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Aims: The Fin Garden is one of the most valuable heritages of Iran which attracts 

thousands of international tourists annually. The influential factor for their enjoyment is 
thermal comfort. Moreover, energy efficiency and new technology plays a meaningful role in 
understanding the thermal comfort. The present study focuses on the Fin Garden and 
historical buildings in Kashan by universal thermal climate indicator (UTCI). 

Methods: Crowded places were studied to 18 days from August 22 to September 11, in 

the Fin Garden open spaces and the historical textures open spaces. After literature 

review, physical presence in the texture and conducting field study (observation, and 

data collection of site) simultaneously the responses of 788 of inhabitants and tourists to 

the questionnaires for environmental and thermal situations, climate parameters 
(temperature, air flow speed, moisture, co, co2) were recorded. Then the dress rate and 

the metabolism of people was computed with delta-log10 software, and after collecting 

and analyzing the data with spss24 software, thermal comfort of respondents based on 

UTCI was determined by the Ray Man Software. 

Findings: The finding shows that the respondents in the whole surrounding of the study 

experienced thermal comfort between 20,23 and 35,61 Celsius degree. Also thermal comfort 

scope in the Fin Garden between 19,45 to 37,63 and in historical texture between 18,5 to 35,16 

Celsius. 

Conclusion: The results of this study showed that the range of the thermal comfort in the 

Fin Garden is higher than the thermal comfort in the Kashan historical texture about 
1,52 Celsius. 
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 چکیده 

بودن   اهداف: دارا  دلیل  به  کاشان  تاریخی  ارزش  با  بناهای  وجود 

ها، عالوه بر حضور ساکنین های فرهنگی، بومی و حیات این بافتارزش

بومی، ساالنه گردشگران زیادی را از مناطق مختلف به سمت خود جذب  

کند. بروز آسایش حرارتی در فضاهای باز این اماکن نقش کلیدی در می

پژوهش   هدف  دارد.  اجتماعی  تعامالت  ارتقاء  و  افراد  حضورپذیری 

تعیین   باز حاضر،  فضاهای  حرارتی  آسایش  وضعیت  مقایسه  و  محدوده 

اساس شاخص جهانی   بر  کاشان  تاریخی شهر  بافت  و  فین  باغ  محدوده 

 باشد. ( میUTCIاقلیم گرمایی )

مدت  مکان  ها:روش به  مطالعه  مورد  محدوده  تردد  پر  از  18های  روز 

شهریور مطالعات    97ابتدای  انجام  از  پس  گرفتند.  قرار  بررسی  مورد 

ای، حضور فیزیکی در بافت و انجام مطالعات میدانی )مشاهده و  بخانهکتا

تعداد   پاسخ  با  همزمان  ها(  سایت  اطالعات  و    788ثبت  ساکنان  از  نفر 

پرسشنامه به  پارامترهای    هاگردشگران  محیطی(،  و  حرارتی  )وضعیت 

  .ثبت گردید (CO2و  CO)دما، رطوبت، سرعت جریان هوا، مقدار  اقلیمی

محاسبه و پس   Deltalog10افزار   سپس نرخ لباس و متابولیسم افراد با نرم

نرم با  اطالعات  تحلیل  و  تجزیه  و  گردآوری  محدوده SPSS24افزار  از   ،

گرمایی  اقلیم  جهانی  شاخص  اساس  بر  دهندگان  پاسخ  آسایش حرارتی 

(UTCI با ن )افزار رمRay Man .مشخص گردید 

بین    ها:یافته  مطالعه،  مورد  محدوده  کل  در  دهندگان  تا   20.23پاسخ 

35.61   ( سانتیگراد  داشتند.  UTCIدرجه  حرارتی  آسایش  احساس   )

و در   37.63تا    19.45همچنین محدوده آسایش حرارتی در باغ فین بین  

 باشد. ( میUTCIسانتیگراد )درجه  35.16تا  18.5بافت تاریخی بین 

نتایج پژوهش نشان داد دامنه آسایش حرارتی در باغ فین به    گیری:نتیجه 

)  1.52اندازه   سانتیگراد  کاشان UTCIدرجه  تاریخی  بافت  از  بیشتر   )

 باشد. می

فناوری  ها:کلیدواژه  انرژی،  کاشان،  فین  حرارتی،  باغ  آسایش  نوین،  های 

 (، پایداری. UTCIشاخص جهانی اقلیم گرمایی )

 

 مقدمه

های تاریخی هر ساله مورد توجه بسیاری از گردشگران  بافت 

می آسایش قرار  خصوص  به  آسایش،  شرایط  وجود  گیرد، 

رضایت  باعث  تاریخی  بافت  در  و حرارتی  مندی 

حضورپذیری بیشتر ساکنین و گردشگران در فضاهای باز این  

توان زمان  ریزی مناسب میبرنامه[. با ایجاد  1شود ] اماکن می

و محدوده آسایش حرارتی اماکن تاریخی را شناسایی کرد تا  

ساکنین و گردشگران بتوانند زمان مناسب خود را متناسب با  

 [ کنند  تنظیم  اماکن  این  حرارتی  آسایش  عدم  2وضعیت   .]

استفاده   و  ساکنین  نیازهای  تامین  محیطی،  کیفیت  به  توجه 

بافت  حضور های  کنندگان  کاهش  باعث  روستایی  و  شهری 

می اماکن  این  در  افراد  ] پذیری  از  3شوند  اطالع  داشتن   .]

محدوده  در  روزهای  تعداد  و  حرارتی  آسایش  وضعیت 

تواند در جهت افزایش حضورپذیری گردشگران  آسایش، می

جاذبه دارای  که  مختلف  نواحی  هستند، در  گردشگری  های 

ته در شهر کاشان نیز، بر  [. مطالعات صورت گرف4مفید باشد ] 

بر حضورپذیری فضاهای   آسایش حرارتی  اهمیت و جایگاه 

 [ پژوهش 6-5شهری  پیشینه  به  تحلیلی  نگاه  دارد.  تاکید   ]

دهد که مطالعه بر روی آسایش حرارتی در فضاهای نشان می

 [ ایران  نتایج قابل قبولی را [ روش11-7باز در  های موفق و 

کرده ایجاد  موضوع  ادبیات  شهر   در  فرم  طرفی  از  است. 

تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر مصرف انرژی در می

] ساختمان پایدار12ها  و   ] [ آن  اطراف  محیط  اثر  15-13ی   ]

گذار باشد. وجود شرایطی که باعث استفاده افراد جهت کار،  

ها و شرایط شهر  امکانات فکری، ذهنی و جسمی از موقعیت 

عدالت می ایجاد  باعث  ] گردد  در رویکرد طراحی  16شود   .]

محیط به  ]مبنا  شهری  باز  حرارتی  18-17های  آسایش   ،]

-19شود. ]بخشی از کیفیت محیط زندگی افراد محسوب می

و  20 حرارتی،  آسایش  کیفیت  بر  شهری  عناصر  فرم  تاثیر   ]
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تاثیر آسایش حرارتی بر حضورپذیری فضاهای فعال شهری  

کلیدی  21-25]  و  مهم  بسیار  موضوعی  شرایط  [  است. 

انجام   کاهش  باعث  باز،  فضاهای  در  حرارتی  نامناسب 

 شود. های اختیاری استفاده کنندگان میفعالیت 

 

 ها روش مواد و 

کاشان   شهر  در  مطالعه  مورد  محدوده  و  قرارگیری  موقعیت 

است. این پژوهش سعی دارد با استفاده از این شاخص عالوه  

وضعیت آسایش   بر تعیین محدوده آسایش حرارتی به مقایسه

به  بپردازد.  کاشان  شهر  تاریخی  بافت  و  فین  باغ  حرارتی 

طول   در  کاشان  شهر  موقعیت،  و    51لحاظ  دقیقه    27درجه 

و عرض   و    33شرقی  در    59درجه  جغرافیایی  شمال  دقیقه 

در   پژوهش  این  میدانی  مطالعات  دارد.  قرار  ایران    2کشور 

  ت. بافت تاریخی کاشان انجام شده اس محدوده باغ فین و

جهانی حرارتی  اقلیم  شاخص  از  پژوهش  این  (  UTCI)  در 

می استفاده  محاسبه  و  تحلیل  استفاده  برای  مورد  شود. روش 

در پژوهش حاضر از نوع موردی است که به تعیین وضعیت  

دو   در  حرارتی  آسایش  محدوده  مقایسه  و  حرارتی  آسایش 

(  1پردازد. )شکل  بافت تاریخی کاشان میمحدوده باغ فین و  

می نشان  را  مطالعه  مورد  بناهای  معرفی  و  دهد.  محدوده 

فعالیت   ساعت  اساس  بر  اقلیمی  های  داده  برداشت  ساعات 

 عصر صورت گرفته است.   18صبح الی  8این اماکن از 

وآمد در محدوده  های پر رفت پس از بررسی و انتخاب مکان

ا اطالع  و  مطالعه  فصل مورد  در  حرارتی  بحران  وضعیت  ز 

مدت در  )تابستان(،  سال  شرایط    18زمان  گرم  اوج  در  روز، 

نفر از ساکنین و گردشگران    788بحران حرارتی )گرما( تعداد 

پرسش  8تا    5به مدت   به سواالت  در سایه  پاسخ دقیقه  نامه 

گیری اندازه  برای  داده  دادند.  ثبت  پرسشنامهو  ابتدا  به  ها،  ها 

تصا به صورت  سپس  شد،  توزیع  دهندگان  پاسخ  بین  دفی 

ترین های اقلیمی در نزدیکدستگاه ثبت داده  صورت همزمان

متر از سطح   1.2فاصله ممکن به پاسخ دهندگان و در ارتفاع  

  COهای دما، رطوبت، سرعت جریان هوا، مقدار  داده  زمین،

مقدار   تکمیل    CO2و  از  پس  و  گردید  ثبت  مرحله  دو  در 

می  میزان داده  انگینپرسشنامه  عنوان  به  شده  ثبت  های 

 متغیرهای نهایی ثبت گردید.  

فیزیکی حضور  بر  عالوه  حاضر  پژوهش  ثبت    در  و 

همزمان  برداشت  ثبت  و  پرسشنامه  گردآوری  میدانی،  های 

شامل   دهندگان  پاسخ  فردی  مشخصات  محیطی،  متغیرهای 

نرخ  و  لباس  نرخ  میزان  سن(،  میزان  جنسیت،  وزن،  )قد، 

در    فعالیت  افزار     30افراد  نرم  توسط  گذشته  دقیقه 

Deltalog10   .گردید ثبت  آمده  دست  به  مقادیر  و  محاسبه 

سپس اطالعات موقعیت مکانی پاسخ دهندگان شامل )طول و  

عرض جغرافیایی، میزان ارتفاع از سطح دریا، روز و ساعت  

داده  دقیق کل  برداشت  اداره  از  شده  )تهیه  ابرناکی  میزان  ها، 

جهانی،  ساعت  با  زمان  اختالف  ثبت  و  کاشان(  هواشناسی 

به عنوان داده  کلیه افزار ریمن  اطالعات  نرم  های ورودی در 

 ثبت گردید.  2018سال  1.2ورژن 

شوندگان به سؤاالت احساس آسایش حرارتی  س  مصاحبهسپ

گانه استاندارد اشری(، ترجیح حرارتی )با استفاده    7)مقیاس  

مکین تایر( و رضایت از وضعیت حرارتی  از مقیاس سه گانه  

و   گرم  مناطق  اقلیم  حرارتی  بحران  به  توجه  با  دادند.  پاسخ 

را  اقلیم  این خرده  پژوهش حاضر وضعیت حرارتی  خشک، 

است.   داده  قرار  بررسی  مورد  گرما  حرارتی  بحران  اوج  در 

 ( 2)شکل 
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 معرفی بناها و سایت های مورد مطالعه 

1 . سلطان میدان ولی    7 .  خانه بروجردی ها 

2 . . 8 مهمانسرای راهب و تکیه درب باغ    سفره خانه مظفری  

3 . مسجد آقا بزرگ و امامزاده تاج  

 الدین

9 .  مسجد صدره و سرفره 

4 . . 10 مرکز محله علوی  مسجد و مدرسه امام   

 خمینی 

5 . فضای باز معابر حمام سلطان میر   

 احمد 

11 .  مسجد جامع کاشان 

6 . طباطبایی ها خانه    12 .  باغ فین 

 

 های مورد مطالعه معرفی بناها و سایت (1شکل 

 
 (Fluke AirMeterهای اقلیمی )( دستگاه برداشت داده2شکل 

 

جامعه آماری این پژوهش شامل ساکنین و گردشگران داخلی  

تشکیل  را  مطالعه  مورد  محدوده  باز  فضاهای  در  خارجی  و 

ها بر اساس روش نیکل )پرسشنامه  نامهپرسش دهند. تعداد  می

حرارتی و کیفیت محیطی، ثبت مشخصات فردی، برداشت و 

نفر و در    402های محیطی( در باغ فین شامل تعداد  ثبت داده

تاریخی شامل   انتخاب و    386بافت  تصادفی  به صورت  نفر 

تعداد پاسخ دهندگان را  تکمیل شده   788اند، که در مجموع 

دهند. در میان پاسخ دهندگان در محدوده باغ  ینفر تشکیل م

  62.2درصد زن و در بافت تاریخی    42درصد مرد و    58فین  

و   مرد  بوده  37.8درصد  زن  بیشترین درصد  فین  باغ  در  اند. 

را   دهندگان  پاسخ  سنی  با    28میانگین  و   61.7سال  درصد 

را   سنی  میانگین  با    66کمترین  باالتر  و  درصد    0.5سال 

  28دهند. همچنین در بافت تاریخی میانگین سنی  تشکیل می

درصد و کمترین    56سال با بیشترین تعداد پاسخ دهندگان با  

را   سنی  با    66میانگین  باالتر  و  تشکیل    0.8سال  درصد 

های محیطی، شرایط  ها و ثبت دادهدهند. بر اساس بررسیمی

محدوده باغ فین و بافت تاریخی و دارای    2دما و رطوبت در  

ها نشان داد میانگین دمای  داده  ایط متفاوتی است. بررسیشر

برابر ترتیب  به  تاریخی  بافت  و  فین  باغ  محدوده  در    هوا 

 باشد.  درجه سانتیگراد می 34.39و  31.28
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همچنین کمینه دمای هوا در محدوده باغ فین و بافت تاریخی  

درجه سانتیگراد و بیشینه دما به    24.2و    24.5به ترتیب برابر  

برابر  ت می  51.5و    46.6رتیب  سانتیگراد  دادهدرجه  ها  باشد. 

نشان داد میانگین رطوبت نسبی در باغ فین و بافت تاریخی  

درصد، میزان کمینه رطوبت    17.48و    19.48به ترتیب برابر  

و بیشینه رطوبت نسبی به    24.2و    24.5نسبی به ترتیب برابر  

برابر   می  30و    29.6ترتیب  یافتدرصد  داد  هباشد.  نشان  ها 

اندازه   به  فین  باغ  محدوده  در  دما  درجه    3.11میانگین 

پایین همچنین  سانتیگراد  است.  تاریخی  بافت  محدوده  از  تر 

اندازه   به  فین  باغ  محدوده  در  نسبی  رطوبت  درصد    2میزان 

 بیشتر از محدوده بافت تاریخی ثبت شده است. 

 

 هایافته
( حرارتی  احساس  وضعیت  اشری، ،  (TSVبرای  استاندارد 

دمای   صورت  به  را  افراد  حرارتی  آسایش  احساس  و  دامنه 

خنثی، محدوده آسایش و دامنه خارج از شرایط آسایش دسته  

( عنوان  به  را  خنثی  محدوده  است.  کرده  احساس  0بندی   ،)

 ( بین  )-1حرارتی  و  سرد(  شرایط  1کمی  را  گرم(  +کمی 

ه است،  آسایش قابل قبول و در محدوده آسایش تعریف کرد

از باالتر  دامنه  استاندارد،  این  دامنه  1)  مطابق  و  گرم(  +کمی 

( از  تر  آسایش  -1پایین  محدوده  از  خارج  را  سرد(  کمی 

محدوده   بندی  دسته  این  مطابق  است.  کرده  تعریف  حرارتی 

حرارتی   شرایط    -TSV≤+1≥1آسایش  این  در  دارد.  قرار 

دارند.   80حداقل   حرارتی  آسایش  احساس  افراد  درصد 

همچنین بیشترین میزان احساس رضایت یا آسایش بین دامنه  

نتیجه-0.5+( و )0.5) در  دارد.  قرار  داده  (  ثبت  از  و  پس  ها 

و   محاسبه  تابشی  دمای  میزان  ابتدا  الزم،  محاسبات  انجام 

مقادیر گردید. (  UTCI)   سپس  استخراج  ریمن  افزار  نرم  ز 

دهندگان )نمودار ( احساس آسایش حرارتی پاسخ  1)نمودار  

( در محدوده باغ فین با محدوده بافت تاریخی تفاوت دارد.  2

شرایط    29.6 در  حرارتی  نظر  از  دهندگان  پاسخ  از  درصد 

 )متعادل( قرار داشتند.  خنثی

 

 
 مقایسه محدوده آسایش حرارتی باغ فین و بافت تاریخی  (1نمودار 

 

 
 و بافت تاریخی مقایسه احساس آسایش حرارتی باغ فین  (2نمودار 

 

 

نظر  از  افراد  است  ممکن  که  است  حرارتی وضعیتی  ترجیح 

باشند نداشته  ترجیح  شرایط حرارتی احساس عدم رضایت   ،

  -ه مکین تایر در سه بازه بلهگانحرارتی بر اساس مقیاس سه

خیر 1)  شود  ترگرم تغییر  -+(،  بله0)  بدون  شود  -(،   سردتر 

شرایطی که شخص تمایل به تغییر شود. در  می  ( ارزیابی-1)

تغییر   )بدون  خیر  حالت  باشد  نداشته  حرارتی  وضعیت 

می  وضعیت حرارتی( ترجیح حرارتی شرایطی انتخاب  شود. 

حاالت   در  تفاوت  ایجاد  باعث  نشود  محقق  اگر  که  است 

کند.  تی و شرایط ذهنی افراد ایجاد نمیروحی، وضعیت حرار

رضایت از وضعیت حرارتی ( نتایج نشان داد میزان  3)نمودار  

بسیاری   تفاوت  دارای  تاریخی  بافت  با  فین  باغ  محدوده  در 

فین    81.3است.   باغ  محدوده  در  دهندگان  پاسخ  درصد 

از وضعیت حرارتی،   درصد    16.6بیشترین احساس رضایت 

درصد از پاسخ دهندگان از شرایط    2.1در وضعیت خنثی و  

رضایت   احساس  محیط  همچنینحرارتی  نتایج    نداشتند. 

داد  بررسی نشان  محدوده   41.9ها  در  دهندگان  پاسخ  درصد 
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حرارتی،   وضعیت  از  رضایت  احساس  تاریخی   22بافت 

درصد از پاسخ دهندگان  از    36.1درصد در وضعیت خنثی و  

رضایت   احساس  تاریخی  بافت  محدوده  حرارتی  وضعیت 

باغ   محدوده  حرارتی  وضعیت  از  رضایت  مقایسه  نداشتند. 

تاریخی نشان می دهد میزان رضایت از وضعیت    فین و بافت 

اندازه   به  فین  باغ  در محدوده  از   39.4حرارتی  بیشتر  درصد 

 بافت تاریخی است. 

 

 
 مقایسه رضایت از وضعیت حرارتی باغ فین و بافت تاریخی (3نمودار 

 های ورودی به نرم افزار ریمن میانگین داده  (1جدول 

 

 

 

 

 

 

آسایش   وضعیت  ارزیابی  محاسباتی  مدل  یک  ریمن،  مدل 

حرارتی برای محاسبه وضعیت تابش در شرایط محیطی ساده 

که   است  پیچده  تهیه  و  فرایبرگ  دانشگاه  در  محققان  توسط 

ریم مدل  است.  عمل شده  بعدی  تک  به صورت  فضا  در  ن 

یک  می برای  فضا  در  حرارتی  محاسبات  و  انجام  کند  نقطه 

ی های طوالنمدل قابلیت محاسبات مجموعه داده  شود. اینمی

می پوشش  را  باال  زمانی  بازه  ] در  )جدول  33-26دهد.   ]1  )

خطی   رگرسیون  شاخص  3)شکل  مدل  میان  ارتباط   )

دهندگان ( و احساس آسایش حرارتی پاسخUTCIاستاندارد )

ک  می در  نشان  را  مطالعه  مورد  محدوده  مدل  ل  نتایج  دهد. 

می با  نشان  دهندگان  پاسخ  حرارتی  آسایش  احساس  دهد 

( استاندارد  ازنظر UTCIشاخص  و  بوده  همبستگی  دارای   )

معنی سطح  دارای  )آماری  است  مدل >0.001pداری   .)

سانتیگراد   درجه  میزان  افزایش  با  داد  نشان  رگرسیون 
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 75.09 1.70 33 87.67 0.680 0 0.627 19.48 31.28 باغ فین  1

 73 1.68 34 88 0.681 0 0.592 17.48 34.39 بافت تاریخی 2
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(UTCIاحساس آسایش حر ،) تغییر باز  افراد در فضای  ارتی 

شاخصمی دمای  میزان  به  چه  هر  عبارتی  به  (  UTCI)  کند. 

وضعیت حرارتی افراد از محدوده متعادل به   ،شودافزوده می

ک  میسمت  تغییر  گرم  خیلی  و  گرم  گرم،  برای    کند.می 

خنثی دمای  میزان    تخمین  اگر  )متعادل( 

TSV linear=0method    برابر خنثی  دمای  میزان  دهیم  قرار 

27.92  ( سانتیگراد  میUTCIدرجه  دست  به  همچنین  (  آید. 

را    TSV  برای تعیین محدوده آسایش حرارتی می توان میزان

بخش   دو  چنانچه    TSV=±1و  TSV=±0.5 در  گیرد.  قرار 

TSV=±0.5  ده بین  قرار  آسایش حرارتی    24.07یم محدوده 

شود. اگر میزان  ( تعیین میUTCIدرجه سانتیگراد )  31.76تا  

TSV=±1  پژوهش بسیاری  در  که  بگیریم  نظر  مورد  در  ها 

بین   آسایش  محدوده  است،  گرفته  قرار  تا   20.23استفاده 

35.61  ( سانتیگراد  به میUTCIدرجه  معیار  (  با  بنابراین  آید. 

گرفتن   محدوده   TSV=±1قرار  کل  حرارتی  آسایش  دامنه 

اساس شاخص بر  مطالعه  برابر  UTCI)   مورد  درجه    15.38( 

( خواهد بود. نتیجه اینکه با تغییر هر واحد UTCIسانتیگراد ) 

( حرارتی  آسایش  )TSVاحساس  میزان   )UTCI اندازه به   )

 کند. ( تغییر میUTCIدرجه سانتیگراد ) 7.69

 
( و شاخص  TSVهمبستگی بین احساس آسایش حرارتی ) (3شکل 

 ( در کل محدوده مورد مطالعه. UTCIاستاندارد )

 

)شکل   خطی  رگرسیون  شاخص  4مدل  میان  ارتباط   )

ان دهندگ( و احساس آسایش حرارتی پاسخUTCIاستاندارد )

دهد  دهد. نتایج مدل نشان میدر محدوده باغ فین را نشان می

پاسخ دهندگان با شاخص استاندارد احساس آسایش حرارتی  

(UTCI دارای سطح آماری  ازنظر  و  بوده  همبستگی  دارای   )

)معنی است  با  >0.001pداری  داد  نشان  رگرسیون  مدل   .)

( سانتیگراد  درجه  میزان  آسایش  UTCIافزایش  احساس   ،)

افر میحرارتی  تغییر  فین  باغ  باز  فضای  در  برای  اد  کند. 

خنثی دمای  میزان    تخمین  ابتدا   0method  TSV=)متعادل( 

برابر   دمای خنثی  میزان  درجه سانتیگراد    28.54قرار گرفت، 

(UTCIمی دست  به  چنانچه  (  دهیم    TSV=±0.5آید.  قرار 

  33.09تا    24.00محدوده آسایش حرارتی پاسخ دهندگان بین  

  TSV=±1شود. اگر میزان  ( تعیین میUTCIدرجه سانتیگراد )

بین پاسخ دهندگان   نظر بگیریم محدوده آسایش حرارتی  در 

( به  UTCIدرجه سانتیگراد )   37.63تا    19.45در باغ فین بین  

گرفتن  می با معیار قرار  بنابراین  دامنه آسایش    TSV=±1آید. 

برابر   فین  باغ  محدوده  در  سانتیگراد    18.18حرارتی  درجه 

(UTCIخواهد بود. نتیجه اینکه با تغیی )  ر هر واحد احساس

درجه   9.09( به اندازه  UTCI(، میزان ) TSVآسایش حرارتی )

 کند.( تغییر میUTCIسانتیگراد )

 
( و شاخص  TSVهمبستگی بین احساس آسایش حرارتی ) (4شکل 

 ( در محدوده باغ فین UTCIاستاندارد )

 

)شکل   خطی  رگرسیون  شاخص  5مدل  میان  ارتباط   )

دهندگان ( و احساس آسایش حرارتی پاسخUTCIاستاندارد )

در محدوده بافت تاریخی کاشان را نشان می دهد. نتایج مدل  

با  مینشان   دهندگان  پاسخ  حرارتی  آسایش  احساس  دهد 

( استاندارد  ازنظر UTCIشاخص  و  بوده  همبستگی  دارای   )

معنی سطح  دارای  )آماری  است  مدل >0.001pداری   .)

سانتیگراد   درجه  میزان  افزایش  با  داد  نشان  رگرسیون 
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(UTCIاحساس آسایش حرارتی افراد د ،)  ر فضای باز بافت

ابتدا  تاریخی تغییر می کند. برای تخمین دمای خنثی)متعادل( 

خنثی    TSV linear=0methodمیزان   دمای  میزان  گرفت،  قرار 

)   26.83برابر   سانتیگراد  میUTCIدرجه  دست  به  آید. ( 

حرارتی   TSV=±0.5چنانچه   آسایش  محدوده  دهیم  قرار 

بین   دهندگان  سانتیگراد   31.00تا    22.66پاسخ  درجه 

(UTCIتعیین می )  شود. اگر میزانTSV=±1   در نظر بگیریم

بین   حرارتی  آسایش  درجه    35.16تا    18.50محدوده 

( میUTCIسانتیگراد  به  گرفتن  (  قرار  معیار  با  بنابراین  آید. 

TSV=±1    دامنه آسایش حرارتی کل محدوده مورد مطالعه بر

شاخص) برابر  UTCIاساس  سانتیگراد    18.18(  درجه 

(UTCI  خواهد بود. نتیجه اینکه با تغییر هر واحد احساس )

درجه    8.33( به اندازه  UTCI( میزان )TSVآسایش حرارتی )

 کند.( تغییر میUTCIسانتیگراد )

 
( و شاخص  TSVهمبستگی بین احساس آسایش حرارتی ) (5شکل 

 ( در محدوده بافت تاریخیUTCIاستاندارد )

 

 گیرینتیجه

( شاخص  اساس  بر  میدانی  مطالعات  بررسی  (  UTCIنتایج 

مورد   محدوده  دو  در  حرارتی  آسایش  وضعیت  داد  نشان 

همدیگر   با  کاشان  شهر  تاریخی  بافت  و  فین  باغ  مطالعه 

)آسایش( در کل محدوده   وضعیت دمای خنثیمتفاوت است.  

برابر کاشان  )  27.92  شهر  سانتیگراد  میUTCIدرجه  باشد.  ( 

بافت   و  فین  باغ  محدوده  در  خنثی  دمای  میزان  همچنین 

برابر   ترتیب  به  سانتیگراد    26.83و    28.54تاریخی  درجه 

(UTCIمی حد(  نظر  از  پاسخ    باشد.  حرارتی،  آسایش  پایین 

درجه سانتیگراد    0.65ه باغ فین به اندازه  دهندگان در محدود

(UTCI  .بیشتر از محدوده بافت تاریخی تحمل گرما داشتند )

بافت   و  فین  باغ  محدوده  بین  آسایش  باالی  حد  نظر  از 

پاسخ   دارد.  وجود  معناداری  و  توجه  قابل  تفاوت  تاریخی 

اندازه   به  تاریخی  بافت  محدوده  در  درجه    2.47دهندگان 

( زود تر از پاسخ دهندگان باغ فین به حد  UTCIسانتیگراد )

باالی آسایش حرارتی رسیدند. نکته مهم در اختالف این دو  

محدوده این است که کیفیت محیطی، پوشش گیاهی، زیبایی  

و تنوع فضایی باعث وسعت محدوده آسایش حرارتی در باغ  

فین شده است. از وجود اختالف وضعیت حرارتی در دمای  

سایشی و حد باالی آسایش حرارتی، دامنه آخنثی، حد پایین  

ها نشان داد دامنه آسایش در کل  تعریف می شود. تحلیل یافته

  16.66، در محدوده بافت تاریخی برابر  15.38محدوده برابر  

(  UTCIدرجه سانتیگراد )  18.18و در محدوده باغ فین برابر  

اختالف  می در  تأمل  قابل  نکته  سانتیگراد    1.52باشد.  درجه 

(UTCI  )کاشان می تاریخی  بافت  با  فین  تحلیل باغ  از  باشد. 

آسایش  یافته وضعیت  شهر  یک  در  داشت،  ادعا  توان  می  ها 

کیفیت   و  کالبدی  عوامل  از  رضایت  و  نیست  ثابت  حرارتی 

استفاده  حرارتی  آسایش  محدوده  بر  تواند  می  محیطی 

 کنندگان اثرگذار باشد.
 

 نتایج تجزیه و تحلیل مدل رگرسیون دامنه خنثی و محدوده آسایش حرارتی. (1جدول 

دامنه  

 آسایش 

حد باالی 

 آسایش 

حد پایین  

 آسایش 

میدانیموقعیت برداشت  دمای خنثی شاخص استاندارد   

 آسایش حرارتی

  کل محدوده مورد مطالعه 27.92 20.23 35.61 15.38

شاخص استاندارد   

UTCI 

 محدوده باغ فین  28.54 19.45 37.63 18.18

 محدوده بافت تاریخی 26.83 18.50 35.16 16.16
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های   یافته  نتایج  )جدول  مقایسه  پژوهش  د2این  با  یگر  ( 

می نشان  شده  انجام  های  محدوده پژوهش  و  دامنه  دهد 

با هم متفاوت است،   آسایش حرارتی در کشورهای مختلف 

وضعیت   زندگی،  سبک  قرارگیری،  موقعیت  منطقه،  اقلیم 

می   باز  فضاهای  در  محیطی  کیفیت  از  رضایت  و  محیطی 

حرارت آسایش  محدوده  و  دامنه  تغییر  در  استفاده  تواند  ی 

ده  کنندگان نقش کلیدی داشته باشد. سوابق مطالعات انجام ش

می نشان  مختلف  کشورهای  بین  محدوده  در  و  دامنه  دهد 

ان مطالعات  با  پژوهش  این  حرارتی  در  آسایش  شده  جام 

کنگ هنگ  ژاپن،  و    کشورهای  است  نزدیک  بسیار  چین  و 

( گرمایی  اقلیم  جهانی  آسایش  UTCIشاخص  وضعیت   )

 حرارتی را با دقت باال مورد ارزیابی قرار داده است. 

دوده برای تعیین وضعیت آسایش حرارتی فضاهای باز در مح

بافت   و  فین  باغ  مطالعه  شاخص  مورد  از  کاشان  تاریخی 

ابتدا میزان  UTCIجهانی اقلیم گرمایی ) ( استفاده شده است. 

مشخ محدوده  هر  حرارتی  آسایش  دامنه  و  خنثی  ص دمای 

اس دادهشده  سپس  هر  ت  برداشت  موقعیت  اساس  بر  ها 

بخش محدوده باغ فین و بافت تاریخی دسته    2محدوده در  

ها نشان داد سه و ارزیابی قرار گرفتند. یافتهبندی و مورد مقای

باغ فین در شرایط    92 از پاسخ دهندگان در محدوده  درصد 

و   قرار    8آسایش  حرارتی  آسایش  محدوده  از  خارج  درصد 

تاریخی  داشتند.   بافت  محدوده  در  در   44.3همچنین  درصد 

و   آسایش  آسایش    55.7محدوده  محدوده  از  خارج  درصد 

ترجیح   نظر  از  شرایط  داد  نشان  نتایج  داشتند.  قرار  حرارتی 

است.   متفاوت  محدوده  دو  هر  در  در   38.8حرارتی  درصد 

و   فین  باغ  تاریخی    23.5محدوده  بافت  محدوده  در  درصد 

وضع تغییر  همچنین  درخواست  اند.  نداشته  را  حرارتی  یت 

و    61.1 فین  باغ  محدوده  در  دهندگان  پاسخ    76.4درصد 

درخو  تاریخی  بافت  محدوده  در  وضعیت  درصد  تغییر  است 

اند. در نتیجه احساس سازگاری با وضعیت  حرارتی را داشته

بوده   تاریخی  بافت  از  بیشتر  فین  باغ  محدوده  در  حرارتی 

بیشترین احساس رضایت   باغ  است.  از وضعیت حرارتی در 

درصد و کمترین رضایت از وضعیت حرارتی در    81.3فین با  

درصد بوده است. برای تعیین   41.9محدوده بافت تاریخی با  

حرارتی  آسایش  احساس  دامنه  حرارتی،  آسایش  محدوده 

+( به عنوان محدوده آسایش  1و    -1)  پاسخ دهندگان بین بازه

به محدوده  این  از  خارج  دامنه  محدوده    و  از  خارج  عنوان 

داد   نشان  نتایج  است.  شده  گرفته  نظر  در  حرارتی  آسایش 

بین   مطالعه،  مورد  محدوده  کل  در  دهندگان  تا   20.23پاسخ 

35.61  ( سانتیگراد  حرارتی  UTCIدرجه  آسایش  احساس   )

بین   فین  باغ  در  حرارتی  آسایش  محدوده  همچنین  داشتند. 

بین  37.63تا    19.45 تاریخی  بافت  در    35.16تا    18.5  و 

( سانتیگراد  میUTCIدرجه  داد  (  نشان  پژوهش  نتایج  باشد. 

اندازه   به  فین  باغ  در  حرارتی  آسایش  درجه   1.52دامنه 

 باشد. ( بیشتر از بافت تاریخی کاشان میUTCIسانتیگراد )
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