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Highlights

— Regular outdoor geometry directly affects the feeling of security, satisfaction with the texture and buildings surrounding 
the outdoor space and thermal comfort.

— Regular outdoor geometry indirectly affects the satisfaction of outdoor shape and geometry and thermal compatibility.

— The type of open space of the central courtyard directly affects the satisfaction of the texture and buildings around the 
outdoor space, satisfaction of the shape and geometry of the outdoor space, thermal compatibility, sense of security and 
thermal comfort.

Extended abstract
Introduction:
The availability of open spaces among buildings plays a vital role in residents’ social interactions, attendance, and security. 
Maintenance of the right geometrics, location, and proportionality of the surrounding environment has astounding 
impacts on the creation of attractive outdoor spaces for people. Neglection of the proportionality between the scale of 
space and surrounding buildings can lead to negative impacts on people’s perceptions and feelings of their surrounding 
environments. Therefore, assessment (in terms of shape and geometry) of the open spaces within the historic area of the 
city of Kashan, Iran can affect thermal conditions and provide senses of security and satisfaction with the environmental 
qualities and attributes. An evaluation was made beginning in September 2018 and lasting 18 days. 17 high-traffic spots 
and landmarks located in the historic area were chosen and categorized in two separate groups. These included public 
areas and pedestrian lanes and courtyards in the respective geometrics. The purpose was to investigate whether or not 
there existed a direct or indirect relationship between the specified factors and thermal comfort.

Theoretical Framework:
The lack of usable open spaces in cities and metropolitan areas has led to numerous issues arising at crisis times, 
as it disrupts the required balance between the densely packed areas of buildings and the open spaces available in 
cities. Enhancement of environmental quality and thermal comfort at these spaces can lead to people’s attendance and 
satisfaction. Security is the capability of the society of lying in a state that maintains its present conditions, identity, 
benefits, and basic characteristics in confrontation with evolved conditions and threats and the capability of improving 

1   Responsible author: karenfatahi@yahoo.com

J MS 10.34785/J011.2021.138

http://Urbstudies.uok.ac.irMotaleate Shahri, 2021, 10 (39), 69-82

doi



J MS Fatahi, et al

Citation: Fatahi, K., Nasrollahi, N., Ansari Manesh, M., Khodakarami, J., Omranipour, A. (2021) Investigating 
the role of geometry and type of urban open space on thermal comfort and environmental quality (Case Study: 
Kashan historical part), Motaleate Shahri, 10(39), 69–82. doi: 10.34785/J011.2021.138/Jms.2021.124.

Copyrights: 
Copyright for this article is retained by the author(s), with publication rights 
granted to Motaleate Shahri. This is an open-access article distributed under the 
terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.
org/licenses/ by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and repro-
duction in any medium, provided the original work is properly cited. 

the social conditions in accordance with the values and ideals of the society. Factors directly impacting the degree an 
extent of thermal comfort include the physical characteristics of the environment such as the geometrics and shapes of 
buildings, the heights of the building surrounding the open space, the amount and type of vegetation, the orientations and 
locations of buildings with respect to the open space, the availability of semi-open spaces, and the amount of shading.

Methodology
After library studies were conducted along with field studies enabling physical evaluation of the areas (viewing and 
recording site information) at the same time as 788 residents and tourists responded to questionnaires (thermal and 
environmental conditions), the climatic parameters (temperature, humidity, air flow rate, CO, and CO2) were recorded. 
Then, the rates of clothing and metabolisms of the individuals were calculated using software called Deltalog10. The 
resulting information was collected and subjected to another analysis, this time using SPSS24, and the thermal comfort 
range of the respondents was then specified with software called Ray Man. Next, the direct and indirect relationships 
between the variables were assessed using the structural equation model based on the Maximum Likelihood method in 
Amos.

Results and Discussion
The findings demonstrated that the outdoor shape and geometry of an open space as well as its type can affect thermal 
comfort, thermal compatibility, satisfaction with outdoor shape and geometry, satisfaction with the fabric and surrounding 
buildings, and people’s sense of security in open spaces. Thermal compatibility was greater at outdoor courtyards than 
at urban passage open spaces. The results indicated that people were more satisfied with the shapes and geometrics 
of outdoor courtyards than those of public roads. Moreover, satisfaction with outdoor shape and geometry developed 
thermal comfort in people. There was a greater sense of outdoor security at courtyards than at outdoor public passages, 
making people more thermally adaptable at open spaces.

Conclusion
The results indicated that the respondents had reached thermal comfort in a temperature range of 20.5 to 34.78°C (PET). 
Furthermore, organized outdoor geometry had direct impacts on the sense of security, with a coefficient of 0.15, on 
satisfaction with the fabric and buildings surrounding the open space, with a coefficient of -0.98, and on overall thermal 
comfort, with a coefficient of -0.8. It also exhibited indirect positive significant impacts on satisfaction with the shape 
and geometry of the open space and on thermal adaptability. Furthermore, the variable of the type of open space of the 
central courtyard had direct impacts with the highest coefficients on satisfaction with the compositional fabrics and 
buildings surrounding the open space, with a coefficient of 1.49, on satisfaction with the shape and geometry of the open 
space, with a coefficient of 0.97, on overall thermal adaptability, with a coefficient of 0.74, on the sense of security, with 
a coefficient of -0.23, and on overall thermal comfort, with a coefficient of -0.38. The interesting point to be noted in the 
analysis and interpretation of the model path concerned the key role played by the security variable as a factor effective 
in the occurrence of indirect relationships between variables.
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نکات برجسته
هندسه منظم فضای باز به صورت مستقیم بر احساس امنیت، رضایت از بافت و ساختمان های پیرامون فضای باز و آسایش حرارتی   -

اثرگذار است.
هندسه منظم فضای باز به صورت غیرمستقیم بر رضایت از شکل و هندسه فضای باز و سازگاری حرارتی اثرگذار است.  -

نوع فضای باز حیاط مرکزی به صورت مستقیم بر رضایت از بافت و ساختمان های پیرامون فضای باز، رضایت از شکل و هندسه فضای   -
باز، سازگاری حرارتی، احساس امنیت و آسایش حرارتی اثرگذار است.
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چکیده
کنان دارد. رعایت  وجود فضای باز در میان ساختمان ها نقش مهمی در حضور پذیری، ایجاد امنیت و تعامالت اجتماعی سا
هندسه و تناسبات، موقعیت قرارگیری و محیط پیرامون در ایجاد جذابیت فضای باز برای انسان تأثیر بسیاری دارد. بر هم زدن 
تناسبات بین مقیاس فضا و ساختمان های پیرامون می تواند اثرات منفی بر احساسات انسان نسبت به فضا بگذارد. هدف 
پژوهش حاضر بررسی فضاهای باز بافت تاریخی کاشان از نظر شکل، هندسه و نوع فضای باز و اثر آن بر وضعیت حرارتی، احساس 
امنیت و رضایت از کیفیت محیطی این فضاهاست. در این خصوص تعداد 17 سایت پرتردد از این بافت به مدت 18 روز از ابتدای 
شهریور 97، در دو دسته بندی فضای باز معابر عمومی و حیاط مرکزی )داخل ساختمان( به  عنوان نمونه موردی، مطالعه و 
کتابخانه ای، حضور فیزیکی در بافت و انجام مطالعات میدانی )مشاهده و ثبت اطالعات  گردید. پس از انجام مطالعات  بررسی 
گردشگران به پرسشنامه ها )وضعیت حرارتی و محیطی(، پارامترهای  کنان و  سایت ها( همزمان با پاسخ تعداد 788 نفر از سا
 Deltalog10 ثبت گردید. سپس نرخ لباس و متابولیسم افراد با نرم افزار )co2 و co اقلیمی )دما، رطوبت، سرعت جریان هوا، مقدار
گردآوری و تجزیه وتحلیل اطالعات با نرم افزار SPSS24، محدوده آسایش حرارتی پاسخ دهندگان با نرم افزار  محاسبه و پس از 
گردید. پس از آن برای مشخص شدن ارتباط مستقیم و غیرمستقیم متغیرها و تحلیل نتایج، از مدل یابی  Ray Man مشخص 
گردید. نتایج نشان داد پاسخ دهندگان در محدوده  کثر درست نمایی در Amos استفاده  معادالت ساختاری بر پایه روش حدا
بین 20.5 تا 34.78 درجه سانتی گراد )PET( احساس آسایش حرارتی داشتند. هندسه منظم فضای باز به صورت مستقیم بر 
احساس امنیت با ضریب 0.15، رضایت از بافت و ساختمان های پیرامون فضای باز با ضریب 0.98- و آسایش حرارتی با ضریب 
0.8- و به صورت غیرمستقیم بر رضایت از شکل و هندسه فضای باز و سازگاری حرارتی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین متغیر 
نوع فضای باز حیاط مرکزی به صورت مستقیم به ترتیب با بیشترین ضرایب، بر رضایت از بافت و ساختمان های پیرامون فضای 
باز با ضریب 1.49، رضایت از شکل و هندسه فضای باز با ضریب 0.97، سازگاری حرارتی با ضریب 0.74، احساس امنیت با ضریب 
کلیدی و مهم متغیر  0.23- و آسایش حرارتی با ضریب 0.38- اثرگذاری دارند. نکته جالب در تحلیل و تفسیر مسیر مدل، نقش 

احساس امنیت در بروز ارتباط غیرمستقیم میان متغیرهاست.

کلیدی: هندسه، فضاهای باز، آسایش حرارتی، احساس امنیت، خرد آب وهوا. گان  واژ
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1. مقدمه
مثبت،  پیامدهای  بر  عــالوه  ایــران  در  اخیر  شهرنشینی  رشد  و  توسعه 
عدم  و  مناسب  مسکن  الگوی  تغییر  ساختمان ها،  انبوه  ایجاد  باعث 
کیفیت محیطی و بر هم زدن نظم و ساختار منطقی فضایی  توجه به 
در شهرها شده است. از یک  سو افزایش توده ساختمان ها سبب بر هم 
اجتماعی میان  تعامالت  کاهش  و  باز  کیفیت فضاهای  و  کمیت  زدن 
واز   )Yazdani & Teimouri, 2013:85(اســت شهر  در  استفاده کنندگان 
کالنشهرها  و  شهرها  در  قابل استفاده  باز  فضاهای  کمبود  دیگر  سوی 
همچنین  می شود.  بحران  مواقع  در  عــدیــده ای  مشکالت  بــروز  سبب 
ــر هــم زدن تــنــاســب الزم میان  عـــدم تــوجــه بــه فــضــاهــای بـــاز بــاعــث ب
در  قابل استفاده  باز  فضای  و  ساختمان  کم  مترا ساخته شده  سطوح 
شهرها مــی شــود)Tavakoli, 2013: 141(. امــروزه فضاهای باز شهری و 
 Adham& جهانی شدن دارای یک ارتباط دوسویه و اثرگذار با همدیگرند
از فعالیت های  )Aminzadeh, 2011: 99(. به طورقطع بخش عمده ای 
 Azadkhani, روزمره افراد در فضاهای باز و نیمه باز شهر صورت می گیرد
کیفیت محیطی و آسایش حرارتی این فضاها  )et al., 2020: 7(.ارتقای 
 Khalilian, et سبب حضور و رضایتمندی افراد در فضاهای باز می شود
که باعث حضور افراد در فضاهای  )al., 2019: 129(. یکی از عوامل مهم 
فهم  بــرای  اســت.  حرارتی  آسایش  مطلوب  شرایط  وجــود  می شود،  باز 
که احساس  بهتر موضوع، آسایش حرارتی، یک شرایطی ذهنی است 
رضایت از محیط حرارتی را بیان می کند )Ashrea, 2013: 50(. در تعریفی 
دیگر، آسایش حرارتی یک رویکرد روان شاختی براساس شرایط ذهنی 
رضایت از دمای محیط است )Höppe, 2013: 663.(.امروزه برای بررسی 
سرعت  رطوبت،  )دمــا،  متغیرهای  بررسی  از  حرارتی  آسایش  وضعیت 
نرخ  لباس،  )نــرخ  شخصی  ویژگی های  و  تابشی(  دمــای  و  هــوا  جریان 
فعالیت و وضعیت فیزیکی( افراد استفاده می شود تا محدوده آسایش 
گردد. احساس امنیت افراد در فضاهای باز شهری  حرارتی افراد تعیین 
نمادی،  آلودگی  مؤلفه های  دارد.  قرار  نظریه پردازان  توجه  مورد  بسیار 
کیفیت کلی سکونت و آلودگی نور و  کاربری زمین،  دیداری، فعالیت های 
دسترسی با احساس امنیت افراد در فضاهای باز ارتباط مستقیمی دارد. 
)Salarifar & Masoomi, 2017: 145( عالوه بر شرایط محیطی، وضعیت 
اقتصادی، معیشت، شرایط فرهنگی، محل زندگی افراد و... می تواند در 
احساس امنیت افراد در فضا اثرگذار باشد )Zayyari, 2011: 2(.امنیت، 
توانایی جامعه برای حفظ شرایط، هویت، منفعت و خصوصیت های 
توانایی  نیز  و  تهدیدها  و  یافته  تحول  در مواجهه شرایط  اساسی خود 
است  جامعه  آرمــان هــای  و  ارزش هـــا  به سوی  اجتماعی  اوضــاع  بهبود 
و  کمیت  از  رضایت  همچنین   .)Ahmadi Moghadam, 2011: 136(
کیفیت محیطی، امکانات، خدمات و ... در فضاهای باز می تواند باعث 
ایجاد رضایت مندی و حضور پذیری افراد در فضاهای باز شود. عالوه بر 
هندسه و شکل فضای باز، ویژگی های فیزیکی محیط از قبیل هندسه و 
شکل ساختمان، ارتفاع ساختمان های پیرامون فضای باز، جهت گیری 
باز، میزان و نوع محل  بنا، محل استقرار ساختمان نسبت به فضای 
گیاهی، وجود فضاهای نیمه باز و میزان سایه اندازی  قرارگیری پوشش 
  )Khalilian,بناها در کیفیت و شرایط آسایش حرارتی تأثیر مستقیمی دارد
معاصر،  شهرهای  در  بــاز  فضای  کمبود  بر  عــالوه   .et al., 2019: 129(
گیاهی و فضای سبز بسیار اندک است. برای حل این  میزان پوشش 

مشکالت و معضالت معاصر می توان از باغ های ایرانی به عنوان فضاهای 
کاهش  شفابخشی،  و  روان  سالمت  ایجاد  منظور  به  شهری  سبز  و  باز 
 Abdollahi, et al., گرفت بهره  ارتقای آسایش حرارتی  و  انرژی  مصرف 
)317 :2015(. کیفیت فضاهای باز شهری می تواند به صورت مستقیم در 
تعامالت اجتماعی افراد مؤثر باشد. امروزه یکی از اصلی ترین و مهم ترین 
دغدغه ها در خلق و به وجود آوردن یک عرصه و فضای عمومی به وجود 
که طی این فرآیند بتوان تعاملی خاص  آوردن یک فضای موفق است 
میان فضای شهری و بستر طبیعی پیرامون به وجود آورد و درنتیجه، آن 
منظر بتواند خودکفا باشد. بنابراین کیفیت فضاهای باز شهری می تواند 
در پاسخ به معیارهای همزمان و هماهنگ دسترسی، آسایش و تصویر 
بیست وپنج  حــدود  باشد.  اثــرگــذار  کــاربــردی  و  اجتماع پذیری  ذهنی، 
درصد از فضای باز شهری به معابر تعلق داشته و شکل و هندسه فضای 
باز برآسایش حرارتی افراد تأثیر مستقیمی دارد. هندسه خیابان )نسبت 
ارتفاع به عرض( و همچنین جهت گیری معابر، می تواند به طور مستقیم 
بر سرعت جریان هوا، دسترسی نور آفتاب برای افراد و درنتیجه آسایش 
حرارتی عابران اثرگذار باشد )Albdour & Baranyai, 2019: 177(. شکل، 
کم و جهت ساختمان ها نقش مهمی در ایجاد جزیره گرمای  هندسه، ترا
وضعیت  تغییر  در  شهری  تنگه های  هندسه  همچنین  دارنــد.  شهری 
 )Hu, et al., 2020: دارنــد  بیشتری  اثر  شهری  اقلیم های  خرد  حرارتی 
گرمای شهری سبب بروز نارضایتی افراد و عدم  کنترل جزیره  )167. عدم 
حضور پذیری آنها در فضاهای باز شهری می گردد. استفاده از پوشش 
مجاور  جــداره هــای  در  به کاررفته  مصالح  بازتاب  کنترل  و  سبز  فضای 
فضاهای باز نقش مؤثری در بهبود وضعیت آسایش حرارتی افراد دارند. 
تابش  جذب  در  مهمی  نقش  معابر،  جهت گیری  و  باز  فضای  هندسه 
 .)Pigliautile, et al., 2020: گرمایی شهری دارد ایجاد جزیره  آفتاب و 
که ارتفاع  )147  ساختمان های مجاور فضاهای باز در تنگه های شهری 
بیشتری نسبت به عرض معابر داشتند، باعث بهبود وضعیت آسایش 
 Muniz-Gäal, شدند  تابستان  فصل  در  افراد  رضایت مندی  و  حرارتی 
کنترل جداره ها  گرم و مرطوب، اصالح و  )et al., 2020: 169(. در اقلیم 
 .)Manteghi, et ــد  دارن شهری  گرمای  جزیره  ایجاد  در  کلیدی  نقش 
کت حجمی ساختمان ها می توانند نقش  پا و  )al., 2019: 15 هندسه 
کنترل و انعکاس تابش آفتاب به فضاهای باز و جلوگیری از  کلیدی در 
گرمای شهری داشته باشند )Wu, et al., 2020: 8(. هدف  تشدید جزیره 
کاشان ازنظر شکل و  پژوهش حاضر بررسی فضاهای باز بافت تاریخی 
کیفیت  هندسه و اثر آن بر آسایش حرارتی، احساس امنیت و رضایت از 
کن است تا بتوان ضمن شناسایی متغیرهای اثرگذار بر  محیطی این اما
رضایت مندی و آسایش حرارتی به بررسی میزان سهم ارتباط متغیرها 
با همدیگر پرداخت تا از نتایج حاصل شده از بررسی این بافت تاریخی، 
استفاده  جدید  بافت های  و  محالت  بــاز  فضاهای  شکل گیری  ــرای  ب
نمود. این مقاله در پی پاسخ به چگونگی نقش هندسه و نوع فضای 
باز بر آسایش حرارتی افراد و چگونگی نقش هندسه و نوع فضای باز بر 

کیفیت محیطی است. احساس امنیت و رضایت از 

2. چارچوب نظری
میان  در  بــاز  فضاهای  کیفیت  و  کمیت  داد،  نشان  گذشته  تــجــارب 
پیرامون  کنان  سا اجتماعی  تعامالت  در  بسزایی  نقش  ساختمان ها 



فتاحی و دیگران
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خصوصی  حریم  حفظ  همچون  مختلفی  عوامل  دارد.  بــاز  فضاهای 
به کارگیری  و  مسکونی  مجتمع های  باز  فضای  طراحی  نوع  کنان،  سا
ایده های مؤثر برای ایجاد شرایط مناسب به منظور حضور هر چه بیشتر 
سنی  مختلف  گروه های  نیازهای  به  توجه  و  باز  فضاهای  در  کنان  سا
کنان  نقش بسزایی در افزایش حس همسایگی و تعامالت اجتماعی سا
کیفیت معماری و   .)Yazdani & Teimouri, 2013: 85( خواهد داشت
شرایط محیطی، وضعیت اقلیمی خاص منطقه، نوع پوشش، فعالیت 
عوامل  از  ناشی  انسان  پوست  سطح  حسگرهای  حساسیت  میزان  و 
مختلف می تواند در محدوده و شرایط آسایش حرارتی افراد اثر مستقیم 
داشته باشد )Heidar, 2012: 37(. تعیین محدوده آسایش حرارتی در 
فضاهای باز می تواند براساس شاخص های استاندارد مختلفی صورت 
 Huang, et al., 2018: 567(, )Salata, et al., 2015: 32(, )Chan, گیرد 
 et al., 2017: 300(, )Morakinyo, et al., 2016: 262(, )Afsharkohan,
 et al., 2014: 59(, )Fatahi, et al., 2021: 60(, )Fatahi, et al., 2020:
که  گاهی از زمان مناسب بازدید از بافت های تاریخی در شرایطی  )130. آ
وضعیت آسایش حرارتی مطلوب است می تواند باعث رضایت گردشگران 
شود )Nasrollahi, et al., 2017: 356(. توسعه ساخت وسازهای شهری 
کاهش فضاهای باز قابل استفاده در مواقع  و رشد فزاینده شهرها سبب 
کالنشهرها  بحران شده است )Fatahi, et al., 2020: 141 (و بسیاری از 
 Tavakoli, et al., 2011:( باز مواجهه هستند کمبود فضای  با مشکل 
گرم و خشک ایران ازنظر اختالف دما و سرعت  14(. شرایط خاص اقلیم 
بر آسایش  باز  روز و شب به خصوص در فضاهای  جریان هوا در طول 
جریان  از  بهره گیری  بــرای  سنتی  معماران  اســت.  اثرگذار  افــراد  حرارتی 
هوا به صورت تجربی با استفاده از بادگیر اقدام به خنک نمودن هوا و 
 Heidar, 2012:( کرده اند هدایت آن به سمت فضاهای موردنظر خود 
عملکرد  شیوه  حــرارتــی  رفــتــار  پیرامون  متعددی  پــژوهــش هــای   .)42
 .)Nasrollahi & Salehi, 2015: 83( است  شده  انجام  بادگیر  مناسب 
کاهش  گیاهی در  موقعیت خورشید، شرایط زیست محیطی و پوشش 
 Nasrollahi & مؤثرند  حرارتی  آسایش  وضعیت  بــروز  و  ــرژی  ان مصرف 
ساختمان های  ارتفاع  نسبت  شهری  معابر  در   .)Shokri, 2016: 861(
پیرامون معبر به عرض آن می تواند در وضعیت آسایش حرارتی عابران 
ساختمان های  ــدازی  ــه ان ســای  .)Oke, 1988: 103( بــاشــد  تــأثــیــرگــذار 
باز  فضاهای  سمت  به  سایه  ایجاد  باعث  می تواند  باز  فضای  پیرامون 
با هندسه سایه ساختمان ها در فضا حضور  کنان متناسب  شود و سا
 Yıldırım, 2020: کنند و باعث تعامالت اجتماعی بین افراد شود پیدا 
در  قرارگرفتن  حضور،  مــدت زمــان  فضا،  در  افــراد  حضور  زمــان   .)106(
می تواند  باز  فضای  پیرامون  چشم اندازهای  و  عناصر  و  آفتاب  معرض 
 .)Manavvi & Rajasekar, 2020: 253( بر آسایش حرارتی اثرگذار باشد
چیدمان و شکل ساختمان می تواند باعث بر هم زدن توازن حرارتی در 
خرده اقلیم های شهری شود )Jiang, et al., 2020: 104(. در ترکیه برای 
کاهش مصرف انرژی از تیپولوژی معماری  ساخت ساختمان ها با هدف 
در  دانشگاهی  در   .)Ayçam, et al., 2020: 104( گرفته اند  بهره  بومی 
شهر میانگ یانگ1 چین مسئوالن دانشگاه برای تشویق دانشجویان 
به تعامالت اجتماعی در فضای باز حیاط به بررسی و ارتقای محدوده 
 .)Huang, et al., 2019: 106( پرداختند باز  فضای  در  حرارتی  آسایش 
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شکل و هندسه حیاط ارتباط مستقیمی با وضعیت حرارتی فضای باز 
دارد )Rodríguez-Algeciras, et al., 2018: 840(. بهره گیری از فضاهای 
باز و نیمه باز از عوامل مهم در شکل گیری معماری خانه های سنتی به 
 .)Nikghadam,منظور هماهنگی با اقلیم و ارتقای آسایش حرارتی است
بین حــاره ای، معماری  و  بومی حــاره ای  )et al., 2013: 54 در مناطق 
بومی از طریق ایجاد تغییرات در فرم و پیکره ساختمان ها توانسته است 
با محیط خود به هماهنگی و سازگاری برسد )Fathy, 1986: 60(. روابط 
به  نسبت  فضا  همان  طبق  و  بگیرد  شکل  فضا  در  می تواند  اجتماعی 
زمان موجود قابلیت تغییرپذیری را داشته باشد. برای ایجاد احساس 
کالبدی، محیطی و  امنیت در فضا، عوامل متعددی اثرگذارند. عوامل 
شرایط اجتماعی می توانند در بروز امنیت نقش مهمی داشته باشند. 
بروز ناامنی در بستر فضایی و مکان ایجاد می شود، رفتار انسان در فضا 
در  می تواند  فضا  بنابراین  اســت.  تفاوت هایی  دارای  متنوع  کن  اما و 
 Afsharkohan & Rahighi ایجاد امنیت افراد نقش مؤثری داشته باشد
گرفته  )Yazdi, 2014: 59(. نتیجه بررسی پیشینه پژوهش های صورت 
پیرامون فضای باز نشان می دهد، توجه به کمیت و کیفیت فضاهای باز 
کلیدی در بروز آسایش حرارتی، احساس امنیت، ایجاد تعامالت  نقش 
افــراد در  پذیری  و حضور  کیفیت محیطی  از  اجتماعی، رضایت مندی 
فضا دارد. بررسی سوابق پژوهش های انجام شده نشان داد، ارتباط هر 
گرفته است. درصورتی که  عامل با فضای باز به تنهایی مورد بررسی قرار 
کلیه عوامل است. عالوه بر  احساس افراد در فضا، از برآیند تأثیرگذاری 
باز،  فضای  نوع  با  باز  فضای  هندسه  و  شکل  ارتباط  خصوص  در  این 

پژوهش های اندکی انجام شده است.

ح برداشت مطالعات میدانی در بافت تاریخی 3. شیوه انجام و شر
گرم و خشک، پژوهش حاضر  گرما در اقلیم مناطق  با توجه به شدت 
گرما  وضعیت حرارتی این خرد اقلیم شهری را در اوج وضعیت حرارتی 
برداشت  و  انجام مطالعات میدانی  روند  قرار داده است.  بررسی  مورد 
داده هــا در مدت 18 روز از ابتدای شهریور 97 در 17 سایت منتخب و 
پرسشنامه ای  و  محیطی  متغیرهای  بــرداشــت  بخش  دو  در  پــرتــردد، 
بـــرای انــجــام ایــن پــژوهــش بــه طــور میانگین هر  گرفته اســـت.  صـــورت 
به  تا هشت دقیقه در سایه  پنج  به مدت  گردشگران  و  کنان  از سا نفر 
دما،  میزان  مــدت زمــان،  این  طی  ــد.  دادن پاسخ  پرسشنامه  سئواالت 
رطوبت نسبی، سرعت جریان هوا، میزان co2 ،co و اطالعات شخصی 
ساعت،  تاریخ،  تاریخی،  مکان  )مشخصات  شامل  مصاحبه شوندگان 
جنسیت، قد، وزن، شهر محل تولد، شهر محل اقامت، وضعیت سن، 
نرخ  و  لباس  پوشش  نرخ  لباس،  وضعیت  انتخاب  تحصیالت،  میزان 
گردید. سئواالت  گذشته( ثبت  فعالیت )متابولیسم( افراد در 30 دقیقه 
کلی ارزیابی وضعیت آسایش حرارتی  پرسشنامه دارای سه دسته بندی 
)احساس آسایش حرارتی و سازگاری حرارتی(، ارزیابی وضعیت محیطی 
)حیاط  بــاز  فضای  نــوع  نامنظم(،  )منظم،  بــاز  فضای  هندسه  شامل 
مرکزی، معبر عمومی(، رضایت از شکل و هندسه فضای باز، رضایت از 
بافت و ساختمان های پیرامون و ارزیابی وضعیت احساس امنیت افراد 
)احساس ذهنی( است. سئواالت بخش آسایش حرارتی شامل احساس 
سازگاری حرارتی افراد، ترجیح حرارتی و احساس آسایش حرارتی هفت 
گانه )مطابق استاندارد اشری آمریکا( است. این سئواالت در بازه هفت 



است.  سرد  و  متعادل  گــرم،  محدوده  سه  شامل  حرارتی  آسایش  گانه 
از  بازه متعادل )خنثی( نشان دهنده احساس رضایت پاسخ دهندگان 
گرم  گرم،  کمی  گرم شامل سه بخش  وضعیت حرارتی محیط است. بازه 
گرم متناسب  که افراد با قرارگیری در وضعیت حرارتی  گرم است  و بسیار 
با وضعیت ذهنی خود نسبت به شرایط حرارتی، محیط بازه موردنظر را 
انتخاب کرده اند. بازه سرد شامل سه بخش کمی سرد، سرد و خیلی سرد 
که پاسخ دهندگان با قرارگیری در وضعیت حرارتی سرد، متناسب  است 
با وضعیت ذهنی خود نسبت به شرایط حرارتی محیط بازه موردنظر را 
کرده اند. یکی از عوامل اثرگذار در احساس آسایش حرارتی افراد  انتخاب 
میزان و نوع پوشش لباس افراد است، هرچقدر افراد پوشش بیشتری 
در  عامل  ایــن  و  می کنند  بیشتری  گــرمــای  احــســاس  باشند،  داشــتــه 
احساس آسایش حرارتی افراد و بروز سازگاری حرارتی اثر مستقیمی دارد. 
در این پژوهش برای مشخص نمودن میزان اثر پوشش لباس همزمان 
با پاسخ افراد به سئواالت پرسشنامه، میزان و نوع لباس آنها به صورت 
گانه  بــه صــورت جدا نفر  هــر  بـــرای  اســـت. سپس  گــانــه ثبت شــده  جــدا
گردید،  میزان نرخ پوشش، با استفاده از نرم افزار Deltalog10 محاسبه 
تجزیه وتحلیل  مورد   24SPSS نرم افزار  از  استفاده  با  پاسخ ها  درنهایت 
گرفتند. برای پاسخ به سئواالت این پژوهش، ابتدا وضعیت آسایش  قرار 
و  نتایج  از  سپس  مــی گــردد،  مشخص  موردمطالعه  مــحــدوده  حــرارتــی 
یافته های وضعیت آسایش حرارتی افراد، ارتباط مستقیم و غیرمستقیم 
تعیین می گردد. جامعه  با دیگر متغیرها  آسایش حرارتی  اثرگذار متغیر 
گردشگران )داخلی و  کنان و  آماری این پژوهش، تعداد 788 نفر از سا
خارجی( را تشکیل می دهند. از این میان تعداد 42 نفر از پاسخ دهندگان 
گردشگران خارجی با 5.4 درصد و تعداد 746 نفر از پاسخ دهندگان  را 
گردشگران داخلی با 94.6 درصد تشکیل می دهند. ازنظر  کنان و  را سا
جنسیت، تعداد 473 نفر از پاسخ دهندگان را مردان با 60 درصد و تعداد 
315 نفر از پاسخ دهندگان را زنان با 40 درصد تشکیل می دهند. ازنظر 
سنی، تعداد 53 نفر از پاسخ دهندگان با 6.7 درصد در محدوده سنی 
کمتر از آن، تعداد 464 نفر از پاسخ دهندگان با 58.9 درصد در  20 سال و 
محدوده سنی 21 تا 35 سال، تعداد 214 نفر از پاسخ دهندگان با 27.2 
درصد در محدوده سنی 36 تا 50 سال، تعداد 52 نفر از پاسخ دهندگان 
از  نفر  پنج  تــعــداد  و  تــا 65 ســال  مــحــدوده سنی 51  در  بــا 6.6 درصـــد 
پاسخ دهندگان با 0.6 درصد در محدوده سنی 66 سال و باالتر را تشکیل 
پاسخ دهندگان  از  نفر   167 تعداد  تحصیالت،  میزان  ازنظر  می دهند. 
از  نفر  تعداد 75  آن،  از  کمتر  و  دارای تحصیالت دیپلم  با 21.2 درصــد 
پاسخ دهندگان با 9.5 درصد دارای تحصیالت کاردانی، تعداد 362 نفر از 
کارشناسی، تعداد 152  پاسخ دهندگان با 45.9 درصد دارای تحصیالت 
کارشناسی ارشد و  نفر از پاسخ دهندگان با 19.3 درصد دارای تحصیالت 
تعداد 32 نفر از پاسخ دهندگان با 4.1 درصد دارای تحصیالت دکتری و 
باالتر بودند. همچنین ازنظر موقعیت قرارگیری پاسخ دهندگان، تعداد 
136 نفر از پاسخ دهندگان با 17.3 درصد در فضای باز معابر عمومی و 
حیاط  باز  فضای  در  درصد  با 82.7  پاسخ دهندگان  از  نفر  تعداد 652 
پرتردد  سایت  تعداد 17  دادنــد.  پاسخ  پرسشنامه  سئواالت  به  مرکزی 
معابر  باز  فضای  دسته بندی  دو  در  کاشان،  تاریخی  بافت  محدوده  از 
به عنوان نمونه  باز حیاط مرکزی )داخل ساختمان(  عمومی و فضای 
و  مستقیم  ارتــبــاط  نقش  سپس  شــدنــد.  بــررســی  و  مطالعه  مـــوردی، 

غیرمستقیم اثرگذار بین متغیرهای هندسه فضای باز )منظم، نامنظم( 
و نوع فضای باز )معبر عمومی، حیاط مرکزی(، آسایش حرارتی و رضایت 
گرفتند؛ بنابراین با توجه به  کیفیت محیطی فضا مورد سنجش قرار  از 
حضور  افزایش  و  رضایت مندی  ارتقای  در  باز  فضاهای  نقش  اهمیت 
کاشان به شناسایی میزان تأثیر متغیرهای شکل  افراد در بافت تاریخی 
و هندسه فضای باز، نوع فضای باز، احساس امنیت، آسایش حرارتی، 
سازگاری حرارتی، رضایت از شکل و هندسه و ساختمان های پیرامون 
گــردآوری اطالعات میدانی  فضای باز پرداخته شده است. همزمان با 
از مصاحبه شوندگان )پرسشنامه( برای ذخیره مقادیر دما و رطوبت از 
لحظه ای  ثبت  بــرای  و   STANDARD ST-174B(( گر  دیتاال دستگاه 
 )co2 و co داده های اقلیمی )دما، رطوبت، سرعت جریان هوا، مقادیر
از دستگاه )Fluke)Fluke975AirMetr ایاالت متحده ثبت لحظه ای در 
اقلیمی  متغیرهای  پرسشنامه  سئواالت  به  پاسخ  پایان  و  شروع  زمان 
به  مصاحبه شوندگان  پاسخ  اتمام  از  پس  و  انجام شده  مرحله  دو  در 
تجزیه وتحلیل  بـــرای  بــرداشــت شــده  داده هــــای  میانگین  ــواالت،  ــئ س
اطالعات مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پس از ثبت مقادیر داده های 
فعالیت  نــرخ  و  افـــراد  پوشش  نــرخ  ــراد،  افـ شخصی  اطــالعــات  اقلیمی، 
گذشته و اطالعات جغرافیایی به عنوان  )متابولیسم( افراد در 30 دقیقه 
گردید. پس از محاسبه دمای   Ray Man داده های ورودی، وارد نرم افزار
شد،  تعیین  افــراد  حرارتی  آسایش  محدوده  و   )PET( مقادیر  تابشی، 

گرفتند. سپس داده ها با نرم افزار SPSS24 مورد ارزیابی قرار 

3.1. محدوده موردمطالعه در بافت تاریخی کاشان
 5000 حــدود  و  نفر  هــزار   400 بــه  نــزدیــک  جمعیتی  دارای  کــاشــان  شهر 
کیلومترمربع وسعت دارد. در طول 51 درجه و 27 دقیقه شرقی و عرض 
کشور ایران قرار دارد. شهر  33 درجه و 59 دقیقه شمال جغرافیایی در 
کاشان با پیشینه و قدمت تاریخی ارزشمند دارای سابقه سکونت اقوام 
کاشان به دلیل تنوع  مختلفی در این پهنه اقلیمی است. بافت تاریخی 
که در ایران دارد، از مهم ترین  بناها و آثار ارزشمند و موقعیت قرارگیری 
کز برای سکونت و حضور گردشگران داخلی و خارجی به شمار می آید.  مرا
نیمه باز  و  باز  فضاهای  شامل  تاریخی  بافت  در  موردمطالعه  محدوده 
در دو بخش فضای باز معابر عمومی و فضای باز حیاط مرکزی است. 
جدول شماره1 معرفی مکان برداشت میدانی داده ها را نشان می دهد.

3.1.1. فضای باز حیاط مرکزی
در معماری ارزشمند خانه های تاریخی، فضای باز داخل خانه به صورت 
و  می شود  دوربسته  خــود  اطــراف  فضاهای  با  که  اســت  مرکزی  حیاط 
 Tavassoli, et al.,( پیرامون فضای باز حیاط را اتاق ها احاطه می کنند
کلیدی نقش حیاتی در  150 :2016(. حیاط خانه به عنوان یک فضای 
کنان ایفا می کند. حیاط خانه ها به واسطه وجود حوض آب،  زندگی سا
و  هندسه  دارای  خود  میان  در  سبز  فضای  باغچه بندی ها،  درختان، 
نورگیری  در  کلیدی  بر نقش  نظم مشخصی است. حیاط خانه عالوه 
فضای اتاق های پیرامون خود، نقش مهمی در توجه به اقلیم دارد و 
با  متناسب  مختلف،  فصول  در  حیاط  اطــراف  فضایی  نظام  چیدمان 
کاربرد بسیاری داشته است. در فرهنگ معماری ایران،  شرایط اقلیمی، 
کلیدی  نقش  هستند.  مرکزی  حیاط  به صورت  خانه ها  به طورمعمول 
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شباهت های  با  بازارها  مساجد،  ــدارس،  م معماری  در  مرکزی  حیاط 
بسیار ازنظر وجود حوض آب، فضای سبز و فضاهای پیرامون خود بسیار 

پررنگ و مشهود است.

3.2. فضای باز شهری )میدان، تکیه، مرکز محله، گذرها و معابر(
میدان،  شامل  عمومی  باز  فضای  مرکزی،  حیاط  باز  فضای  مقابل  در 
که از اطراف با بدنه ای مرکب از  گذرها و معابر قرار دارد  تکیه، مرکز محله، 
دکان ها، حمام عمومی، مسجد یا خانه های مسکونی محصور می شود. 
کز محالت مختلف از  فضاهای باز نقش پیوند فضایی میان عناصر و مرا
گذرهای اصلی و فرعی را ایفا می کنند. طراحی شهرهای جدید  طریق 
کالبدی و معماری بافت های تاریخی  باید بر اساس اصول و ویژگی های 
گذشته  که برگرفته از اصول منطقی و تجارب ارزنده  و فضای شهر ایرانی 
است، صورت پذیرد. برای شکل گیری فضای باز در میان ساختمان ها 
گر فضا  الزم است توسط ساختمان های پیرامون خود محصور شود. ا
به شکل مطلوب محصور نشود، نمی تواند به یک فضای جذاب شهری 
تبدیل شود. رعایت هندسه و تناسبات فضای باز، ابعاد و اندازه، شکل، 
دسترسی، بدنه و محیط متعادل و متقارن پیرامون فضای باز در ایجاد 
جذابیت فضای باز شهری برای انسان به عنوان مهم ترین رکن فضا تأثیر 
بسیاری دارد. بر هم زدن تناسبات بین مقیاس فضا و ساختمان های 
تأثیرات  می تواند  و...  هندسه  شکل،  انـــدازه،  تناسبات،  پــیــرامــون، 

بسیاری بر احساسات انسان نسبت به فضا بگذارد.

4. بحث و یافته ها
4.1. محدوده آسایش حرارتی

پس از ثبت داده های اقلیمی، محاسبه نرخ لباس و متابولیسم افراد و 
داده ها بر اساس موقعیت پاسخگویی افراد در سایت ها، در دو بخش 
شده  دسته بندی  مرکزی  حیاط  باز  فضای  و  عمومی  معابر  باز  فضای 
است. پاسخ احساس آسایش حرارتی افراد در فضای باز حیاط، 24.2 
درصد احساس وضعیت دمای متعادل، 6.3 درصد احساس وضعیت 
گرما و 47.4 درصد احساس  گرم، 22.1 درصد احساس وضعیت  کمی 
گرم داشته اند. همچنین پاسخ احساس آسایش  وضعیت حرارتی خیلی 
دمای  وضعیت  احساس  درصــد   14 معابر،  باز  فضای  در  افــراد  حرارتی 
گرم، 39 درصد احساس  کمی  متعادل، 11.8 درصد احساس وضعیت 
بسیار  حرارتی  وضعیت  احساس  درصد   35.3 و  گرم  حرارتی  وضعیت 
در  افراد  حرارتی  احساس  کمترین  و  بیشترین  بنابراین  داشته اند؛  گرم 
گرم و 6.3 درصد  فضای باز حیاط با 47.4 درصد در محدوده خیلی 

گرم قرار دارد. یافته ها نشان داد پاسخ دهندگان در  کمی  در محدوده 
فضای باز حیاط احساس تعادل حرارتی بیشتری نسبت به فضای باز 
معابر عمومی داشته اند. به دلیل محصور شدن حیاط با ساختمان های 
که از هر سو پنجره ها و تراس ها رو به فضای حیاط دارند،   پیرامون خود 
کلیت منسجم و نظام ایجاد  فضایی پویا و در هماهنگی با هم و یک 
شده است. وجود عناصری همچون فضای سبز، درختان، حوض آب و 
ایوان های مجاور حیاط، نقش مهمی در ایجاد مکث، جذابیت فضایی 
محدوده  در  همچنین  اســت.  داشته  افــراد  ذهنی  آسایش  احساس  و 
گرم، وضعیت حرارتی فضای باز معابر عمومی بهتر  گرم و خیلی  حرارتی 
از فضای باز حیاط مرکزی بوده است. مطابق تصویر شماره 1 وضعیت 
حرارتی متعادل )آسایش( بین دو وضعیت کمی سرد و کمی گرم قرار دارد 
)TSV=±1(. وضعیت حرارتی )TSV≤–2( و )TSV≥2( به عنوان وضعیت 
غیر متعادل ازنظر آسایش حرارتی است و افراد در این محدوده احساس 
که  گر میزان TSV=±1 در نظر بگیریم  آسایش حرارتی ندارند. درنتیجه ا
 Nasrollahi, et( گرفته است  قرار  در بسیاری پژوهش ها مورد استفاده 
)al., 2017: 356(, )De Dear, et al., 1994: 46. محدوده آسایش حرارتی 
بین 20.5 تا 34.78 درجه سانتی گراد )PET( به دست می آید؛ بنابراین با 
تغییر هر واحد TSV میزان )PET( به اندازه 7.14 درجه سانتیگراد تغییر 

می کند.

تصویر شماره1: مقایسه وضعیت آسایش حرارتی در فضاهای باز

نتایج نشان می دهد وضعیت متغیرهای محیطی در فضای باز معابر 
کثر متغیرهای  عمومی با فضای باز حیاط دارای تفاوت است. میزان حدا
دما، رطوبت و co2 در فضای باز عمومی بیشتر از فضای باز حیاط مرکزی 
است. میزان میانگین متغیرهای رطوبت، سرعت جریان هوا و co2 در 
فضای باز حیاط بیشتر از فضای باز معابر عمومی است. همچنین میزان 
حداقل متغیرهای دما و رطوبت در فضای باز حیاط مرکزی کمتر از معابر 
عمومی است و حداقل میزان سرعت جریان هوا و co در هر دو فضای باز 

جدول شماره1: معرفی فضاهای باز واقع در محدوده موردمطالعه بافت تاریخی کاشان

معرفی بناها و سایت های موردمطالعه
کاشان با معابر اطراف1. سفره خانه مظفری10مسجد جامع 

فضای باز معابر پیرامون خانه بروجردی ها11مسجد و مدرسه امام خمینی2.

فضای باز معابر حمام سلطان میر احمد12معابر اطراف مسجد امام خمینی3.

خانه طباطبایی ها با معابر اطراف13تکیه درب باغ با معابر اطراف4.

خانه بروجردی ها14مهمانسرای راهب5.

مسجد صدره و سرفره15میدان ولی سلطان با معابر اطراف6.

معابر پیرامون مسجد صدره و سرفره16مسجد و مدرسه آقابزرگ7.

باغ فین17امامزاده تاج الدین با معابر اطراف8.
مرکز محله علوی9.
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حیاط و معابر عمومی برابر است. نتایج نشان می دهد، شکل و موقعیت 
مقیاس  دارد.  مستقیم  اثــر  محیطی  متغیرهای  مــیــزان  بــر  بــاز  فضای 
که  مکین تایر، میزان ترجیح حرارتی پاسخ دهندگان را نشان می دهد 
گرم تر )1+([، ]خیر، بدون تغییر )0([  بر اساس این مقیاس سه گانه ]بله، 
و ]بله، سردتر )1-([ قابل سنجش است. هدف استفاده از این مقیاس 
حرارتی، بررسی وضعیت حرارتی برای رسیدن به شرایط دلخواه حرارتی 
حرارتی  مطلوب  شرایط  می کند  کمک  مقیاس  این  از  استفاده  است. 
برای استفاده کنندگان شناسایی شود. نتایج نشان داد 27.53 درصد 
پاسخ دهندگان در فضای باز حیاط و 3.17 درصد از پاسخ دهندگان در 
فضای باز معبر عمومی از وضعیت حرارتی فضای باز احساس رضایت 
داشتند و ترجیح حرارتی آنها، عدم تغییر وضعیت حرارتی محیط است. 
همچنین 54.69 درصد از پاسخ دهندگان در فضای باز حیاط مرکزی 
ترجیح  سئوال  پاسخ  در  و  داشته  رضایت  محیط  حرارتی  وضعیت  از 
وضعیت حرارتی، تمایل به سردتر شدن دمای هوا داشتند. نتایج نشان 
می دهد نوع فضای باز ازنظر حرارت و آسایش، رفتار متفاوتی داشته و 

متناسب با نوع فضا، وضعیت حرارتی متفاوتی دارند.

4.1.1. نتیجه یافته های آسایش حرارتی
معبر  مرکزی،  )حیاط  باز  فضای  نوع  داد،  نشان  نخست  بخش  نتایج 
در  اقلیمی  شرایط  و  است  اثرگذار  حرارتی  آسایش  شرایط  بر  عمومی( 
فضاهای باز با همدیگر تفاوت معناداری داشته است. بخش نخست 
یافته ها قابلیت بررسی نقش هندسه در بروز آسایش حرارتی را ندارد. 
به  تنها  حــرارتــی  وضعیت  تعیین  ــرای  ب حــرارتــی  آسایش  شاخص های 
متغیرهای محیطی، وضعیت پوشش و فعالیت افراد بسنده می کنند. 
بـــاز در شــرایــط دمــایــی  نـــوع فــضــای  کــه  نتیجه قــابــل بــحــث آن اســـت 
نشان  یافته ها  تحلیل  داشت.  خواهد  متفاوتی  حرارتی  تأثیر  مختلف، 
داد، پاسخ دهندگان در فضاهای باز مختلف وضعیت حرارتی متفاوتی 
گرم(  کمی  داشتند. پاسخ دهندگان در شرایط آسایش )بازه متعادل و 
نسبت  بیشتری  حرارتی  آسایش  احساس  مرکزی  حیاط  باز  فضای  در 
ج از محدوده  به فضای باز معابر عمومی داشتند. پاسخ دهندگان خار
باز معابر عمومی، احساس  گرم( در فضای  و خیلی  گرم  )بــازه  آسایش 
آسایش حرارتی بیشتری نسبت به فضای باز حیاط داشتند. همچنین 
 )PET( محدوده آسایش حرارتی بین 20.5 تا 34.78 درجه سانتیگراد
به دست آمده است. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد میزان متغیرهای 
دما، رطوبت، سرعت جریان هوا، Co و Co2 در فضای باز حیاط با فضای 
دارای  که  باز  فضاهای  حرارتی  رفتار  بنابراین  است؛  متفاوت  معابر  باز 
موقعیت متفاوت هستند با همدیگر تفاوت دارد. همچنین نتایج نشان 
داد، ترجیح حرارتی افراد در فضاهای باز متفاوت است. افراد در فضای 
باز حیاط مرکزی دارای بیشترین احساس سازگاری با وضعیت حرارتی 
ترجیح  بیشترین  گرم،  هوای  محدوده  در  همچنین  داشته اند.  را  هوا 
حرارتی پاسخ دهندگان برای ایجاد سرما در فضای حیاط مرکزی بوده 

است.

 4.2. تجزیه وتحلیل ارتباط مستقیم و غیرمستقیم متغیرها
نوع  ارتباط  تأثیر  پژوهش،  نخست  بخش  در  یافته ها  تحلیل  و  بررسی 
بــرای سنجش  کــرده اســت.  تأیید  را  بــروز آسایش حرارتی  بر  باز  فضای 

تأثیر هندسه فضای باز بر آسایش حرارتی، سازگاری حرارتی، احساس 
و  مستقیم  ارتــبــاط  شناسایی  و  محیطی  شرایط  از  رضایت  و  امنیت 
کارآمد نیست. بنابراین برای  غیرمستقیم میان متغیرها، روش نخست 
تحلیل نتایج بخش دوم این پژوهش، از مدل یابی معادالت ساختاری 
گردید. در مدل  کثر درست نمایی در Amos استفاده  بر پایه روش حدا
نامنظم(،  )منظم،  باز  فضای  هندسه  متغیرهای   ،)SEM( ساختاری1 
احساس امنیت، آسایش حرارتی، سازگاری حرارتی، رضایت از شکل و 
پیرامون فضای  بافت و ساختمان های  از  بازو رضایت  هندسه فضای 
گرفتند. رایج ترین شاخص های آماری برازش مدل  باز، مورد بررسی قرار 
شامل برازش مطلق2 )آماره مجذور خی )CMIN((، شاخص های برازش 
مقتصد3 )ریشه میانگین مربعات خطای برآورد )RMSEA(4، شاخص 
تطبیقی6  برازش  شاخص های  و   )5)PNFI( هنجارشده  مقتصد  برازش 
شاخص   ،8)NFI( بنتلر-بونت   ،7)CFI( تطبیقی  بــرازش  )شاخص های 
توکر –لویس )TLI(9( محاسبه شدند. درصورتی که شاخص مجذور خی 
الگو داللت می کند،  بر برازندگی مناسب  ازلحاظ آماری معنادار نباشد 
اما این شاخص در نمونه های بزرگ تر معمواًل معنادار است و ازاین رو 
نزدیک  مقدار  نمی گردد.  تلقی  الگو  برازندگی  بــرای  مناسبی  شاخص 
عدد یک برای شاخص های NFI،TLI و CFI، مقادیر باالتر از 0/5 برای 
کوچک تر یا مساوی 0/05  شاخص برازش مقتصد هنجارشده و مقدار 

برای شاخص RMSEA بر برازندگی مناسب داللت دارند.

4.2.1. یافته های بخش دوم
پس از جمع آوری داده ها و ورود آنها به رایانه، از نرم افزارهای SPSS 24 و 
AMOS16 استفاده شد. نتایج تحلیل های توصیفی در جدول شماره2 
به  مربوط  میانگین  باالترین مقدار  آن  براساس  که  گردیده است  ارائه 
نمره احساس امنیت با میانگین و انحراف معیار 4/22 و 0/64 و کمترین 
معبر  مرکزی،  )حیاط  باز  فضای  نوع  متغیر  به  مربوط  میانگین  مقدار 

عمومی( با میانگین و انحراف معیار 1/17 و 0/37 به دست آمد.
با انجام برازش مدل معادله ساختاری و برازش مدل نهایی شاخص های 
CMIN=0.393,NPAR( مقدار  با  خی  مجذور  بــرای  ترتیب  به  بــرازش 

شاخص   ،)TLI=0.992( توکر_لویس  شاخص   ،)=25,P=0.942>0.05
 )NFI=0.993( و شاخص بنتلر_بونت برابر )CFI=0.998( برازش تطبیقی
هنجارشده  مقتصد  بــرازش  شاخص  مقدار  طرفی  از  و  آمــد  دســت  به 
برآورد  ریشه میانگین مربعات خطای  برابر 0.237 و همچنین   )PNFI(
معناداری  باوجود  مقادیر  ایــن  آمدند.  دســت  به   )RMSEA=0.022(
که مدل به دست آمده برازش  آماره مجذور خی، نشان دهنده این است 
مناسبی را برای داده ها داشته است. جدول شماره3 ضرایب رگرسیونی 

برای مدل به دست آمده را نشان می دهد.

1 Structural Equation Modeling (SEM)
2 Absolute
3 Parsimony Correction Indices
4 Root Mean Square Error of Approximation
5 Parsimonious Normed Fit Index
6 Comparative Fit Index
7 Comparative Fit Index (CFI)
8 Bentler-Bonett Index (Normed Fit Index(NFI))
9 Tucker-Lewis Index

فتاحی و دیگران
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مــقــادیــر ضرایب  شــمــاره3،  از جـــدول  بــه دســت آمــده  نتایج  ــراســاس  ب
)منظم،  باز  متغیر هندسه فضای  تأثیر  از  استاندارد حاصل  رگرسیونی 
نامنظم( بر متغیرهای رضایت از شکل و هندسه فضای باز و احساس 
از  متغیر رضایت  استاندارد  رگرسیونی  و مقدار ضریب  سازگاری حرارتی 
بافت و ساختمان های پیرامون فضای باز بر احساس آسایش حرارتی 
که به ترتیب  به ترتیب برابر 0/026، 0/013 و 0/069 به دست آمده است 
ارتباط  معناداری  عــدم  از  کی  حا  0/139 و   0/641  ،0/436 مقادیر  با 
مستقیم متغیرها با همدیگر هستند )P>0.05(؛ بنابراین ارتباط مستقیم 
معناداری بین متغیر هندسه فضای باز )منظم، نامنظم( با متغیرهای 
رضایت از شکل و هندسه فضای باز و احساس سازگاری حرارتی افراد و 
متغیر رضایت از بافت و ساختمان های پیرامون فضای باز با احساس 
آسایش حرارتی افراد وجود ندارد. از طرف دیگر میزان ضرایب رگرسیونی 
احساس  متغیرهای  بــر  نامنظم(  )منظم،  بــاز  فضای  هندسه  متغیر 
امنیت و رضایت از بافت و ساختمان های پیرامون فضای باز به ترتیب 
برابر  افــراد  حرارتی  آسایش  احساس  متغیر  بر  و  و 0/073-  برابر 0/203 
درصد  یک  خطای  سطح  در  ترتیب  به  که  است  به دست آمده   0/081
ارتباط  نشان دهنده  که  معنادارند   )P<0.05( درصد  پنج  و   )P<0.01(
مستقیم و مؤثر متغیر هندسه فضای باز )منظم، نامنظم( با متغیرهای 
احساس امنیت، رضایت از بافت و ساختمان های پیرامون فضای باز و 

احساس آسایش حرارتی افراد با همدیگر است. همچنین مقادیر ضرایب 
رگرسیونی استاندارد حاصل از تأثیر متغیر نوع فضای باز )حیاط مرکزی، 
معبر عمومی( بر متغیرهای احساس امنیت، رضایت از شکل و هندسه 
فضای باز، رضایت از بافت و ساختمان های پیرامون فضای باز، احساس 
آسایش حرارتی و احساس سازگاری حرارتی افراد به ترتیب برابر 1/134، 
در  همگی  که  است  به دست آمده  و 0/198   -0/169،-0/526 ،0/380
که نشان دهنده ارتباط   )P<0.01( سطح خطای یک درصد معنادارند
عمومی(  معبر  مرکزی،  )حیاط  بــاز  فضای  نــوع  متغیر  مؤثر  و  مستقیم 
باز،  فضای  هندسه  و  شکل  از  رضایت  امنیت،  احساس  متغیرهای  با 
رضایت از بافت و ساختمان های پیرامون فضای باز، احساس آسایش 
رگرسیونی  ضرایب  میزان  اســت.  حرارتی  سازگاری  احساس  و  حرارتی 
استاندارد حاصل از تأثیر متغیر احساس امنیت بر متغیرهای رضایت از 
شکل و هندسه فضای باز و رضایت از بافت و ساختمان های پیرامون 
فضای باز به ترتیب برابر 0/101، 0/129- به دست آمده است که همگی در 
سطح خطای یک درصد معنادارند )P<0.01(. همچنین میزان ضریب 
هندسه  و  شکل  از  رضایت  متغیر  تأثیر  از  حاصل  استاندارد  رگرسیونی 
احساس  متغیر  و   -0/108 برابر  حرارتی  آسایش  احساس  بر  باز  فضای 
به دست آمده   -0/539 برابر  افــراد  حرارتی  سازگاری  بر  حرارتی  آسایش 
است و در سطح خطای یک درصد معنا دارند )P<0.01( که نشان دهنده 

جدول شماره2: اطالعات توصیفی متغیرهای موردمطالعه

انحراف معیارمیانگینمتغیر

3/051/40احساس سازگاری حرارتی افراد
2/820/85احساس آسایش حرارتی افراد

3/980/85هندسه فضای باز )منظم، نامنظم(
1/170/37نوع فضای باز )حیاط مرکزی، معبر عمومی(

2/170/96رضایت از شکل و هندسه فضای باز
2/331/07رضایت از بافت و ساختمان های پیرامون فضای باز

4/220/64احساس امنیت

جدول شماره3: ضرایب رگرسیونی معادالت ساختاری برای مسیرهای مدل

سطح معنی داریمقدار بحرانیانحراف معیارضرایب استانداردضرایب غیراستانداردمسیر
3/8690/000-1/1340/059-0/229-احساس امنیت نوع فضای باز )حیاط مرکزی، معبر عمومی(

هندسه فضای باز )منظم، نامنظم( 0/1530/2030/0265/8330/000احساس امنیت
معبر  مــرکــزی،  )حیاط  بــاز  فضای  نــوع  بــاز  فضای  هندسه  و  شکل  از  رضایت 

عمومی(
0/9680/3800/08411/5290/000

3/0080/003-0/1010/050-0/151-رضایت از شکل و هندسه فضای باز احساس امنیت
4/2280/000-0/1290/051-0/214-رضایت از بافت و ساختمان های پیرامون فضای باز  احساس امنیت

باز )حیاط  باز  نوع فضای  از بافت و ساختمان های پیرامون فضای  رضایت 
مرکزی، معبر عمومی(

1/4910/5260/08517/5740/000

باز  فضای  هندسه  بــاز  فضای  پیرامون  ساختمان های  و  بافت  از  رضایت 
)منظم، نامنظم(

-0/092-0/0730/038-2/4210/015

0/7790/436-0/0260/038-0/029-رضایت از شکل و هندسه فضای باز هندسه فضای باز )منظم، نامنظم(
2/5460/011-0/1080/038-0/096-احساس آسایش حرارتی رضایت از شکل و هندسه فضای باز

4/0140/000-0/1690/095-0/383-احساس آسایش حرارتی نوع فضای باز )حیاط مرکزی، معبر عمومی(
0/0550/0690/0371/4810/139احساس آسایش حرارتی رضایت از بافت و ساختمان های پیرامون فضای باز 

0/0820/081.0/0352/3070/021آسایش حرارتی هندسه فضای باز )منظم، نامنظم(
هندسه فضای باز )منظم، نامنظم( 0/0220/0130/0470/4670/641سازگاری حرارتی

0/7390/1980/1086/8630/000سازگاری حرارتی نوع فضای باز )حیاط مرکزی، معبر عمومی(
18/6540/000-0/5390/047-0/885-سازگاری حرارتی آسایش حرارتی

فتاحی و دیگران
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با همدیگر است. تصویر شماره2  این متغیرها  و مؤثر  ارتباط مستقیم 
غیرمستقیم  و  مستقیم  ــرات  ــ اث انــدازه گــیــری  ــرای  بـ ســاخــتــاری  مـــدل 
متغیرهای هندسه فضای باز )منظم، نامنظم( و نوع فضای باز )حیاط 
مرکزی، معبر عمومی( بر متغیرهای احساس امنیت، رضایت از شکل و 
هندسه فضای باز، رضایت از بافت و ساختمان های پیرامون فضای باز، 

احساس آسایش حرارتی و سازگاری حرارتی را نشان می دهد.

تصویر شماره2: مدل ساختاری اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها - 

منبع: نگارندگان

ارتباط  ساختاری،  مــدل  از  به دست آمده  مسیرهای  دقیق تر  بررسی 
متغیرها را در قالب مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم آشکار نمود. تصویر 
شماره3 نحوه ارتباط متغیر نوع فضای باز )حیاط مرکزی، معابر عمومی( 
با متغیرهای رضایت از شکل و هندسه فضای باز با ضریب 0.97، احساس 
پیرامون  ساختمان های  و  بافت  از  رضایت  و   -0.23 ضریب  با  امنیت 
فضای باز با ضریب 1.49 را نشان می دهد. نتایج نشان داد، احساس 
رضایت از شکل و هندسه فضای باز، رضایت از بافت و ساختمان های 
پیرامون فضای باز و احساس امنیت در فضای باز حیاط مرکزی بیشتر 
از فضای باز معابر بوده است؛ بنابراین ماهیت قرارگیری و نقش فضای 
باز حیاط مرکزی به طور مستقیم می تواند باعث ایجاد رضایت از شکل و 
گردد. ارتباط مستقیم  هندسه فضای باز و ساختمان های پیرامون آن 
متغیر احساس امنیت با رضایت از شکل و هندسه فضای باز با ضریب 
0.15- و رضایت از بافت و ساختمان های پیرامون با ضریب 0.21- نشان 
می دهد افراد در فضای باز حیاط مرکزی احساس امنیت بیشتری نسبت 
ایجاد  باعث  افراد می تواند  امنیت  باز معابر دارنــد. احساس  به فضای 
بنابراین  آن شود؛  پیرامون  باز و ساختمان های  نوع فضای  از  رضایت 
از  بر رضایت  به صورت مستقیم می تواند  مرکزی  باز حیاط  نوع فضای 
شکل و هندسه فضای باز و ساختمان های پیرامون فضای باز اثرگذار 
باشد. تفسیر مدل نشان داد، نوع فضای باز حیاط مرکزی با شکل و 
هندسه متناسب با فضای باز پیرامون خود از اهمیت باالیی برخوردار 
است. نتایج نشان داد، نوع فضای باز حیاط مرکزی، دارای بیشترین 
ضریب تأثیر مستقیم بر رضایت از بافت و ساختمان های پیرامون فضای 
کمترین ضریب تأثیر مستقیم بر احساس امنیت افراد در فضای باز  باز و 
حیاط مرکزی را دارد. معماری حیاط مرکزی باوجود عناصری از قبیل 
حوض آب، درخت، مسیرهای حرکتی، توجه به هندسه، نظم و پیمون 
کلیدی  متناسب با فضای اتاق های پیرامون خود توانسته است نقش 
کیفیت محیطی داشته باشد. توجه  در جذب احساس رضایت افراد از 
به هندسه، تعادل و نظم فضایی باعث ایجاد مکث، احساس امنیت و 

کیفیت و رضایت از فضا دارد. جذب انسان در توجه به 

تصویر شماره3: مدل ساختاری اثرات مستقیم و غیرمستقیم نوع فضای باز )حیاط 

مرکزی، معبر عمومی( با سایر متغیرها

تحلیل مسیرها، ارتباط مستقیم و اثرگذار متغیر نوع فضای باز )حیاط 
و   -0.038 تأثیر  ضریب  بــا  حــرارتــی  آســایــش  بــر  عمومی(  معبر  مــرکــزی، 
نتایج  می دهد.  نشان  را   0.74 تأثیر  ضریب  با  افــراد  حرارتی  ســازگــاری 
مــرکــزی احساس  بــاز حــیــاط  فــضــای  پــاســخ دهــنــدگــان در  نــشــان داد، 
آسایش حرارتی و سازگاری حرارتی بیشتری نسبت به فضای باز معابر 
عمومی داشته اند. ارتباط مستقیم و اثرگذار آسایش حرارتی بر سازگاری 
حرارتی با ضریب تأثیر 0.89- نشان می دهد، بین متغیر نوع فضای باز 
)حیاط مرکزی، معبر عمومی( با سازگاری حرارتی به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم ارتباط وجود دارد. به طورمعمول احساس آسایش حرارتی 
افراد در فضاهای باز تابع عوامل اقلیمی است و برای سنجش وضعیت 
آسایش حرارتی افراد متغیرهای دما، رطوبت، سرعت جریان هوا، نرخ 
فعالیت )متابولیسم(، میزان پوشش افراد و دمای تابشی موردبررسی 
قرار می گیرد و بر اساس نتایج آنها وضعیت آسایش حرارتی افراد تعیین 
می شود. نتیجه مهم مستخرج از مدل معادالت ساختاری، تأثیر نقش 
باز بر آسایش حرارتی و سازگاری حرارتی را نشان می دهد.  نوع فضای 
نشان  حرارتی  آسایش  با  مرکزی  حیاط  بــاز  فضای  نــوع  متغیر  ارتباط 
می دهد، نوع فضای باز )حیاط مرکزی، معبر عمومی( می تواند بر بروز 
گرفتن در فضای  احساس آسایش حرارتی افراد اثرگذار باشد. افراد با قرار 
کوتاهی با شرایط حرارتی محیط هماهنگ می شوند  باز، پس از مدت 
متغیر  ارتباط  بنابراین  داشــت؛  خواهند  حرارتی  ســازگــاری  احساس  و 
آسایش حرارتی با سازگاری حرارتی با ضریب 0.89- یک ارتباط منطقی، 
فضای  نــوع  ارتباط  قابل تأمل،  نکته  اســت.  پیش بینی  قابل  و  علمی 
نتایج نشان داد  افراد است.  بروز سازگاری حرارتی  با  باز حیاط مرکزی 
که در فضای باز حیاط مرکزی حضور داشتند سریع تر از سایر  افــرادی 
که در فضای باز معابر عمومی قرار داشتند به سازگاری حرارتی  افرادی 
و  حرارتی  آسایش  بــروز  در  باز  فضای  نوع  و  ماهیت  بنابراین  رسیدند؛ 
کلیدی دارد. بررسی دقیق تر و نحوه ارتباط  سازگاری حرارتی افراد نقش 
متغیر نوع فضای باز )حیاط مرکزی، معبر عمومی( با متغیرهای رضایت 
از شکل و هندسه فضای باز با ضریب تأثیر 0.97 و با آسایش حرارتی با 
که نشان دهنده ارتباط مستقیم و  ضریب تأثیر 0.38- را نشان می دهد 
معنادار بین این متغیرهاست. تحلیل و تفسیر مدل نشان می دهد، نوع 
فضای باز حیاط مرکزی باعث ایجاد رضایت از شکل و هندسه فضای 
باز می شود. ارتباط مستقیم و اثرگذار متغیر رضایت از شکل و هندسه 
فضای باز بر آسایش حرارتی با ضریب تأثیر 0.10- نشان می دهد، افرادی 
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که از شکل و هندسه فضای باز احساس رضایت بیشتری داشته اند، از 
وضعیت آسایش حرارتی بهتری برخوردار بوده اند. بنابراین ازیک طرف 
از شکل و هندسه  افراد  بر رضایت مندی  باز حیاط مرکزی  نوع فضای 
این عامل سبب احساس  بروز  از سوی دیگر  و  اثرگذار است  باز  فضای 
آسایش حرارتی افراد شده است. درنتیجه نوع فضای باز هم به صورت 

مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم بر آسایش حرارتی اثرگذار است.
مسیرها  تحلیل  و  ساختاری  معادالت  رگرسیونی  مدل  بررسی  از  پس 
متغیرها  پنهان  ارتباط  نحوه  و  دقیق تر  بررسی  به  باال،  تصاویر  مطابق 
مسیرهای  آشکار  ارتباطات  می شود.  پرداخته  شماره4  تصویر  مطابق 
شده  داده  نشان  مشکی رنگ  توپر  فلش های  با  تصویر  مطابق  مــدل 
است. تحلیل مسیرها نشان می دهد، نوع فضای باز حیاط مرکزی عالوه 
بر ارتباط مستقیم با متغیرهای رضایت از شکل و هندسه فضای باز با 
ضریب تأثیر 0.97 و رضایت از بافت و ساختمان های پیرامون فضای باز 
ارتباط  امنیت دارای  از طریق متغیر احساس  و  به صورت غیرمستقیم 
گردید، افرادی  مؤثر و اثرگذار است. در ارتباط پنهان متغیرها مشخص 
باز حیاط مرکزی قرار داشتند، احساس امنیت بیشتری  که در فضای 
بنابراین  داشتند.  بــودنــد،  معابر  بــاز  فضای  در  که  افـــرادی  به  نسبت 
از شکل  افــراد  پنهان سبب رضایتمندی  به طور  افــراد  امنیت  احساس 
ارتباط  و هندسه فضای باز و ساختمان های پیرامون آن شده است. 
مستقیم رضایت از شکل و هندسه فضای باز با آسایش حرارتی با ضریب 
نشان  حرارتی  سازگاری  با  حرارتی  آسایش  متغیر  ارتباط  و   -0.10 تأثیر 
و  حرارتی  آسایش  با  پنهان  به صورت  امنیت  احساس  متغیر  می دهد، 
سازگاری حرارتی ارتباط مؤثر و معناداری دارد. نتایج نشان داد، افرادی 
که احساس امنیت در فضای حیاط مرکزی داشتند، بیشتر از دیگر افراد 
احساس سازگاری حرارتی داشتند. همچنین مسیر پنهان مدل نشان 
داد، احساس امنیت افراد در فضای باز حیاط مرکزی سبب شده است، 
عامل  این  اثبات  برسند.  حرارتی  سازگاری  به  دیگران  از  سریع تر  افــراد 
باز حیاط  افراد در فضای  امنیت  کلیدی احساس  نشان دهنده نقش 
و  کیفیت محیطی شکل  از  بر احساس رضایت  که عالوه  مرکزی است 
افراد  حرارتی  آسایش  بر  پیرامون  ساختمان های  و  باز  فضای  هندسه 
ارتباط  است.  داشته  تأثیرگذاری  افراد  سریع تر  حرارتی  سازگاری  بروز  و 
مستقیم بین متغیر نوع فضای باز با آسایش حرارتی و ارتباط آسایش 
حرارتی با سازگاری حرارتی نشان می دهد، نوع فضای باز حیاط مرکزی 
هم به صورت مستقیم وهم به صورت غیرمستقیم بر سازگاری حرارتی 
سازگاری  و  حرارتی  آسایش  بــروز  داد،  نشان  نتایج  اســت.  اثرگذار  افــراد 
حرارتی به تنهایی تابع پارامترها و متغیرهای اقلیمی نیست و محل و 
نوع فضای باز می تواند بر بروز آسایش حرارتی و سازگاری حرارتی اثرگذار 
باشد. از سوی دیگر تأیید ارتباط پنهان و آشکار نوع فضای باز حیاط 
از شکل  افراد نشان می دهد، متغیر رضایت  آسایش حرارتی  بر  مرکزی 
باز می تواند به صورت پنهان بر بروز سازگاری حرارتی  و هندسه فضای 
که از شکل و هندسه فضای باز  اثرگذار باشد. نتایج نشان داد افرادی 
سازگاری  به  افــراد  دیگر  از  سریع تر  داشتند،  بیشتری  رضایت  احساس 
حرارتی رسیدند. نتایج این مدل نشان دهنده اهمیت نوع فضای باز بر 
کیفیت محیطی و احساس آسایش حرارتی افراد است. اثبات  رضایت از 
تأثیر رضایت از کیفیت محیطی بر آسایش حرارتی و سازگاری حرارتی افراد 

کیفیت محیطی فضای باز است. نشان دهنده اهمیت موضوع 

تصویر شماره4: مدل ساختاری اثرات مستقیم و غیرمستقیم نوع فضای باز )حیاط 
مرکزی، معبر عمومی( با سایر متغیرها

مطابق تصویر شماره5 نتایج مسیرهای مدل نشان داد، شکل و هندسه 
فضای باز باعث ایجاد احساس امنیت با ضریب تأثیر 0.15 و رضایت از 
بافت و ساختمان های پیرامون فضای باز شده است؛ بنابراین هندسه 
فضای باز به طور مستقیم می تواند سبب بروز رضایت مندی از شکل و 
ساختمان های پیرامون فضای باز با ضریب تأثیر 0.09- و بروز احساس 
افراد در  امنیت  افراد در فضا شود. همچنین داشتن احساس  امنیت 
فضا باعث ایجاد رضایت افراد از شکل و هندسه ساختمان های پیرامون 
فضای باز با ضریب تأثیر 0.21- شده است. درنتیجه وجود هندسه منظم 
فضای باز می تواند به صورت غیرمستقیم باعث ایجاد رضایت مندی از 
هندسه فضای باز و رضایت از بافت و ساختمان های پیرامون فضای باز 
گاهانه فضای باز حیاط مرکزی را با هندسه ای  شود. معماران سنتی آ
کرده اند تا حیاط  منظم در میان فضای اتاق های پیرامون آن را ایجاد 
مرکزی بتواند با فضای پیرامون خود ارتباط مؤثری برقرار نماید. رعایت 
فرمی  و  شکلی  ساختار  در  به کاررفته  نظم  و  تناسبات  منظم،  هندسه 
معماری حیاط مرکزی از یک سو و ایجاد عناصری از قبیل آب و درخت 
کنترل شرایط حرارتی محیط از سوی دیگر سبب ایجاد رضایت مندی  و 
افراد از فضای باز و ساختمان های پیرامون آن شده است. تکرار هندسه 
فضای باز حیاط مرکزی در بافت تاریخی نشان  از اهمیت نقش و جایگاه 
کاربرد و هندسه فضای باز در این بناها دارد. سازمان دهی و  توجه به 
چیدمان فضایی ساختمان ها پیرامون فضاهای باز باعث بروز احساس 
این فضاها شده است. تجربه حضور در  انسان ها در  آرامــش  و  امنیت 
بافت تاریخی نشان داد، پس از گذر سال ها همچنان زندگی در فضاهای 
به  را  آینده  شهرسازان  و  معماران  توجه  و  دارد  جریان  کن  اما این  باز 
رعایت هندسه منظم فضاهای باز برای ایجاد احساس امنیت، رضایت 

از هندسه، بافت و ساختمان های پیرامون آن داشته است.

باز  و غیرمستقیم هندسه فضای  اثرات مستقیم  تصویر شماره5: مدل ساختاری 
)منظم، نامنظم( با سایر متغیرها
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)منظم،  بــاز  فضای  هندسه  متغیر  مستقیم  ارتباط  مسیرها،  تحلیل 
نامنظم( با آسایش حرارتی با ضریب تأثیر 0.8- و ارتباط مستقیم آسایش 
حرارتی با سازگاری حرارتی با ضریب تأثیر 0.89- و ارتباط غیرمستقیم 
هندسه فضای باز )منظم، نامنظم( با سازگاری حرارتی را نشان می دهد. 
که در فضاهای باز با هندسه  نتایج مسیرهای مدل نشان داد، افرادی 
بنابراین  ــد؛  دارن بیشتری  حرارتی  آسایش  احساس  ــد،  دارن قــرار  منظم 
هندسه فضای باز باعث بهبود شرایط آسایش حرارتی در افراد می شود. 
از طرف دیگر ارتباط مستقیم متغیر آسایش حرارتی با سازگاری حرارتی 
که در فضاهای باز با هندسه منظم قرار دارند،  نشان می دهد، افرادی 
این  قابل تأمل در مسیر  نتیجه  به سازگاری حرارتی می رسند.  سریع تر 
مدل نشان می دهد، آسایش حرارتی تنها تابع متغیرهای اقلیمی نیست 
و هندسه فضای باز می تواند به طور مستقیم در بروز آسایش حرارتی و 

به طور غیرمستقیم در سازگاری حرارتی افراد اثرگذار باشد.

4.2.2. نتیجه یافته های مسیرهای مدل
و  شکل  بــاز،  فضای  نوع  بر  عــالوه  می دهد،  نشان  یافته ها  دوم  بخش 
هندسه فضای باز می تواند بر آسایش حرارتی، سازگاری حرارتی، رضایت 
از شکل و هندسه فضای باز، رضایت از بافت و ساختمان های پیرامون و 
احساس امنیت افراد در فضاهای باز اثرگذار باشد. سازگاری حرارتی افراد 
در فضای باز حیاط بیش از فضای باز معابر است. نوع فضای باز حیاط 
می تواند نسبت به معابر عمومی باعث رضایت بیشتر از شکل و هندسه 
فضای  هندسه  و  شکل  از  افــراد  داد،  نشان  یافته ها  گــردد.  باز  فضای 
همچنین  دارنــد.  عمومی  معابر  به  نسبت  بیشتری  رضایت  حیاط  باز 
رضایت از شکل و هندسه فضای باز باعث ایجاد آسایش حرارتی در افراد 
می شود. داشتن احساس امنیت در فضای باز حیاط مرکزی بیشتر از 
فضای باز معابر عمومی است و باعث سازگاری حرارتی سریع تر افراد در 
فضاهای باز می شود. همچنین احساس امنیت، باعث رضایت مندی از 
بافت و ساختمان های پیرامون فضای باز می شود. بررسی ها نشان داد، 
رضایت از شکل و هندسه فضای باز باعث بروز آسایش حرارتی و وقوع 
سریع تر سازگاری حرارتی افراد در فضای باز شده است. نتایج نشان داد، 
تمایل افراد به شکل و هندسه منظم فضای باز بیشتر از شکل و هندسه 
نامنظم در این فضاهاست. افراد در فضاهای باز منظم احساس امنیت 
بیشتری نسبت به فضاهای باز نامنظم دارند. همچنین آسایش حرارتی 
در فضاهای باز منظم بیشتر از فضاهای باز نامنظم است و حضور افراد 
در این فضاها )منظم( باعث وقوع سازگاری حرارتی سریع تری در این 

فضاها می شود.

5. نتیجه گیری
کاشان هم پیوندی عناصر شهری و  نتایج نشان داد، در بافت تاریخی 
واحدهای مسکونی با رعایت یکپارچگی مجموعه واحدهای مسکونی 
رعایت  تابع  هماهنگی  این  پیوسته اند.  همدیگر  به  مرکزی  حیاط  با 
ساماندهی  و  چیدمان  بــرای  معماران  و  اســت  بــوده  تناسبات  و  نظم 
فضاها، متناسب با اقلیم، تعیین اندازه و نسبت، فضاهای باز را سامان 
کارکردی،  داده اند. معماری حیاط مرکزی عالوه بر ویژگی های ارزشمند 
کلیدی در احساس آرامش و  که دارد، نقش  زیبایی شناسی و اقلیمی 
کند. بسیاری از متغیرهای محیطی  عالقه مندی افراد به فضا ایفا می 

می رود  انتظار  و  دارنــد  یکسانی  شرایط  تاریخی  بافت  باز  فضاهای  در 
یکسان  بافت  این  باز  در فضاهای  آسایش حرارتی  تا حــدودی شرایط 
کاربری و ماهیت فضای باز  باشد؛ اما نتایج این پژوهش نشان می دهد 
می تواند در بروز آسایش حرارتی نقش مؤثری داشته باشد. همچنین 
احساس حرارتی و ترجیح حرارتی افراد در فضاهای باز متفاوت یکسان 
که به صورت فضای باز خصوصی )حیاط(  نیست. افراد در فضاهای باز 
هستند، احساس آسایش بیشتری نسبت به فضای باز معابر عمومی 
دارند. آسایش حرارتی یک شرایط ذهنی رضایت از دمای محیط است. 
که ماهیت  افراد در شرایط یکسان حرارتی  نتایج نشان می دهد برای 
کند، احساس آسایش حرارتی نیز  فضای باز )عمومی، خصوصی( تغییر 
که در فضای باز )حیاط( قرار داشتند،  تغییر می کند. همچنین افرادی 
شرایط  تغییر  درخواست  کمتر  و  بوده اند  سازگار  هوا  وضعیت  با  بیشتر 
حرارتی داشته اند و میزان درخواست تغییر وضعیت حرارتی در فضای 
باز معابر بیشتر از فضای باز حیاط بوده است؛ بنابراین نتیجه مهم این 
افراد  بر آسایش حرارتی  باز  تأثیر نوع و هندسه فضای  اثبات  پژوهش، 
است. یافته ها نشان داد، هندسه منظم فضای باز به صورت مستقیم 
بر احساس امنیت، رضایت از بافت و ساختمان های پیرامون فضای باز 
و آسایش حرارتی و به صورت غیرمستقیم بر رضایت از شکل و هندسه 
همچنین  دارد.  معناداری  و  مثبت  اثــر  حرارتی  ســازگــاری  و  بــاز  فضای 
متغیر نوع فضای باز حیاط مرکزی به صورت مستقیم بر همه متغیرها 
و به صورت غیرمستقیم بر متغیرهای رضایت از شکل و هندسه فضای 
و  حــرارتــی  آســایــش  بــاز،  فضای  پیرامون  ساختمان های  و  بافت  بــاز، 
سازگاری حرارتی اثرگذار است. نکته جالب در تحلیل و تفسیر مسیر مدل 
ارتباط  کلیدی و مهم متغیر احساس امنیت در بروز  رگرسیونی، نقش 

غیرمستقیم میان متغیرها است.
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