختمان  ٪40با  تعامالت  انرژی جهانی  ها، درک 

ساختمان با  صرفهساکنان  جهت  سرمایش  و  گرمایش  تأمین  برای  در  ها  جویی 

  محیط  با   ی تعامل ساکنیننحوه  سازگاری  مفهوم  بر مبنای  انرژی ضروری است.

تواند در تامین آسایش حرارتی، مصرف  روانی و رفتاری میدر سطوح فیزیولوژیکی،  

بررسی سازگاری حرارتی   هدف پژوهشحوه طراحی بسیار موثر باشد.  انرژی و ن

آپارتمان رفتار حرارتی  در  اولویت  آسایش حرارتی،  تعیین محدوده  با  های شیراز 

 باشد.ساکنان و علل نارضایتی حرارتی می

نظر  :هاروش از  استفاده  با  کمی  تحقیق  حرارتیسنجی روش  آسایش  ،  های 

رفتاری مورد    اولویت  حرارتی  نارضایتی  عوامل  سپس  استفاده  و  گرفت.   ا بقرار 

متغیرها و توصیف تحلیلی و استنباطی به بررسی سازگاری   بینتحلیل همبستگی  

 . شدحرارتی پرداخته
ساکنان    :هاافتهی حرارتی  آسایش  باالتریمحدوده  دمای  به    ،در  نسبت 

میاستاندا  و  ردها  از  %45باشد  ساکنان  عدم نارضایتی  علت  به  حرارتی  شرایط 

طور  های گرم بهباشد. اولویت اول رفتار حرارتی در ماهطراحی مناسب اقلیمی می

  ها و اولویت دوم بازکردن پنجرهمشترک تغییر لباس و استفاده از وسایل سرمایشی  

باشد کشیدن پرده، بستن پنجره و درب فضای سرد و تغییر لباس میو در ماه سرد  

ا  از  نشان  بهرهکه  غیرولویت  راهکارهای  از  میگیری  زمستان  در  . باشدفعال 

-همچنین بررسی تاثیر فصول بر رفتار و رفتارهای واکنشی ساکنان از دیگر یافته

 های پژوهش است. 

محدوده    قرارگیری  :یر یگجهینت در  خنثی  دمای  و  حرارتی  آسایش  محدوده 

یر واکنشی و عادات فصلی  باالتری از استانداردها و بررسی رفتارهای واکنشی، غ 

آنها در طراحی  از  بهره گیری  افراد دارد که  از سازگاری حرارتی  ساکنان نشان 

 گذارد. توجهی در بهبود آسایش حرارتی و کاهش مصرف انرژی میقابل تاثیرات

، پایداری،  های مسکونیآپارتمانآسایش حرارتی، رفتار ساکنان،    کلمات کلیدی: 

 سازگاری.

  مقدمه
محیط به  صرفه توجه  و  در  زیست  انرژی  مصرف  در  جویی 

اهمیت  ها  ساختمانامروز  طراحی   رغم علیاست؛  حائز 

بهره غیرراهکارهای    از  گیریافزایش  و  در   فعالفناورانه 

انرژی در   مصرف  اخیر، کاهش  هایسال  طراحی معماری در

نمی نظر  به  انتظار    بین   مالحظهقابل  تفاوت.]4-1[رسدحد 

و قبل   در مرحله طراحی)  ینی شدهبپیش  انرژی  مصرف  میزان

بهره واقعی   برداری(از  مصرف  بهره)  و  از  در    (برداریپس 

تواند به دلیل تفاوت بین طراحی ساختمان و  می  هاساختمان

ساخته انتخاب  بنای  تاسیسات،  و  فنی  کار  شرایط  در  شده 

رابطه تجهیزات و مصالح در مرحله ساخت و رفتار ساکنان در  

انرژی نادیده  سازیبا مصرف انرژی باشد، که در فرآیند شبیه

است  شده  میزان    .]3-5[گرفته  تفاوت  بر  افراد  رفتار  تاثیر 

-6[مصرف انرژی در ساختمان های مشابه به میزان سه برابر

نظرگرفتن رفتار ساکنان در راهکارهای  دلیلی بر اهمیت در،  ]8

بهره های  ساختمان  کاهش   انرژی  مصرف  در  ورطراحی 

پیشبی  تفاوت انرژی  مصرف  میزان  مصرفن  و  شده   بینی 

توجه به سازگاری    . بنابراین]2-9[است ها  واقعی در ساختمان

رفتاری( و  روانی  تأثیرات می  حرارتی)فیزیواوژیکی،  تواند 

توجهی در بهبود آسایش حرارتی افراد، کاهش مصرف  قابل

ها  برداری از ساختمانو تغییر نحوه طراحی و بهره   ]10[انرژی

 . ]11[بگذارد

دقیق نتایج  به  دستیابی  برای  قدم  اولین  راستا  این  در  در  تر 

حرارتی شبیه آسایش  محدوده  شناسایی  طراحی،  و  سازی 

. از این رو  باشدساکنان، رفتارها و نحوه تعامل با محیط می

پژوهش   آپارتمانهدف  در  حرارتی  سازگاری  های بررسی 

-محدوده آسایش حرارتی و اولویت   شناساییشیراز از طریق  

پژوهش به شرح زیر  های  پرسش های رفتار حرارتی است.  

محدوده آسایش حرارتی ساکنان در فصل گرم در -1:باشندمی

چگونه رفتارهای ساکنان -2  های شیراز چقدر است؟آپارتمان

  ست؟ ا   های مسکونی در تامین آسایش حرارتی موثرآپارتمان

 چه عواملی در نارضایتی حرارتی ساکنان تاثیرگذار است؟ -3
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اندازه  استایدر ر متغیرهای    گیریپاسخگویی به سواالت، با 

محدوده آسایش    ،حرارتی کاربران  آسایشو بررسی  محیطی  

رفتار    مشخص گردید. همچنین اولویت دمای خنثی  و    حرارتی

پرسشنا طریق  از  حرارتی  نارضایتی  عوامل  و  و  حرارتی  مه 

آوری شد. هدف این پژوهش ارزیابی وضعیت  مصاحبه جمع

حرارتی   سازگاری  و  آپارتمانآسایش  مسکونی  در  در  های 

محدوده   دقیق در خصوص  گیریاست. برای نتیجهفصل گرم  

اقلیم  قابل  حرارتی  آسایش این  در  بهقبول  مطالعات    نیاز 

 است.  بیشتر تعداد نفراتدر  و در طول سال گسترده

 

 مواد و روش ها  
 آسایش حرارتی و سازگاری حرارتی 

که   است  ذهنی  حرارتی،شرایط  آسایش  اشری  تعریف  طبق 

. دو رویکرد  ]14[کندمیزان رضایت افراد از محیط را بیان می

مدل کالسیک و ایستا    -1اصلی در مطالعات آسایش حرارتی:  

( که بر اساس تعادل حرارتی 1970معرفی شده توسط فانگر)

 .باشدمی شرایط آزمایشگاهی بدن در

رویکرد تطبیقی بر اساس مطالعات میدانی که در آن افراد  -2

و بدون تغییر شرایط محیطی مورد پرسش  در دنیای واقعی

اختالف   ]18[و نیکل   ]17-16[. همفریز  ]15[گیرندقرار می

در رویکرد تطبیقی رفتار بین این دو روش را گزارش دادند.  

بازیابی  افراد، در صورت   به  تغییر در شرایط آسایش، منجر 

می افراد  حرارتی  پیشینه آسایش  بستر،  بین  این  در  گردد. 

ترجیحات  در  سزایی  به  تاثیر  افراد  انتظارات  و  حرارتی 

سازگاری    از اینرو به کارگیری تئوری  ]19[حرارتی آنها داردو  

توجهی در مصرف  جویی قابلطبق نظر همفریز منجر به صرفه

( ترکیب  2013دیر)گردد. همچنین دیها میاختمانانرژی س

جامع را  حرارتی  تعادل  و  تطبیقی  رویکرد  رویکرد  ترین 

می معرفی  بر   سازگاری  لمد.  ]22-20[کندآسایش حرارتی 

مرتبط  موضوع  سه  آسایش -1:اساس  )دمای  روانی  تطبیق 

انتظار و دمای آسایشی که بدان عادت کردند، تحت تاثیر  مورد

تطبیق رفتاری جهت بازیابی  -2و خارج است((    هوای داخل

آسایش   )خو-3شرایط  فیزیولوژیکی  می تطبیق  -گرفتن(( 

 . ]23[(1اشد)جدولب

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ]13-11[انواع سازگاری حرارتی -1جدول
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کند که رضایت فرد از شرایط داخلی  فرضیه سازگاری بیان می

از طریق مطابقت شرایط دمایی محیط در آن زمان و مکان با  

آید. باشد، به دست میکه بایددر آنجا  انتظارات فرد از شرایطی

انتظارات مهم ناشی از تالقی تجربیات حرارتی فرد در   این 

می  فناوارانه  و  فرهنگی  رفتارهای  نیز  و  حال  و  -گذشته 

 .  ]24-26، 18[باشد

 

دهد که  این روابط که در نمودار اولیسیمز ارائه شده، نشان می

هوای   شرایط  تاثیر  تحت  ساکنان  رضایت  و  آسایش  میزان 

بس انتظارات  داخل،  و  اقلیمی  انتظارات  و  فرهنگ،  به  ته 

 (. 1)تصویر]11[تواند متفاوت باشدمعمارانه/تهویه مطبوع می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتار حرارتی

باا  ی تعاامال سااااکناان باا محیط  تئوری ساااازگااری، نحوهدر  

درنظرگرفتن تااثیر عواملی ماانناد تجاارب قبلی افراد، اهاداف و  

. ]72[هاای آیناده بر ادراا افراد حاائز اهمیات اسااات برنااماه

  از آنجایی که ادراا افراد از محیط متفاوت اسااات،  همچنین

عوامل روانشااناختی بر ادراا حرارتی ف ااا و  توان گفت  می

در تغییر حرارتی  باا ایجااد  .  ]82[گاذارنادآن تااثیر می  تغییرات

های فردی  داده و با انطباق ویژگی، افراد واکنش نشاان محیط

در این   .]92-30[کننادآساااایش خود را حفی می  و محیطی

رفاتااارهااایای    ساااطاح  در  خاون  ماقاادار  تاغایایار  ماااناناادبایان  

تغییر لباس،   و  و لرزیدن به صاورت ناخودآگاه  تعرق پوسات،

های  کنندهبدن و میزان فعالیت، اساااتفاده از کنترلضاااعیت  و

ماحایاط  حارارتای بایان  جاااباجااایای  ماخاتالاف،  و  حارارتای  هااای 

آسااااایشآگاااهااانااه    رفتااارهااای تااامین    ی حرارت  جهاات 

 .]31[باشندمی

 

 

 

 

 ] 23[مدل سازگاری در ادراا حرارتی -1شکل
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 وامل موثر بر رفتار حرارتی و مصرف انرژیع

دهد که رفتارهای تعاملی انسان با محیط را  مطالعات نشان می

گروهمی در  دسته توان  زیر  )های  کرد:  الگوهای  1بندی   )

)-مکانی محیط  در  ح ور  ترجیحات  2زمانی  و  ادراا   )

داخلی   آکوستیک(  و  بصری  )حرارتی،  برای شرایط  ساکنان 

( 4محیطی )ن از انرژی و پیامدهای زیست ( آگاهی ساکنا3)

لوازم با  ساکنان  کنترلتعامل  و  )کنندهخانگی  سطح  5ها   )

)نظریه .]32[فعالیت ساکنان   از  استفاده  با  های  پژوهشگران 

شناسی، اجتماعی و اقتصادی( رفتار ها و  جامعه  روانشناختی،

مانند آنها  بر  موثر  زمینه]33[عوامل  محیطی  ای،  عوامل 

عادت و  روانشناختی  می  فیزیولوژیکی،  بررسی  ها، 

کردن و دلیل دشواری بررسی، کمی اغلب به  ؛ که  ]34،4[کنند

پراکنده  اطالعات  صورت  به  عوامل  این  همبستگی  تعیین 

اند. دراین بین متغیرهای محیطی، الگوی اشغال گزارش شده

عینی   عوامل  زمان  اساس  بر  رفتارها  بررسی  و  سکونت  و 

 . ]4[توانند به راحتی ثبت و مقایسه شوندمیهستند که 

نظر هنگ و همکاران به دو  از  رفتارهای  رفتار ساکنان  گونه 

  ( ساکنان  یپذیرتطبیق  -2  پذیری محیطانعطاف  -1)پذیرتطبیق

غیر رفتارهای  ساکنان)مانند  پذیرتطبیقو  ایی  کار  ،ح ور 

میزان  تواند در  می  بین ف اها(  جاییجابهالکتریکی و  تجهیزات

جهت    شرایطشدن  فراهم  . ]1[گذار باشدانرژی تاثیر  مصرف

  تحت عنوان ها  ساختماندر    رفتارهای تطبیق پذیر و سازگاری

که شامل  شودهای سازگاری مطرح میو محدودیت   هافرصت 

-هزینه)اقتصاد   -2سخت(.  معتدل)اقلیم:  -1 موارد زیر است:

دمای  ایه پوسته    -1ساختمان)طراحی   -3(  محیطکنترل 

عادات   -4(  سیستم کنترل هوا  -3چیدمان داخلی-2ساختمان  

ساختمان  -5اجتماعی   شرایط  به  مربوط  سازمانی  اصول 

لباس) نوع  ف ایمحدودیت  محدودیت   ، ،   کاری 

  .]11[...(انرژی و  هایدستورالعمل

در بخش مسکونی، بررسی تفاوت رفتاری در مصرف انرژی  

مورد مطالعاتتوجه  بسیار  اروپا است.  ، ]36-35[در 

آسیا]37[آمریکا استرالیا  ]39-38[،  در  .]40-41[و  تنوع 

دهد که به  را نشان می  10-3مصرف انرژی خانگی با ضریب  

در مطالعات آسایش   .]2[شودعوامل رفتاری نسبت داده می 

آسایش ارزیابی  ایران،  در  داخلی  ف اهای  حرارتی  حرارتی 

شبیه طریق  از  پیشبیشتر  مبنای  بر  و  بدون فرضسازی  ها، 

ضرورت   که  شده  انجام  ساکنان  واقعی  رفتار  درنظرگرفتن 

 دهد. نشان می انجام این پژوهش ها را

 

 مدل سازگاری و رفتار حرارتی

متغیره و بازتابی از میزان مطابقت  تجربه مکان یک پدیده چند

می شخص  انتظارات  و  اهداف  با  رویکرد مکان  در  باشد. 

تطبیقی، ادراا حرارتی تحت شرایطی فراتر از تعادل حرارتی، 

آب شرایط  و ومانند  اقتصادی  مالحظات  اجتماعی،  هوایی، 

بر مبنای مطالعات، مدل   .]11[باشد.ای میسایر عوامل زمینه 

گذار بر رفتار حرارتی با توجه  سازگاری حرارتی عوامل تاثیر

فرصت  سازگاریبه  است.    ارائه  های  حرارتی  رفتشده  ار 

-تغییر لباس، جابهساکنان به دو صورت رفتار غیرواکنشی )

که مربوط   عادت به دمای محیط(جایی، تغییر میزان فعالیت،  

-کردن و بستن پنجرهبازپذیری فرد و رفتار واکنشی)به تطبیق

ها،  هاِ، استفاده از سیستم سرمایش و گرمایش، باز یا بستن پرده

پذیری که به انعطاف  نمودن وسایل برقی(روشن یا خاموش

)فرصت  کالبدی  شرایط  و  محدودیت محیط  و  های  ها 

می مربوط  میسازگاری(  بروز  سازگاری  شود،  و  یابد 

روانی و  تاثیر    فیزیواوژیکی  محیط  )تحت  ترجیحات  و  ادراک 

از تجربیات حرارتی فعلی و گذشته،    ناشی  انتظارات حرارتیداخلی و  

وعادت فرهنگی  آن به  (تکنولوژیکی  های  بر  غیرمستقیم  طور 

در نهایت تعامل سازگاری رفتاری، روانی و    گذار است.تاثیر

ها بر هم در ادراا حرارتی فرد فیزیولوژیکی و بازخورد آن

است)تصویر به2تاثیرگذار  پژوهش  این  در  بررسی  (.  منظور 

-سازگاری حرارتی عالوه بر تعیین محدوده آسایش و دمای

-به بررسی اولویت    )سازگاری فیزیولوژیکی و روانی(خنثی  

تامین   در  ساکنان  واکنشی(  غیر  و  )واکنشی  رفتاری  های 

 شود. آسایش حرارتی پرداخته می 
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 روش تحقیق

 محقق)مقاله حاضر مطابق با روش نیکل، از روش متقاطع    در

گیری متغیرها از سوی یک نفر به سوی نفر با تجهیزات اندازه

می اندازه  و رود  دیگر  و  پرسشنامه  متغیرهای  تکمیل  گیری 

فردی   و  میمحیطی  آسایش د(  شو انجام  سنجش  جهت 

های  انجام بررسی  .از آنجا که جهت است هشداستفاده    حرارتی

یکل و حیدری تکمیل  نمیدانی در مطالعات آسایش حرارتی،  

 101حجم نمونه  ،   ]18،42[دانندپرسشنامه را کافی می  100

- 100های با ارتفاع متوسط )مساحت نفر از ساکنان آپارتمان

رو  مربع(متر601 متوسط  مناطق  شهر  در  باالی  لحاظ    به  به 

به روش پیمایشی    هاآوری دادهجمعو    تعیین شدند  اجتماعی

در وضعیت   افراد  حرارتی  ادراا  یافتن  منظور  به  میدانی  و 

اولویت   واقعی آسایش  و  تامین  برای  ساکنان  رفتاری  های 

از    گیریبهرهروش تحقیق کمی با  از اینرو  انجام شد.  حرارتی  

  )از طریق   و اولویت رفتاری  های آسایش حرارتیسنجینظر

مصاحبه    استفاده (  پرسشنامه با  حرارتی  نارضایتی  عوامل  و 

متغیرها    بینتحلیل همبستگی    اب  سپس  آوری شد.ساکنان جمع

های رفتاری، و عوامل  و توصیف تحلیلی و استنباطی اولویت 

 . شدنارضایتی حرارتی به بررسی سازگاری حرارتی پرداخته 

 

 مطالعات میدانی 

غربی  نوب جشیراز در بخش مرکزی استان فارس و در    شهر

در زمستان آب و    .گرم و خشک است دارای اقلیم نیمه،  ایران

هوای نسبتا معتدل توأم با بارندگی و درتابستان دارای هوای  

می خشک  و  دسته  .باشدگرم  در  در  شهر  این  کوپن  بندی 

  4  -3  تصویر  (.Weather Base)گیرد قرار می BShگروه  

 .دهدرا نشان میشیراز   ییهواومیانگین وضعیت آب
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 مدل سازگاری و رفتار حرارتی در دستیابی به آسایش حرارتی  -2شکل
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 های محیطیپارامترگیری پرسشنامه و اندازه

تصادفی   صورت  به  مسکونی  تعدادیابتدا  ارتفاع    واحد  با 

باال،  متوسط  به  رو  متوسط  اجتماعی  سطح  با  مناطق  با    در 

دامنه سنی جمعیت مورد  پراکندگی مناسب انتخاب گردیدند.  

و    سواالت پرسشنامه مرتبط با احساس سال و    77-20مطالعه

اولویت   حرارتی  ترجیح تامین های  و  برای  ساکنان  رفتاری 

  - 10ها از ساعت  تکمیل پرسشنامهباشد.  آسایش حرارتی می

. پرسشنامه همچنین انجام شد  1398و شهریور    در مرداد  18

نوع    ،عمومی مانند سن، جنسیت و قد کاربران  شامل اطالعات

فعالیت  سطح  و  مقیاس    .است   لباس  از  حاضر  پژوهش  در 

برای احساس    (گرمخیلی  +3  سرد تاخیلی  -3)  هفتگانه اشری

س مقیاس  از  و  مکینتایر)هحرارتی    0سرد،    1-)   (1976تایی 

 . استفاده شد برای ارزیابی ترجیح حرارتی گرم( 1مناسب، +

پرسشنامه  با    نهمزما اصلیتکمیل  ف ای  دستگاه  با    در 

  هوا، دمای  طالعات مربوط بها  8778WBGTمدل    دیتاالگر

-برداشت می WBGT و شاخصنسبی    ، رطوبت رویک دمای

از  ش تابش و    دیگر  به فرد  فردید. دستگاه  نظر  از  منتقل و 

در نزدیکترین محل به  )  شدفاصله از دیوار و کف کنترل می

و    متر از زمینسانتی  160-011در ارتفاع عمودی،  دهندهپاسخ

نرخ فعالیت    همچنین   (.در فاصله بیشتر از یک متر از هر دیوار

اساس چک  و بر  کاربران  اشپوشش  استانداردرلیست   55ی 

می اندازه.  گردیدمحاسبه  خارج، برای  هوای  دمای  گیری 

قرار  مورد استفاده    مستقیم  تابش   از  دور  به و  سایه  در  دیتاالگر

 . گرفت 

 یافته ها 
 آسایش حرارتی

آرا   متوسط  میانگین  حرارتی،  احساس  همان متوسط  و 

 نامه اشری، احساس حرارتی است. آییناحساس واقعی افراد  

آسایش   یهقبول و آنرا محدودرا شرایط قابل +(  1و    -1)بین  

حداقل   می%  80برای  تصویردانند.  افراد  احساس    2-5در 

است. آورده شده  اشری  هفتگانه  مقیاس  با   حرارتی ساکنان 

و   -1)  بین  محدوده  پژوهش  این  در  فوق،ق با استاندارد  مطاب

  و   یک  مثبت   از  بیشترکمی  که   و اعدادی  مناسب   شرایط  +(1

  افراد   نارضایتی  بروز  باعث   باشند  یک  منفی  از  کمتر  اندکی  یا

از افراد در محدوده    ٪90/ 1دهند که  نتایج نشان می  .دشونمی

افراد احساس حرارتی خنثی داشتند.    %59/ 4  آسایش حرارتی

  شیب(  1-5آسایش حرارتی)تصویر  –هوا  طبق نمودار دمای

آسایش    0/ 21  کاربران  حرارتی  احساس  نمودار دامنه  است. 

بین   دمای  31/ 9-22/ 6ساکنان  باشد.  می  27.18  خنثی   و 

گراد به  رجه سانتید  30/ 8-23/ 2دهندگان در بازه دمایی  پاسخ

قدرت تطبیق مردم . بنابراین  اندرای داده(0=احساس حرارتی)

مناسب  هوایی  و  آب  شرایط  با  آسایش  شیراز  دمای  از  و 

  درجه بیشتر است.   2/ 2درجه(، به میزان    25  -21استانداردها )

اساس   بازه ،  معادله رگرسیون خطی نتایجبر  در  در مجموع 

مقیاس    31/ 77-22/ 59دمایی   اساس  بر  سانتیگراد  درجه 

دهندگان از شرایط خود  از پاسخ  ٪80حدود    هفتگانه اشری

 و در محدوده آسایش قرار دارند.  راضی

 
 رابطه بین دمای هوا و احساس حرارتی -1نمودار 
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فصل  احساس حرارتی ساکنان با مقیاس هفتگانه اشری در -2نمودار 

 های شیراز گرم در آپارتمان

 ترجیح حرارتی

از ساکنان درخصوص ترجیح حرارتی دمای محیط )سردتر،  

شد.گرم  تغییر،بدون پرسیده  شوندگان  پرسش  ٪49/ 5  تر( 

در حالی ندارند،  تغییر شرایط حرارتی  به   ٪45/ 5که  تمایلی 

 .تر شدن شرایط دارندتمایل به گرم  ٪5خواهان سردتر شدن و  

متوسط  و  0/ 03متوسط احساس حرارتی در فصل گرم حدود

باشد. تقریبا نزدیک به نیمی از  می -0/ 4 ترجیح حرارتی برابر

تواند در رفتار  افراد تمایل به کاهش دمای محیط دارند که می

گذار  ساکنان جهت تامین دمای ترجیحی و مصرف انرژی تاثیر

 . باشد

 

 نقش لباس در سازگاری

رفتارهای سازگاری فرد برای نیل به آسایش   لباس از مهمترین

(. بررسی همبستگی بین دمای داخل و نرخ  6است. ) تصویر

دهد که مقدار لباس به سطحی لباس در فصل گرم نشان می

کاهش یافت که از نظر فرهنگی قابل قبول بود و فارغ از دمای 

نرخ لباس ساکنان بین    هوا نمی توان بیشتر آن را کاهش داد.

در چندین مورد  باشد.)می54/0کلو و میانگین آن    0/ 9تا0/ 36

به   که  تابستان است  انتظار در  از حد  لباس کمی باالتر  نرخ 

دلیل مسائل دینی و فرهنگی، سن افراد و یا نرخ لباس رسمی  

پرسشنامه   تکمیل  در  کار  از  بازگشت  محض  به  که  ساکنان 

 باشد(. مشارکت کردند، می

 
 

 
 هوای داخل رابطه بین متغیر لباس و دمای -2نمودار 

 

 
 های شیراز رابطه بین لباس و دمای هوای خارج در آپارتمان -3نمودار 

 

 های رفتاری ساکنان در تامین آسایش حرارتی اولویت 

در   معمول  روش  یک  افراد  رفتار  مشاهده  و  مانیتورینگ 

دید  نظرسنجی روش  این  اما  است،  حرارتی  آسایش  های 

. بنابراین،  ] 47[مورد آسایش حرارتی ساکنان داردجزئی در  

فرصت  و  حرارتی  رفتاری  سازگاری  مطالعه  این  های  در 

بررسی   و  ساکنان  از  پرسش  محیط،  با  ارتباط  در  سازگاری 

انجام   لباس  نرخ  مانند  آسایش حرارتی،  در  مهم  پارامترهای 

داخلی    شد. محیط  در  حاضر  پژوهش  اینکه  به  توجه  با 

مآپارتمان حریم  های  به  ورود  دلیل  به  گرفته  انجام  سکونی 

بیشتر   دفعات  در  آن  تکرار  امکان  کاربران،  و خصوصی 

.در این راستا  ممکن نبودساکنان در طول روز  برداشت رفتار  

تر و سردتر شدن محیط ی در صورت گرمرفتار حرارت  اولویت 

تا  1  اولویت   اساس  برگزینه    8از بین    های گرم و سرددر ماه

ماه  ند.دو نممشخص    3 به  در  اول  اولویت  گرم  طور  های 

y = 0.2179x - 5.923
R² = 0.2779
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به   کولر روشنمشترا  لباس  کردن  تغییر  به  و  ، اولویت دوم 

پنجرهباز از وسایل  ها، و اولویت سوم  کردن  از استفاده  پس 

جایی به ف ایی با دمای مناسبتر  مکان و جابهسرمایشی به تغییر

دار ماه د،اختصاص  در  به در حالیکه  اول  اولویت    های سرد 

  تغییر لباس   اولویت دوم به  ها و درب ف ای سرد، بستن پنجره

 اختصاص دارد  استفاده از وسایل گرمایشی  و اولویت سوم به

 . (2و  1)جدول 

به    3تا    1های رفتاری با اختصاص دادن اعداد  بررسی اولویت 

های سوم تا اول، به هر رفتار امتیاز داده شد. سپس با  اولویت 

تقسیم جمع امتیازهای هر رفتار به مجموع امتیازها میانگین 

  های ماه  درمحاسبه میانگین وزنی    بر اساس  .ن شدندتعیی  یوزن

اختالف   دوم  اولویت   لباس،   تغییر  به  اول  اولویت   گرم )با 

  سوم   اولویت   و   کولر  کردنبسیارکم با اولویت اول( به روشن 

در  اختصاص  هاپنجره  کردنباز  به نیز   هایماه  دارد.    سرد 

پنجره و درب ف ای سرد و  به  اول  اولویت    اولویت  بستن 

سوم و  لباس  به  دوم  گرمایشی   و  تغییر  وسایل  از    استفاده 

 دارد. اختصاص

با اولویت  پرسشنامه،    طریق  از  معمول  صورت  به  دادن  اولویت 

نتایج نشان بسیار نزدیک است.  دادن به صورت میانگین وزنی  

بهره  اولویت  راهکارهای غیراز  از  در فصل سرد  گیری  فعال 

)تغییر لباس و بستن پنجره( در مقایسه با استفاده از وسایل  

گرمایشی دارد، در حالیکه در فصل گرم با توجه به اختالف  

از   استفاده  و  لباس  تغییر  درصد جزئی  و  سرمایشی  وسایل 

(،  2فراوانی یکسان آنها در اولویت اول رفتاری ساکنان )جدول

زکردن پنجره را  توان هر دو را به عنوان اولویت اول و بامی

فعال دیگر گرفت. هرچند راهکارهای غیررنظراولویت دوم د

کردن ها و یا عادت جایی، کاهش یا افزایش فعالیت مانند جابه

ط)در صورت چندین درجه اختالف دما( چندان  به دمای محی

استفاده نمی از وسایل  توسط ساکنان  استفاده  اینرو  از  گردد. 

سرمایشی و تغییر لباس جهت تامین آسایش حرارتی اولویت  

 (. 3و  2باشد )جدولاول رفتاری ساکنان در فصل گرم می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میانگین وزنی بر اساس پاسخ ساکنان و محاسبه  اولویت رفتار حرارتی ساکنان در فصل سرد بر اساس   -2جدول
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 رفتار های حرارتی ساکنان در خصوص تغییر محیط 

  آسایش   برای تامین  جهت بررسی سازگاری اقدامات ساکنان

آنها   محیط   تغییر  با  ارتباط  در  حرارتی با  مصاحبه  طریق  از 

شد. فعالیت   برداشت  بهاین  غیر  عنوان  ها  فعال  راهکارهای 

 باشد:میشامل موارد زیر 

کنترل میزان تابش ورودی از طریق افزایش انعکاس تابش  -1

های آلومونیومی در پشت  ها با قراردادن ورق دریافتی پنجره

 شیشه 

حصیر،  -2 مانند  محافی  الیه  ایجاد  طریق  از  تابش  کنترل 

 پوشش سبز در تراس. 

از طریق    -3 سبز  ایجاد جداره  از طریق  ایوان  ف ای  بهبود 

 رطوبت و کنترل تابش دریافتی. افزایش 

جایی مبلمان و تغییر مکان ف ای نشیمن)در صورت  جابه   -4

 بر اساس موقعیت پنجره. امکان( 

نشده در ف ای اصلی  دهد که تابش کنترلموارد فوق نشان می

از عوامل نارضایتی ساکنان است که سعی در رفع آن با ایجاد  

 تغییراتی در محیط داشتند.

 

 ی در فصول سرد و گرمرضایت حرارت

میزان   اقلیمی  لحاظ  به  ف ا  بودن  مناسب  بررسی  منظور  به 

پاسخ پرسیده شد.  گرم  و  سرد  در فصل  ساکنان  ها  رضایت 

رضایت   از  سرد   2/ 4نشان  فصل  در  آپارتمان  از  برابر 

(5 /47٪( گرم  فصل  با  مقایسه  بررسی ٪19/ 8(در  با  دارد.   )

 علت رضایت، طبق نظر ساکنان کنترل 

 

 

می راحتتر  تابستان  با  مقایسه  در  زمستان  در  محیط  -دمای 

آپارتمان از ساکنان  زیادی  تعداد  از  باشد.چراکه  های جنوبی 

شدن ف ا ناراضی بودند که منجر تابش زیاد در تابستان و گرم

یی جهت کنترل به استفاده زیاد از وسایل سرمایشی، راهکارها

جایی در محیط بود.  تابش ورودی و در صورت امکان جابه

-بودن دمای محیط در فصل سرد با بهرههمچنین یکنواخت 

دلیل  دیگر  عنوان  به  شخصی  عالقه  و  رادیاتور  از  گیری 

رضایت افراد ذکر شد.در مقابل افرادی که از محیط در فصل  

ل سرد را  گرم رضایت بیشتری داشتند علت نارضایتی در فص

شمالی(، واحدهای  ف اها)در  نبودن  اندازی سایه  آفتابگیر 

-های مجاور، سرد بودن محیط به دلیل عدم عایقساختمان

بندی مناسب واحد های طبقه آخر و همکف)روی پارکینگ(  

 عنوان کردند.

 

 علت نارضایتی افراد از شرایط حرارتی 

ز شرایط  با بررسی پاسخ ساکنان، عوامل موثر در نارضایتی ا

گردید)تصویر مشخص  زیر  نمودار  در  (.  1-7حرارتی 

نشده آفتاب و ترتیب تابش شدید و کنترلمهمترین عوامل به

بان، سطوح سرد یا گرم و اتالف حرارتی از سقف،  نبود سایه

در  مستقیم  تابش  نداشتن  تجهیزات سرمایشی،  از  نارضایتی 

 باشد.واحدهای شمالی در زمستان می

 میانگین وزنی بر اساس پاسخ ساکنان و محاسبه  اولویت رفتار حرارتی ساکنان در فصل گرم بر اساس  -3جدول 
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 سازگاری رفتار افراد در فصول مختلف 

های سازگاری بروز رفتارهای متفاوت در فصول یکی از جنبه

یافتن   جهت  در  است.  محیطی  پارامترهای  تغییر  با  مختلف 

دهد،  رخ میتغییراتی که با تغییر فصل بر زندگی و رفتار افراد  

نوع رفتار)خواب  نظرات ساکنان که شامل تغییراتی در زمینه  

 ز در تابستان، میزان دید و بازدید، خوابیدن در ف ای نیمرو

 

 

زمان   ورزش(،  خانه،  در  اقامت  زمان  مدت  تغییر  تراس، 

مکان  فعالیت((،  استراحت،  روزانه)زمان  و  )فصلی  رفتارها 

با   یا  به گرم  از ف ای سرد  بروز رفتارها)جابه جایی فصلی 

مناسب، جابه و  تابش  تابش  دید،  مبلمان)به علت  ..(،  جایی 

تغییر مکان استراحت و غذاخوردن، استفاده از تراس(، میزان  

-خوی افراد جمعوتغییر غذا و خلق،  فعالیت و بازدهی افراد

 ( 3آوری گردید. )نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها عوامل نارضایتی حرارتی ساکنان در آپارتمان -3نمودار 

شرایط آسایش حرارتی

محیط مناسب است

23%

نارضایتی از تجهیزات

سرمایشی

11%
نارضایتی از تجهیزات

گرمایشی

3%
فضای اصلی سردتر یا گرمتر از 

عدم تعادل .)سایر فضاهاست

…(حرارتی

.سطوح کف یا دیوار  سرد یا گرم می باشد

11%

تابش شدید آفتاب و

نداشتن سایه بان 

24%

یم نداشتن تابش مستق

افتاب در زمستان

10%

اتالف حرارتی زیاد به

خاطر سقف

10%

شخصی

4%
سایر

0%

دالیل نارضایتی حرارتی افراد از محیط
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 گیریبحث و نتیجه 
های  آسایش حرارتی در آپارتمان سازگاری وپژوهش حاضر 

تابستان   در  اولویت   1398شیراز  تامین و  در  رفتاری  های 

می ارزیابی  را  حرارتی  زیر  یافته  کند.آسایش  نتایج  های  از 

 :است  تحقیق

و حدود    نثیاحساس حرارتی خ%  59از مجموع ساکنان  -1 

گرم کمی )آسایش  هکاربران احساس حرارتی در محدود 90%

کمی اساس    (سردتا  اش7مقیاسبر  دارند  ریگانه  درجه   .را 

دهد گراد است که نشان میدرجه سانتی   27/ 18حرارت خنثی  

خود  به  کاربران   اطراف  حرارتی  محیط  با  خوبی  سازگاری 

  (بیشتر( c)  2/ 2)عبارتی ساکنان، در دمای باالتر  به  .ندارسیده

درجه(    25-22ایران)  استانداردهایدمای آسایش در  نسبت به  

 د.  کنناحساس آسایش میدر فصل گرم، 

-نشان می  های سازگاری حرارتی ساکناناستراتژی  بررسی-2

هد که آنان در فصل سرد ابتدا از راهکارهای غیرفعال)بستن  د

 کننددرب ف ای سرد و افزایش لباس( استفاده میپنجره و  

قبل از اینکه به راهکارهای مصرف انرژی متوسل شوند، اما  

لباس و    طور مشترا به تغییر  به  اول  اولویت   در فصل گرم

   استفاده از وسایل سرمایشی و

 

 

-دارد. این امر می  اختصاص  ها پنجره  کردنباز   به   دوم  اولویت

 ی انرژی شود. تواند منجربه مصرف باال

شدید   -3 ساکنان)تابش  حرارتی  نارضایتی  عوامل  بررسی 

سایه نداشتن  و  زیاد  آفتاب  سرمای  و  گرما  مناسب،  بان 

واحدهای طبقه آخر در تابستان و زمستان و نیاز به مصرف  

و    ).... و  گرم  یا  سرد  سطوح  آسایش،  تامین  جهت  انرژی 

البدی با  رفتارهای واکنشی، نشان از نامناسب بودن طراحی ک 

وسایل   از  استفاده  اولویت  و  اقلیمی  مالحظات  به  توجه 

 سرمایشی در فصل گرم جهت بهبود شرایط محیطی دارد. 

ارزیابی رفتارها و عادات فصلی ساکنان نشان از تغییر و    -4

رفتاری، تغییر تنوع  امکان(،  صورت  فعالیت)در  مکان  تغییر 

فصول   در  فعالیت  زمان  تغییر  و  با  مبلمان  که  دارد  مختلف 

آنتر میمطالعه گسترده از  در شبیهتوان  به  ها  رفتارها  سازی 

مناسب  طراحی  و  انرژی  مصرف  تحلیل  ف اهای  منظور  تر 

 استفاده کرد. مسکونی، 

بنابراین، برای موفقیت هر ساختمان در تامین آسایش ساکنان  

فرصت  که  است  مهم  )انعطافبسیار  سازگاری  پذیری های 

پذیری ساکنان( با درنظرگرفتن نیازهای رفتاری  تطبیقمحیط و  
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جابه جابی مبلمان تغییر نوع غذا تغییر در خلق و 

خو

تنوع رفتارها در 

ارها تغییر رفت)فصل

(در فصول مختلف

یت تغییر مکان فعال

روزمره

ت تغییر زمان فعالی

در فصول مختلف

تغییر میزان 

فعالیت

تغییرات تحت تاثیر تغییر فصل در رفتار ساکنان میزان 

بلی خیر

 رفتار ساکنانتغییرات تحت تاثیر تغییر فصل در میزان  -3نمودار 
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انعطاف رویکردهای  اینرو  شود.از  فراهم  روانی  و  و  پذیرتر 

ها و راهکارهای جدید در خصوص آسایش حرارتی  استراتژی

همچنین   شود.  ارائه  اینکهبایستی  به  توجه  عوامل    ،با 

رفتار  وزن  ،جنس،  سن)اختصاصی   زمینه(،  و  ای  عوامل 

ب ) فص طراحی  بنا،  عملکرد  انا،  شناسیل،  شرایط    ،قلیم 

ادراکی(اجتماعی عوامل  ترج )  و  بر    (حرارتی  یحانتظارات و 

های  و تغییر آنها موجب واکنش  باشدموثر می  آسایش حرارتی

روان  و  فیزیولوژیکی  میرفتاری،  به  ،  شوندشناختی  نیاز 

در میها  زمینهاین    پژوهش  احساس  منطقه  هر  از   .گردددر 

های آسایش حرارتی برای هر منطقه نیاز مبرم به مدلاینرو  

وجود دارد که نیازهای آسایشی و عملکرد انرژی ساختمان  

 بخشد.را بهبود می 
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