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  دهيچك
  

 يفيـت ك يشاست كه منجـر بـه افـزا    يطيمح هايي يژگيدر و ييربا تغ يعموم يشپژوهش، ارتقا آسا ينا يهدف اصل
دهنـده و   يلعوامـل تشـك   يطي،مح يشموثر بر آسا يها شناخت مؤلفه ين. بنابراگردد يم يشهر يها بوستان يفضا

نقـش   يو بصـر  يصـوت  ي،حرارتـ  يشآسـا  يها كه مؤلفه دهد يموجود نشان م ياتادب. باشد يم يضرور  ها روابط آن
 يفـا را ا ينقـش اصـل   ي،حرارتـ  يشمـذكور، آسـا   يهـا  مؤلفـه  يـان باز دارد. در م يدر فضا يعموم يشبر آسا ياساس

 ييبه سزا يرتأث يباز شهر يفضاها يفيتها از ك آن يابيارز ينافراد و همچن  يتو در حضور، زمان و نوع فعال نمايد يم
  .باشد يم يو كالبد يشناخت روان يزيولوژيكي،شامل ف يو عوامل فرد يرامونيپ يطعوامل مح ازمؤلفه متأثر  يندارد. ا

 يهـا  مؤلفـه  يرآن با سا ي رابطه يباز و چگونگ يدر فضا يحرارت يشموثر بر آسا ياصل يرهايمنظور شناخت متغ به
 يـن . ايرفتالله، شهر و بعثت شهر تهـران انجـام پـذ    ي،ملت، ساع يها در بوستان يدانيم يپژوهش يطي،مح يشآسا

و در  يممسـتق  يـري گ ، انـدازه  مشـاهده  املشـ  يطيمح يها نامه، برداشت با پرسش ينظرسنج ي يرندهپژوهش دربرگ
و  ينظـر  يالگو ييانه يابيبوده است. ارز يشهر يها جداول راهنما، آمار و نقشه ير،استفاده از معادالت، تصاو يتنها
انجـام و بـا در نظـر     "يمعـادالت سـاختار   يسـاز  مدل"زمان با  به صورت هم يرهامتغ يانم يوابستگ ي رابطه يينتع

  شد.  يينتع ينظر يها در الگو از مؤلفه يكهر  يگاهپنهان، جا يخطا يزانهر سنجه و م يگرفتن بار عامل
و  يطـي مح يرهـاي نقـش متغ  يكـديگر، بر  يحرارت يشموثر بر آسا يطيعوامل مح يربه تأث يدانيپژوهش م هاي يافته
آن بـر   يرتـأث  يـزان و م يحرارتـ  يشبـر آسـا   يطـي مح يشيآسا يها و نقش مؤلفه يحرارت يشبر احساس آسا يفرد
 يافراد در فضا يعموم يشبر آسا تيحرار يشآسا ي نقش مؤلفه يتپژوهش بر اهم يجاشاره دارد. نتا يعموم يشآسا

بـا   ياحسـاس حرارتـ   يـزان نبـودن م  يكسـان . نمايـد  ياشاره م يصوت يشآن با آسا يباال ي و به رابطه يدتاك  بوستان
 گرايـي،  يعـت شـامل انتظـارات، طب   يشـناخت  روان يهـا  پژوهش، بر تفاوت هاي يافتهدر  يحرارت يشآسا يها شاخصه

 يطـي عوامـل مح  ينتـر  حضور قبل از بوستان داللت دارد. از مهـم  يو فضا نتخابمدت زمان حضور، حق ا يات،تجرب
 ييبـاال  يـزان اشاره كرد كـه بـه م   "يتابش يدما يانگينم"به  توان يم ي،حرارت يشها و احساس آسا موثر بر شاخصه

معـادل   يدمـا " يحرارتـ  ي اسـت كـه شاخصـه    يـن ا يـانگر پـژوهش ب  يجبه آسـمان اسـت. نتـا    يدد يبمتأثر از ضر
 يحرارتـ  يشآسـا  يـابي مرسـوم مـورد اسـتفاده در ارز    يهـا  شاخصـه  يمناسب برا يگزينيجا تواند يم "يزيولوژيكيف

 يدمـا " يشـي سـطوح آسا  ي دامنـه  ي رسـاله، محاسـبه   ينا يدستاوردها ينتر از مهم يكيباشد.  يباز شهر يها فضا
 يهـا  داده يقآن از طر ي محاسبه يبرا آسان يا باز شهر تهران و استخراج رابطه يفضاها يبرا "يزيولوژيكيمعادل ف

معمـاران و   ياررا در اخت ييها و روش يارهارساله، مع ينارائه شده در ا يابيارز ينداست. در مجموع فرا يشهر يطمح
  .شود يبوستان م يفضا يفيك يمنجر به ارتقا ي،طراح يندطراحان منظر قرار خواهد داد كه استفاده از آن در فرآ
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