
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
  هاای للماد  ر یمی اه معمااری اقلایم گارم و خشاک و        انتشاار نتاایپ واشوه     "معماری اقلیم گرم و خشک"هدف نشریه

 .های معماری س تد، مرمت، ه رهای وابسته به معماری، شهرسایی، طراحد شهری و انرژی استموضولات مرتبط با آن  ر حویه
 ای  ر  اخل یا خارج ار گرفتن موضوع مقاله  ر یمی ه تخصصد نشریه، مقاالت یا بخشد ای آن نباید  ر هیچ مجلهلالوه بر قر

ها، ها، سمپوییومیمان  ر جریال  اوری و یا چاپ باشد. مقاالت ارائه شده به صورت خالصه مقاله  رک گرهای کشور به طور هم 
 تواند  ر قالب مقاله کامل ارائه شوند.شده باشد، مدسمی ارهای  اخلد و خارجد که چاپ و م تشر 

 های  ریافتد آیا  است.نشریه  ر ر  یا قبول، ویرای ، تلخیص یا اصالح مقاله 
 شو  و مسؤلیت صحت محتوای مقاالت به لهده نویس دگان است. اصالح و خالصه کر ن مطالب با نظر نویس دگان انجام مد 
 شو   ا ه ارجاع مذکور م بع کامل اطاللات و شماره با گران، م بع مور  نظر  ر صورت استفا ه ای مطالب  ی. 
 .مقاالت م درج لزوماً نقطه نظرات مسئولین نشریه نبو ه و مسئولیت مقاالت به لهده نویس دگان است 
 ر نوشاتارها  رس د. نشریه ای وذیرش ساای وشوهشد وس ای  اوری و تصویب  ر هیات تحریریه به چاپ مد -نوشتارهای للمد

 نظیر ترجمه، گر آوری، مروری و...( معذور است.
  نوشتارهای ارسالد نباید قبال  ر نشریه  یگری به چاپ رسیده و یا بطور همزمان به سایر نشریات و یا سمی ارها برای بررسد

 و چاپ ارائه شده باشد.
 تارهای انگلیسد یباان را نیاز  ر صاورت تاییاد باه      نوشتارها ترجیحا به یبان فارسد باشد. با وجو  این نشریه قا ر است نوش

 چاپ برساند.
  است: های ییر به ترتیب ضروری ر ت ظیم فایل اصل مقاله، رلایت بخ 

 چکیده فارسد )باید به ت هاید بیان ک  ده صفحه اول: بدون نام و مشخصات نویس ده )نویس دگان( و فقط شامل ل وان مقاله ،

 و( باشد کلمه  033 حداکثر و گیرینتیجه و هایافته ترینمهم وشوه ، روش وشوه ، اهداف یا ألهمس بیان شامل تمام مقاله و

 .کلمه نوشته شو  6تا  0وان مقاله بالفاصله بعد ای چکیده و بین ل  و متن به مربوط کلیدی هایواژه. باشد کلیدی هایواژه

  مور ( 0های وشوه  )حداکثر ورس 

 بیان اهداف یا فرضیه، روش تحقیق ) ر معرفد روش تحقیق صرفاً به نام روش بس ده نشو  و لالوه مقدمه: شامل بیان مسئله ،

لات، مراحل انجام و فرآی د وشوه  ذکر گر  (، و ساختار مقاله اطال گر آوری روش انجام، مراحل همچون موار ی ل وان، بر 

 باشد.مد

 ویشی ه تحقیق 

  ها(و بیان یافتهبدنه اصلد وشوه  )چارچوب نظری، بحث 

 گیرینتیجه 

 اند ) ر صورت نیای(تشکر و قدر اند: سپاسگزاری ای همکاری و راه ماید کساند که  ر تدوین مقاله نق   اشته 

 های التین و توضیحات ضروری  رباره اصطالحات و مطالب مقاله، که به ترتیب با شماره  ر متن و ها: شامل معا لنوشتود
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 صفحهشماره  فهرست
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32 
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 نشریه معماری اقلیم گرم و خشک
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 خشک و گرم اقلیم مسکونی های خانه در تطبیقی حرارتی آسایش ارزیابی

 کرمان استان: یمطالعه مورد

 
 2حیدری شاهین ،1یرفسنجان یالسادات هاشم یلیل

 ایران کیش، تهران، دانشگاه کیش پردیس ی،معمار یدوره دکترا یدانشجو -۱
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 (10/10/۱231 ، تاریخ پذیرش نهائی:۲2/1۱/۱231 )تاریخ دریافت مقاله:

 
 یدهچک

وهوایی در عین اینکه شرایط آسایش حرارتی قابل قبول و حتی ای ساخته شوند که در شرایط مختلف آبگونه ها باید بهساختمان
باشند. اگرچه که امروزه نیاز به آسایش  آورند، سطح باالیی از کارایی انرژی را داشتهبخش را برای ساکنان به ارمغان میلذت

 گردد. اما واقعیت این است که در هر شرایط اقلیمی، با طراحی مناسبیکی تامین میگیری از تجهیزات مکانحرارتی کاربران با بهره
 وهوایی غیرقابل تحمل است از تجهیزاتای، شرایط مطلوب آسایش را فراهم کرد. و تنها زمانی که شرایط آبتوان تا اندازهبنا می

 تردید وجود معیاری مناسب کمکقابل تحمل است؟ بی چه شرایطی سخت و غیر توان دانستمکانیکی بهره گرفت. اما چگونه می

ه های میدانی متعددی در این زمینه انجام شد. یگانه معیار قابل قبول، انسان است. از اینرو در نقاط مختلف دنیا، پژوهشکرد خواهد
های حرارتی، به آسایش محیطتوانند در طیف وسیعی از دهد، اوال در سراسر جهان مردم میی بین نتایج نشان میاست. مقایسه

ی احساس های حرارتی و چگونگهای جدیدترین و بهترین شاخصبینیهای مورد بررسی، بین پیشدست یابند. دوم اینکه در محیط
گرمایی افراد، اختالف واضحی وجود دارد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این مسئله، به کمک انجام مطالعات میدانی در اقلیم گرم 

ان های مسکونی در کرمی شرایط محیطی قابل قبول برای ساکنان خانهی دمای خنثی و دامنهآن، ارائه ک ایران است و اهدافو خش
ی بین دمای خنثی و و دارای سیستم سرمایش مکانیکی و کشف رابطه های فاقدی دمای خنثی در خانههای مشابه، مقایسهو اقلیم

دهد که همبستگی قابل ی دمای خنثی و دمای بیرون از ساختمان، خواهد بود. نتایج نشان میهتر از آن رابطدمای داخلی، و مهم
تر بین دمای خنثی و دمای خارجی ساختمان برقرار است. قبولی بین دمای خنثی و میانگین دمای داخلی ساختمان و از آن مهم

های مورد بررسی، در دمای باالتری نسبت به آنچه در هشود که ساکنان خانهمچنین با توجه به نتایج ارائه شده مشاهده می
( فانگر، بیان شده است، احساس PMVمنتج شده از نظریه متوسط آرای پیش بینی شده ) ۳۳۷۷المللی مثل ایزو استانداردهای بین

 کنند.راحتی می
 کرمان استان خشک، و گرم میاقل ،یحرارت یسازگار ،یحرارت شی، آسایخانه مسکون: هایدواژهکل
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 پژوهش یهاپرسش

 نیمطرح شده در ا یاصل یهاپرسشراستا  نیا در
 یحرارت قیتطب یتئور ایرت است از: آش عباپژوه

 یقابل قبول برا یحرارت طیشرا یدامنه معتبر است؟
 اندازه چه کرمان در یمسکون یهاساکنان خانه

 یدما نیانگیو م یخنث یدما نیب یارابطه چه است؟
 نیب نیب یارابطه چهساختمان برقرار است؟  یخارج

رار ان برقساختم یداخل یدما نیانگیو م یخنث یدما
 ؟است؟

 

 مقدمه -1
 یانرژ مصرف مقدار از یمتفاوت یآمارهااگرچه 

 نیشود، همگان برایدر بخش ساختمان ارائه م
 یهر کشور یانرژمنابع سوم  کیاز  شیباورند که ب

 ،یدری)ح شودیمختلف مصرف م یهادر ساختمان
 نیتریاز اصل یبخش مسکون یساختمانها (.1۳92
 زین رانیا در. هستند یانرژکننده مصرف یهابخش
 یانرژ مصرف در یاعمده سهم ،یمسکون بخش
در  یسع افتهیتوسعه  یکه کشورها . اگرچهدارد

به خصوص در بخش  یکاهش مصرف انرژ
در حال توسعه از  یساختمان دارند. در کشورها

در بخش ساختمان روبه  یمصرف انرژ ران،یجمله ا
گونه  چیه کشورها نیاست، متاسفانه در ا شیافزا

 .کاهش مصرف وجود ندارد یبرا یراهبرد مشخص
 است محدود یانرژ منابع که است یدرحال نیا
 تا رودیم انتظار نیهمچن (.1۳92 برزگر، و یدریح)

 مصرف یدرصد1۰ شیافزا دنبال به 2۰2۰ سال
 یکیمکان یهاستمیس از یریگبهره جهینت در یانرژ

 گرادیسانت هدرج 1 تا هوا یدما ش،یسرما و شیگرما
 توجه با نیبنابرا (.Chua et al., 2013) دابی شیافزا

 در منابع لیتقل و میاقل رییتغ از یناش یهابحران به
 میخواهیم ،است مواجه آن با بشر که حاضر عصر

 ییکه بتوانند سطح باال میابیدست  ییهاساختمانبه 

 شیحفظ سالمت و آسا نیعدر  را یانرژ ییاز کارا
 ,.Nicol et al)ود به ارمغان آورندران خکارب یبرا

2012.) 
 در ساختمان بخش در باید مواردی چه اینکه

مورد توجه قرار  یکاهش مصرف انرژ یزمینه
 یدآمی نظراست. به  یتیمسئله حائز اهم یرد،گ

راهکارها  یندر زمره بهتر یممنطبق با اقل یطراح
 یدبا ،یدر خور توجه مسئله چنین کنارباشد. در 
کرد تا به  یدارا پ یشآسا یطشرا یقدق یینراهکار تع

کننده تصرف یهاکه گروه یممتوجه شو یدرست
 هستند. ترراحت یطیشده در چه شراساخته یفضا

 و شیگرما یهاستمیس کاربرد امروزه نیهمچن
 یهایژگیو نیتریاصل از یکی به یکیمکان شیسرما

 شیآسا طیشرا حفظ و جادیا جهت در ،ساختمان
 Sabri Moustapa et) است شده لیتبد کاربران

al., 2016: 333 .)طیشرا در که است یحال در نیا 
 یهااحساس است ممکن مختلف افراد کسان،ی

 ،افراد که رایز ؛کنند تجربه یمتفاوت یحرارت
. ستندین خود یحرارت طیمح از منفعل یهارندهیگ

 رسازگا آن با را خود ای داده رییتغ را طیمح هاآن
 نیا به(. Heidari & Sharples, 2002) کنندیم

 کاهش یبرا یمختلف یهاوهیش به اغلب لیدل
 ممکن رفتارها نیا کنند،یم رفتار یحرارت یناراحت
 باز گر،ید یفضا به ییفضا از ییجاجابه شامل است

 لباس، رییتغ فن، کردن روشن پنجره، کردن بسته و
 ای شیگرما ستمیس کردن خاموش ای روشن

 باشد،... و سرد ای گرم عاتیما دنینوش ش،یسرما
 یانرژ یکل مصرف بر تواندیم ییرفتارها نیچن

 ،(:Hoof et al ،2010 766) بگذارد ریتاث ساختمان
 درجه درست میتنظ با توانیم که کهیطور به

 ییجو صرفه یانرژ مصرف زانیم در ترموستات
 .کرد یاتوجه قابل
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 ها،نظرسنجی طبق رب که دلیل این به بنابراین
 فاکتورهای مهمترین از یکی حرارتی آسایش

 گرمایش هایسیستم از کاربران استفاده بر تاثیرگذار
 رویناز ا. است مکانیکی یا طبیعی سرمایش و

در نقاط مختلف جهان  یمتعدد یقاتیتحق یهاپروژه
تا به امروز انجام  یشآسا یدما ییندر جهت تع
 ی(. و استانداردهاDear et al., 2012گرفته است )

بر  ۵۵ یو اشر ۷۷۳۰ایزواز جمله استاندارد  یمختلف
 ,Heidari & Sharplesاند )شده یفاساس تعر ینا

 یدانیاز مطالعات م یاریحال بس ین(، با ا607 :2002
 Honjoاز جمله مطالعات در ژاپن ) یحرارت یشساآ

et al., 2013،) ینچ (Han et al., 2007،)  سنگاپور
(De Dear et al., 1991مالز ،)ی (Dajmalia et 

al., 2013ی(، اندونز (Wong et al., 2004 ،)
 ,Indraganti(، هند )Rijal et al., 2010نپال)

 یران(، اNicol et al. , 1994(، پاکستان )2010
(Heidari & Sharples, 2002انگل ،)یس (Rijal et 

al. ,2010ی( و... انجام گرفته براساس تئور 
نشان  2یزو همفر 1یکولارائه شده توسط ن یگارازس

قابل  یطشرا یموضوع است که محدوده یندهنده ا
 ینیب یشپ از بازه یشترب یحرارت یشقبول از نظر آسا

 یشسبب افزا روینشده توسط استانداردها است. از ا
 یشها جهت گرماساختمان در یمصرف انرژ یزانم

به  یدانیت منسبت به آنچه در مطالعا یشو سرما
-Yang et al. ،2014 ،172شوند)یمده، مآدست 

 یدما یارائه ،هدف از انجام پژوهش ینبنابرا (.173
 ساکنان یقابل قبول برا یطیمح یطشرا و دامنه یخنث

مشابه  هاییمدر کرمان و اقل یمسکون یهاخانه
که  یدانیمطالعات ماز  استفاده با حاضر یقتحقاست. 

 یو بررس یمیاقل ییرهایمتغ یریگشامل اندازه
، کاربران است یحرارت یشآسا یهاپرسشنامه

کرمان  یمسکون یهارا در خانه یحرارت یطشرا
 یسه پرسش اساس یانم ایندر . کندیم یبررس

 معتبر است؟ و یقتطب یتئور یاآمطرح است که اوال 
ماهانه،  یهوا یگفت که دما توانیم یاآ اینکه ثانیا

 یشدرجه حرارت آسا ینیبیشپ یابر یمناسب یارمع
چه  یتدر نها و داخل ساختمان است؟ یدر فضا

 یداخل یدما یانگینو م یخنث یدما ینب یارابطه
 یخارج یو دما یخنث یدما ینساختمان و ب

 نیبه ا ییپاسخگو یراستا در ؟ساختمان برقرار است
 یپارامترها نیشیپ قاتیتحق مرور با ابتدا سواالت،

 در و ییشناسا یحرارت شیاآس بحث در مهم
 شیآسا طیشرا یدانیم مطالعات با بعد یمرحله

 یطیمح یارهایمع یریگاندازه با موجود یهاخانه
 نیهمچن هوا، انیجر و رطوبت هوا، یدما شامل
 است. شده یابیارز کاربران از ینظرسنج انجام
مطالعه صرفا جهت  ینزم به ذکر است اال

صورت  یمسکون یهاموجود خانه یتوضع یابیارز
ضرورت و روش  یانگرفته است و هدف آن، ب

مسکن  در حوزه یقیتطب یحرارت یشآسا یابیارز
 یشآسا محدوده با رابطه در گیرینتیجه یاست. برا
در  یمتعدد یهانمونه یقدق یبه بررس یازن ،قابل قبول

موضوع  ینچند ساله دارد، اما با توجه به ا یزمان بازه
 یهاخانه یداخل یطدر مح رکه پژوهش حاض

 یمورود به حر یلانجام گرفته است، به دل یمسکون
کاربران بنا، امکان تکرار آن در دفعات  یخصوص

موجود  یهاممکن نبود. به عالوه اغلب خانه یشترب
در گذر زمان  یاداده  یکاربر ییرتغ یدر بافت سنت

در صورت دارا بودن  یاز سکنه شده و حت یخال
جهت  یکیمکان هاییستمب از سکاربر، اغل

 یافتن ینبرند، بنابرایبهره م یشو سرما یشگرما
ساکن و  یدارا یسنت یهاخانه یشترب یهانمونه
به  یلکه تما یعیطب یشسرما یستممند از سبهره

باشند، در کرمان ممکن  شرکت در پژوهش داشته
 ی،و فرهنگ ینیوجود مسائل د یلبه دل یننبود. همچن
به محض ورود پژوهشگر به اس کاربران رفتار و لب
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 یبه منظور بررس رویناز ا کرد،یم ییرداخل خانه تغ
رفتار کاربران عالوه بر پرسشنامه، مصاحبه  تریقدق

 انجام گرفته است.  یزن
 

 قیتحق نهیشیپ -2
 شیآسا ینهیانجام گرفته در زم یهاپژوهش

 :کرد میتوان به چند دسته تقسیم را یقیتطب یحرارت
 

 شیآسا یهاکیها و تکتمدل -1-2
 یحرارت

( با استفاده از 2۰۰۸) 2سیهار و1 اوگبونا 
 یاهینظر یهیپا)بر  یقیتطب یحرارت شیآسا کردیرو

به طور برابر در  یو انطباق یکیولوژیزیکه عوامل ف
 ینقش دارند.( برا یحرارت شیآسا ریادراک و تفس

ز ا یعیوس فیدر مورد ط یارائه اطالعات تجرب
 هیتهو یدارا یهاکه ساکنان در ساختمان یطیشرا
 طیکنند، شرایم شیآسا احساس آن در یعیطب

در شهر جوز،  شیآسا طیرا از نظر شرا یداخل
 هیجرین یریگرمس ییاستوا یدر منطقه یشهر
موضوع  نیا ینشان دهنده جیکرده است. نتا یبررس

و  میمستق یریکننده تبخاست که با کمک خنک
در تمام طول  رفعالیخنک کننده غ یاهشرو یبرخ

منطقه دست  نیدر ا شیآسا طیتوان به شرایسال م
 . افتی

 
 یفضاها نیب یقیتطب یمطالعه -2-2

 مدرن و یسنت یزندگ
( دو نوع ساختمان 2۰۰1همکاران ) و ۳وایلیا
قرار  یمورد بررس یبیدر ل یو مدرن را شهر یسنت

 ینیب شیرا پنشان دادند که متوسط ا هادادند. آن
 یکیمکان هیتهو یمدرن دارا یهاساختمان در شده

 تیرضا طیدر شرا ۷۷۳۰ زویابر طبق استاندارد 
 یسنت یهاکه در ساختمان یحالبخش قرار دارد. در 

 زویاشده بر اساس استاندارد  ینیب شیسط ارا پمتو
قرار دارد اما ساکنان از  یناراض طیدر شرا ۷۷۳۰

  هستند. یخود راض طیشرا
 

 یژانر مصرف کاهش یهاستمیس -3-2
در رابطه  یدیجد می( مفاه2۰۰۳)۵ چان و۴ یمو
مناطق  یهادر ساختمان یقیتطب یحرارت شیبا آسا

 یتعامل یگرم و مرطوب مطرح کردند. رابطه
 یدر فضا شیدرجه حرارت آسا نیب یسازگار

به منظور  یخارج یهوا یساختمان و دما یداخل
خنک  یهاستمیتفاده در سد اسمور یانرژ یسازنهیبه

به  یحرارت شیبه آسا یابیهوا و دست یکننده
 یدانیم مطالعات و یکیزیف یریگاندازه یلهیوس
 از یریگها نشان دادند بهرهآن. است شده نییتع

 دنبال به را یانرژ مصرف در ییجو صرفه ٪۷ مدل،
 . دارد

کاربرد  ینهی( در زم2۰۰۳) هنسنو  ۶هوف ون
 و استفاده تیقابل در یقیتطب یحرارت شیمدل آسا

 و آب مناطق یبرا یانرژ مصرف در ییجو صرفه
 افتندیدر هاآن. کردند بحث هلند معتدل ییهوا

 یهاماه در تنها یقیتطب یحرارت شیآسا یهامدل
 توانندیم. و رندیگیگرم سال مورد استفاده قرار م

 یهیتهو یدارا یهاساختمانرا در  یمصرف انرژ
مدل  نیاست که ا یدرحال نیکاهش دهند. ا یعیطب

 بردارد. عالوه  میاقل نیا یبرا یفراتر اریکاربرد بس
دوره  کی یدما را برا یپارامترها هاآن ن،یا

 یدما نیانگیم نیگزیدادند تا جا شنهادیپ یجیتدر
 شود.  یفصل یهوا

را در  ی( سازگار2۰1۰)  ۸چیو رچکوو ۷وکیک
 آن ریتاث نخست: دادند قرار یبررس مورد اسیمق 2
موجود،  یزندگ یهاطیمح در یحرارت شیآسا بر

ساختمان به  یسپس به عنوان پاسخ بلند مدت طراح
به  تیو در نها ،یجهان شیو گرما یمیاقل راتییتغ
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بخش کاهش اثرات  2که هر  دندیرس جهینت نیا
آب و  راتییبا تغ یو سازگار یاگلخانه یگازها

موجود اضافه  یساختمان یردهابه استاندا دیبا ییهوا
 شود.

 
 ادراک بر طیمح یاثرات هوا -4-2

 یطیمح
 یهوا راتی( درباره تاث2۰۰1) 1۰رید ید و9 نایس

 یرفتار یو سازگار یبر ادراک حرارت طیمح
-بزرگ در منطقه یمطالعه کیکارکنان ادارات در 

 هاآن. کردند بحث یغرب یایاسترال در یریگرمس ی
در تابستان  کلو ۰.۵لباس  سطح هاآن یبرا افتندیدر
 یدما نیدر زمستان مناسب است. همچن کلو ۰.۷و 

و در  2۳.۸در تابستان  یاشر اسیمناسب بر طبق مق
 است.  گرادیدرجه سانت ۸.۳زمستان 

 
 یحرارت یشآسا ینظر یمبان -3

 به را حرارتی آسایش پژوهشگران نظر طبق بر
 ملعوا که چرا. کرد تعریف تواننمی سادگی
 آن آمدن وجود به در فراوانی اختصاصی و محیطی

 حرارتی آسایش از متعدی تعاریف. دارند نقش
 آسایش( ASHRAE, 2017) اشری. دارد وجود

 یکننده بیان که داندمی ذهنی شرایط را حرارتی
 کلمه. است محیط شرایط از افراد رضایت میزان

 آمیختگی بر داللت اشری تعریف در ذهنی شرایط
 با احساسی در فیزیولوژی شرایط و روحی طشرای

 .دارد حرارتی آسایش عنوان

 گیریاندازه بحث ،است مشخص که آنچه
 مردم و نیست جدیدی موضوع حرارتی آسایش
 احساس تکمی تعیین برای روشی دنبال به همیشه

 تاثیر و حرارتی محیط .نداهبود خود یگرما یا سرما
 یک از تابعی انعنو به تواندنمی انسان بدن بر آن

 بدن که دلیل این به. باشد دما ،مثال عنوان به ،عامل

 اختیار در عامل هر برای فردی به منحصر سنسور
 دارد حرارتی محیط از که احساسی نتیجه در و ندارد

 هایشاخص اینرو از. است کل یک عنوان به
 و. گیرندمی شکل کل همین اساس بر نیز حرارتی

 طور به را ...(و رطوبت دما، جمله از) فاکتور چند
 ,Aljawabra) دهندمی قرار بررسی مورد همزمان

 هایشاخص از زیادی تعداد بنابراین. (2014
 ابتدا در است ممکن که دارد وجود حرارتی آسایش

 هاآن از بسیاری واقع، در اما باشد کننده گیج
. گذارندمی اشتراک به مشترکی هایویژگی
 و پایدار گروه 2 به را هاهشاخص محققان از گروهی
 مدل ارزیابی هایروش. کنندمی تقسیم ناپایدار
 مانند حرارتی یشآسا فیزیکی هایجنبه به پایدار،
 هایشاخص دیگر برخی و پردازدمی گرمایی تعادل

 رویکرد مانند شناختی روان های جنبه به ناپایدار
 . پردازدمی تطبیقی

 تعریف در ذهنی شرایط به تمرکز علیرغم،
 مدل ترین شایع باال، در شده ذکر حرارتی آسایش
 و فیزیکی شرایط روی بر حرارتی آسایش

 تعادل یا منطقی مدل که. دارد تمرکز فیزیولوژیکی
 حرارتی تعادل هایمدل. شودمی نامیده گرمایی

 انسان بدن حرارتی سیستم که کنندمی فرض
 همین به. کندمی عمل داخلی دمای حفظ براساس

 فیزیک وسیله به حرارتی، محیط فوری اثرات یل،لد
 انسان بدن و محیط بین  گرما سازی ذخیره و انتقال

 بهترین و .(Young et al., 2014 ) است تعامل در
 شیپ" از تندعبار هاآن میان در ترین شدهشناخته و
 موثر دمای" و (PMV) " آرا متوسط ینیب

 . (SET) "استاندارد
 یریگاندازه جهت الگو نیترمتداول و نیاول

 متوسط ینیبشیپ" عنوان تحت ،یحرارت شیآسا
 نیا. است شده ارائه 19۷2 سال در فانگر توسط "آرا

 شیآسا مطالعات در یاژهیو تیاهم از شاخصه



 1397، بهار و تابستان هفتم، شماره ششمنشریه معماری اقلیم گرم و خشک. سال                                              48

 

 طیشرا براساس شاخصه. است برخوردار یحرارت
 طیشرا در شاخصه نیا. است استوار داریپا

 اخذ ییهوا وآب کوچک اتاق در و یشگاهیآزما
 از یناش یناراحت یکم از را شیآسا طیشرا و شده
 کرده لحاظ گرما از یناش یناراحت یکم تا سرما
 متوسط یحرارت پاسخ یِنیبشیپ براساس که. است
 در سپس .است آمده بدست مردم از یادیز تیجمع
 یدانیم پژوهش ۳۰ یبررس با زیمفریه ،19۷۵ سال

 نشان ،(19۷۰-19۳۰) ساله ۴۰ دوره در شده انجام
 با. ستندین رفعالیغ یطیمح طیشرا در افراد که داد

 متفاوت طیشرا مختلف یفضاها در کهنیا وجود
 هاسانان یکیولوژیزیف ستمیس و است حاکم یحرارت

 طیشرا به پاسخ یول کند،یم کار هم همانند به
 در رییتغ یطیمح در اگر. ستین کسانی یطیمح

 به افراد فتد،یب اتفاق یحرارت شیآسا عدم جهت
 تالش ،شیآسا به دنیرس در ،ییهاحلراه کمک
 نیرابناب(. 1۳92 ،یدریح) کرد خواهند یحرارت
 شیآسا مدل به کمکم داریپا یحرارت شیآسا مدل
 ستایا یهامدل رایز افت،ی توسعه یقیتطب یرتحرا

 مانند ،ایپو یهاجنبه در موثر طور به توانندینم
 یقیتطب مدل در. کنند نقش یفایا انسان یسازگار

 در یفعال نقش خود کاربران، که است نیا بر فرض
 & de Dear) کنند فایا یحرارت شیآسا حفظ

Schiller Brager, 2001, p. 101.) 
 احساس از شدن مطلع یبرا زیمفریه نظر طبق بر
 خود از دنیپرس راه نیبهتر خاص، تیوضع در افراد

 را روش نیا (Humphreys, 1995). است افراد آن
 کردیرو یاصل ابزار و. دانندیم یدانیم قیتحق

 صورت به محقق یدانیم روش در. است یانطباق

 در کاربران یحرارت پاسخ و یحرارت طیشرا زمانهم
 پاسخ. کندیم یآور جمع را، روزمره یزندگ مورد

( یحرارت احساس) دن،یپرس با معموال افراد یحرارت
 حالت نیا در. است بدفورد ای یاشر اسیمق براساس
 رسدیم خود حالت نیکمتر به محقق دخالت

(Nicol etal., 2003 .)یمشکالت یدانیم روش در 
 یذات لحاظ به یطیمح طیشرا اوال. دارد وجود زین

 است مشکل اریبس دادها قیدق سنجش و است رییمتغ
 روابط در خطا موجب یریگاندازه در اشتباه و
 .شودیم یآمار لیتحل و هیتجز توسط شده ینیبشیپ

 جینتا یآمار لیتحل و هیتجز ،یکل طور به ،نکهیا دوم
 و  است مشکل اریبس ینظرسنج کی از حاصل
 در گرید موارد یهاداده به یبررس کی جینتا عموما

 ,.Humphreys et al) شودینم اعمال مشابه طیشرا

2000.) 
 
 یدانیممطالعات  -4

 میاقل فیتوص -1-4
کرمان با ، شهر کرمان انتخاب شد. رمگ یمدر اقل

و  یشرق یهثان ۳۶ یقهدق ۳درجه  ۵9 یاییطول جغراف
 یشمال یهثان ۸ یقهدق ۳2درجه 2۶ یاییعرض جغرافدر

است و  واقع شده کشور یدر قسمت جنوب شرق
 آمارگرم و خشک است. با توجه به  یمیاقل یدارا

استان کرمان،  یارائه شده از اداره کل هواشناس
 یشهرها یربه سا یادیهوا و بارش شباهت ز یدما
با استفاده  ۳ تا 1 ریتصوگرم و خشک دارد. در  یماقل

 یی،نمودار متوسط دما ،و نرم افزار یهاز اطالعات اول
 . کنیدیو بارش را مشاهده م یتابش
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 (متونورم افزارمتوسط )ماخذ: نرم یدما -1ریتصو

 

 
 (متونورم افزارنرم)ماخذ:  یدیخورش تابش نمودار -2ریتصو

 

 
 (متونورم افزارنرم)ماخذ:  روزانه بارش نمودار -۳ریتصو

 
 (متونورم افزارنرم)ماخذ:  متونورم افزارنرم یهاداده -1 جدول

یشهر تیسا کرمان  

ایدر سطح از ارتفاع 1۷۶1  ۳/۳۰ ییایجغراف عرض   1/۵۷ ییایجغراف طول   

۰92۰-2۰۰۰  دما 

کرمان یلومتریک12 ستگاهیا   

 
 یمیو مطالعات اقل ۳ تا 1 ریتصاوبه  یا نگاهب

هوا در  یاست که شدت گرما انینما ،نگارنده
 گرادیدرجه سانت ۴1از  شیگاه به ب ،شهر نیتابستان ا

ها به سال یزمستان در بعض یرسد و شدت سرمایم
از  شیدما غالبا ب یانهیرسد. نوسان سالیم زین -1۰
 1۰از  شیدرجه بوده و در شبانه روز همواره ب 1۷

 .درجه است
 

 قیروش تحق -2-4
 یهاداده یآورجمع ،یبررس مورد پژوهش در

 کشف منظور به یدانیو م یشیمایپبه روش  نگرحال
 شده انجام یواقع تیوضع در افراد یحرارت ادراک

 از ادهتفاس با کمی تحقیق روش عالوهبه. است
 قرار استفاده مورد حرارتی آسایش هاینظرسنجی

 نیب یهمبستگ لیتحل به آن از پس و .است گرفته
 .پردازدیم شدهیریگاندازه یرهاییمتغ
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 مطالعه دانیم -3-4
به  نسبت یآوردن فهم جامع بدستمنظور  به

 یهادر خانه یحرارت شیآسا نظر ازموجود  طیشرا
نمونه  29 در یدانیم مطالعاتگرم و خشک،  میاقل

 انجام کرمان در1۳9۶ ماه مرداد و ریت)خانه( در 
کاربر در  ۴تا 2منظور در هر خانه  نیبد .است گرفته

 .اندگرفته قرار پرسش مورد یروز متوال 2
 

 یبررس مورد یهانمونه یمعرف -1-3-4
 انجام کرمان در ،خانه 29در  یدانیم مطالعات 
در بافت  مورد 1۴ ،خانه 29از مجموعه . استشده
قرار گرفته  یشهر دیمورد در بافت جد 1۵و  یسنت

 واقع یهاساختمان مشخصات، 2 جدول دراست. 
 1۴. از است شده داده شینما یسنت بافت در شده

 یکیمکان ستمیمورد فاقد س 9 ،یخانه بافت سنت
جهت  ال،یفرم، متر نیاست. بنابرا شیجهت سرما

 ویپس یهاستمینان، سساختمان، بازشوها، رفتار ساک
و ... در  یمرکز اطیح ر،یمانند بادگ شیسرما
تنها از  هاخانه نیا در. استساختمان موثر  شیسرما

بهره گرفته  شیپنکه، به جهت سرما یکمک ستمیس
 نیهمچن یسنت یهانمونه از خانه ۵و  شده است

 یمانند کولرآب ،یکیمکان ستمیمعاصر از س یهاخانه
 . کنندیاستفاده م شیاجهت سرم تیو اسپل

 
 (گان)ماخذ: نگارند یسنت یهاساختمان مشخصات -2 جدول

 عنوان
 یکیمکان ستمیس

 نیرزمیز اطیح حوض ریبادگ پنکه یمرکز اطیح
 تیاسپل یآب کولر

   _ _  _ _ _ انینیام خانه
   _ _ _ _   انینیام خانه

   -     _ آباد قاسم خانه
   _   _ _  (سرایداری) علی آقا حاج خانه

   _      مرتضوی خانه
 _  _ _ _ _   صالحی خانه

   _ _ _ _   بزرگ آقا حاج خانه
   _  _    خالوئی خانه

   _  _ _   زاده حبیب خانه
  _ _    _  امرالهی خانه
   -  - -   اعظمی خانه
 _   _ _    کاظمی خانه

   _  _ _   جهانگیری خانه
   _ _ _ _   نمنشایرا خانه
  _ _     _ خیراندیش خانه

 
 بافت یهاخانه یساختار یهایژگیو از نیهمچن

 یهاسقف ،یخشت یوارهاید به توانیم یسنت
 یهایژگیو ازو  ،یچوب یهاپنجره و یگنبد

 عموما یوارهاید به ،یشهر دیجد بافت یهاخانه
 موارد در وبلوک  رچهیت یهاسقف ،یآجر

 اشاره نمود. یکارقیعا یمحدود
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 )ب( (لفأ)

 (نگارندگان)ماخذ،  انینیام خانه)ب(  رانمنشیا خانه)الف(  یسنت بافت در هاخانه از یریتصاو -۴ریتصو

 

 پرسشنامه -4-4
 طور به پرسشنامه و یطیمح طیشرا مطالعه

. دمآ دستبه مطالعه دانیم از دیبازد هر در همزمان
 یصورت به است شده تالش هاپرسشنامه یطراح در

 فهم قابل کاربران یبرا یآسان به که گردد فراهم
 حیترج و احساس با مرتبط پرسشنامه سواالت. باشد

 کاربران یهوا انیجر زانیم و یرطوبت ،یحرارت
 یآورجمع مجموع در پرسشنامه 2۶۰ تعداد. است
 یهاعتاس در مرتبه 2 کننده شرکت هر. است شده

 پژوهش ندیفرآ در عصر، 1۶-1۴ و صبح 1۰-12
 شامل نیهمچن پرسشنامه. است کرده شرکت

 قد و وزن ت،یجنس سن، مانند یعموم یکل اطالعات
 نوع ت،یفعال سطح و لباس نوع نیهمچن کابران

 کاربران یکنترل اقدامات و کنندهخنک ستمیس
 پوشش ستیل چک براساس کاربران پوشش. است

 .است شده محاسبه ۵۵ دنداراستا یاشر
 ـ۳)  یاشر یگانه ۷ اسیمق از حاضر پژوهش در

 یحرارت احساس یبرا( گرم یلیخ ۳+ تا سرد یلیخ
 ۰ سرد، ـ1( )19۷۶)۳رینتایمک ییتا سه اسیمق از و

 در یحرارت حیترج یابیارز یبرا( گرم 1+ و مناسب
 موضوع نیا وجود با. است شده استفاده امهنپرسش

 هوا حرکت و رطوبت زانیم یدرباره دادن نظر که
  و گرم یهوا و آب در آن به توجه. است دشوار

 
 اریبس هوا انیجر و کم هوا رطوبت که خشک

 نیا در رونیا از. است تیاهم قابل است، رییمتغ
 2 نیا به نسبت افراد حیترج و احساس پژوهش
 .است گرفته قرار پرسش مورد فاکتور

 

 یطیمح یترهاپارام یریگاندازه – 5-4
 یپارامترها هم شده، مطرح مباحث به توجه با

 متوسط و هوا انیجر رطوبت، دما، شامل یکیزیف
 لباس نوع مانند یشخص یپارامترها هم ،یتابش یدما

 رفتار شامل یقیتطب یپارامترها هم و تیفعال سطح و
 انسان یحرارت شیآسا طیشرا نییتب در کاربران

در  نینابراب(. Nicol et al., 2012)کنند یم فایا نقش
شامل دما،  یکیزیف یپژوهش حاضر پارامترها

ساعته با مین یزمان یهادورههوا در  انیرطوبت و جر
ثبت شده است.  یریگاندازه یاستفاده از ابزارها

 ۷۷۳۰زویا یها براساس استانداردهادقت دستگاه
 در یریگاندازه یزمان بازه و ابزارکنترل شده است. 

نشان داده شده است. به عالوه متوسط  ۳ جدول
مهم در  یاز پارامترها یکیبه عنوان  یتابش یدما
 میرمستقیبه صورت غ یحرارت شیآسا یابیارز

که  ۴یایبیس شیآسا نینالآتوسط محاسبات ابزار 
 یتابش یشده را به دما یریگاندازه یکرو یدما
 به یهادستگاهمده است. آکند، به دست یم لیتبد
 ییتوانا هوا، انیجر یریگاندازه یبرا رفته کار
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 متر 1/۰ از)کمتر  کم اریبس یهاانیجر یریگاندازه
 بودن بسته زمان در و. است نداشته را( هیثان بر

 یداخل یهوا انیجر کولر بودن خاموش و هاپنجره

هوا  نیجر طیشرا نیا در نیبنابرا بوده، زیناچ اریبس
 شده است.  در نظر گرفته هیمتر بر ثان 1/۰

 
 (گان)ماخذ: نگارند یریگاندازه ابزار و پارامترها -۳ جدول

 زمانی بازه گیریاندازه ابزار پارامتر حوزه

 حرارتی آسایش

 دقیقه MASTECH MS6252B ۳۰ (نتیگراد)سا خشک دما

 قهیدقMASTECH MS6252B ۳۰ % نسبی رطوبت

 قهیدقMASTECH MS6252B ۳۰ (ثانیه بر)متر  هوا جریان

 
 دما، تاالگرید هاداده یریگاندازه منظور به

 منتقل گرید یفضا به ییفضا از هوا انیجر و رطوبت
 هاامهنپرسش در یریگاندازه قیدق زمان و. است شده
 نیترکینزد در تاالگرید منظور، نیا به. شد ثبت

 12۰ تا 1۶۰ یعمود ارتفاع در دهنده، پاسخ به محل
 هر از متر 1 از شتریب یفاصله رد و ن،یزم از متریسانت

 تاالگرید رونیب یفضا در عالوه به. گرفت قرار وارید
 محفظه در هیسا وجود عدم صورت در و ه،یسا در

 از یریجلوگ منظور به دیخورش نور از شده حفاظت
 اطالعات نیهمچن. گرفت قرار آفتاب میمستق تابش

 دما، شامل نظر مورد روز در ،رونیب ییوهواآب
 نیترکینزد از زین باد جهت و سرعت ت،وبرط

 شده افتیدر یبررس محل به یهواشناس ستگاهیا
 .است

 
 و اطالعات یجتان -5

 یهاداده بخش 2 در شده یآور جمع یهاداده
 حاصل یهاداده و مشاهدات و پرسشنامه از حاصل

 .است شده لیتحل و ارائه ،یریگاندازه از

 

 هنگامدر  یطیمح یفاکتورها -1-5
 یریگیرا

شامل  ،ییآب و هوا یهااز داده یاخالصه
هوا  انیحداکثر و حداقل دما، رطوبت و جر ن،یانگیم

نشان  ۴در جدول  یدانیم یریگاندازه دوره طولدر 
 داده شده است. 

 یهادر خانه یگراددرجه سانت 2۶از  یداخل یدما
 ۳۶.۷تا  یش،سرما یکیمکان یستمس یدارا یِسنت

 یستمفاقد س یسنت یهادر خانه یگراددرجه سانت
 یانگیناست و به صورت م ییرمتغ یش،سرما یکیمکان
قرار  یگراددرجه سانت ۳۰در حدود  یداخل یدما

 یهاکه در خانه است ذکر قابل نکته نیا البتهدارد. 
 متفاوت خانه مختلف نقاط در یحرارت طیشرا ،یسنت

 شده یریگاندازه یدما نیانگیم ،۵ ریتصو. در است
 داده شده است.  نشان انینیام یخانه مختلف نقاط در
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 (نگارندگانهوا( در فصل تابستان )ماخذ: انی)دما، رطوبت و جر یطیمح یفاکتورها -۴جدول
 یستم+س یسنت یخانه  

 یکیمکان
فاقد  یسنت یخانه 

 یکیمکان یستمس
 یستم+س یخانه امروز
 یکیمکان

 مجموع

 دما
 (یگراد)سانت

 2۶ ۳۶/29 ۷/2۸ 2۶ حداقل

 ۷/۳۶ ۳/۳۰ ۷/۳۶ ۵/29 حداکثر

 9۸/۳۰ ۳۴/29 9/۳1 ۴۷/2۸ یانگینم

 نسبی رطوبت
% 

 ۶/1۵ ۳۷ ۶/1۵ 2/1۸ حداقل

 2/۴۵ 2/۴۵ ۴2 2/۳۴ حداکثر

 ۳2/2۸ ۳1/۴2 ۵/2۵ ۵1/2۵ یانگینم

 هوا یانجر
 (ثانیه بر)متر 

 1/۰ 2/۰ 1/۰ 1۴/۰ حداقل

 ۴۳/1 ۳۸/۰ ۴۳/1 ۳۳/۰ حداکثر

 ۶۵/۰ 22/۰ ۷۸/۰ 22/۰ یانگینم مجذور

 

 
 (نگارندگان)ماخذ:  انینیام یخانه مختلف نقاط در شده یریگاندازه یدما نیانگیم -۵ریتصو

 
 9۳/2۸ یداخل یفضا در ینسب رطوبت نیانگیم

 ۶/1۵ ینسب رطوبت مقدار نیکمتر. است درصد
 یهاستمیس فاقد یسنت یهاخانه به مربوط درصد

 رطوبت مقدار نیشتریب و است شیسرما یکیمکان
 یدارا یامروز یهاخانه به مربوط درصد 2/۴۵ ینسب
 نیشتریب و نیکمتر. است شیسرما یکیمکان ستمیس

 و 1/۰ بیبه ترت هوا انیجر مجذور مقدار

۴۳/10.5(m/s) ستمیس فاقد یسنت یهاخانه به متعلق 
  .است یکیمکان شیسرما

 

 پرسشنامه لیتحل - 2-5

احساس  یابیحاصل از ارز جینتا - 1-2-5
 افراد یحرارت حیو ترج یحرارت
 در یحرارت حیترج و یحرارت احساس عیتوز
 قابل. است شده داده نشان ۶و ۷ ریتصو و ۵ جدول

 گرادیسانت درجه 2/34=  یهشت ـ۱
 درجه 3/29=نینش تابستان ـ2

 گرادیسانت
 گرادیانتس درجه ۱/38=  وانیا ـ3
 گرادیسانت درجه 7/28= ریبادگ اتاق ـ4
 گرادیسانت درجه 4۱=  اطیح ـ۵
 گرادیسانت درجه 7/3۶=  حوضخانه ـ۶
 گرادیسانت درجه 8/30= فضاها گرید ـ7
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 در افراد درصد9۳ بر بالغ یراآ که است توجه
. است گرفته قرار سرد یکم تا گرم یکم یمحدوده

 یراض طیشرا از کاربران از درصد۷۰ حدود در و
 است یحال در نیا ندارند، آن رییتغ به یلیتما و بوده

 در گرفته قرار پرسش مورد افراد مجموع از که
 ستمیس چیه از استفاده بدون و یسنت یهاخانه
 از درصد ۶۸ حدود در شیسرما یکیمکان

 یخنث طیشرا در تابستان یگرما در دهندگانپاسخ
 که است تیاهم قابل نکته نیا البته و. دناگرفته قرار

 نقاط در دهندگانپاسخ پژوهش، انجام هنگام
 یهاخانه در که یحال در اندگرفته قرار خانه مختلف

 متفاوت خانه مختلف یهابخش یحرارت رفتار یسنت
 شیسرما ستمیس یدارا یسنت یهاخانه در .است

 در و. است دهیرس درصد ۷۵ به مقدار نیا یکیمکان
 از یریگبهره با یامروز یهاخانه در تینها
 دهیرس درصد ۷۷ به یکیمکان شیسرما یهاستمیس

 ستمیس یدارا یامروز و یسنت یهاخانه در. است
 در کاربران از درصد ۶ حدود در یکیمکان شیسرما
 لیدال از یکی. کنندیم سرما احساس تابستان، فصل

 یهوا یدرجه نادرست میتنظ توانیرا م آن
 به. دانست شیسرما یکیمکان ستمیسترموستات 

 اسیمق براساس یحرارت احساس نیانگیم عالوه
 و شیگرما ستمیس یدارا یهاخانه در یاشر

 یهاخانه در و 12/۰ حدود در یکیمکان شیسرما
( گرم یکم) ۴۵/۰ یکیمکان شیسرما ستمیس فاقد

 . است
 

   )ماخذ: نگارندگان( شده ینیبشیپ یآرا متوسط= PMV(کاربران یاحساس حرارت نیانگیحداقل، حداکثر، م -۵جدول 
یکیمکان ستمی+س یسنت یخانه  یکیمکان ستمیفاقد س یسنت یخانه   یکیمکان ستمی+س یخانه امروز    مجموع 

ـ1 ـ1 ۰  ـ1   حداقل 

1+  2 1+  حداکثر 2 

12/۰  ۳۶/۰  11/۰  2۸/۰ نیانگیم   

 

 
 تصویر۶- آمار فراوانی بیان احساس حرارتی ساکنان خانههای سنتی و امروزی )ماخذ: نگارندگان( 

 

از مجموع کل  ۳تایی مکینتایربراساس مقیاس سه
درصد تمایلی به تغییر شرایط  ۸2/۶2کاربران 

درصد  ۴۳/۵1ندارند، در حالی که از این تعداد 

های سنتی فاقد سیستم سرمایش مربوط به خانه
های سنتی درصد مربوط به خانه 2۵/۸1مکانیکی، 

درصد  ۵۷/۸۸دارای سیستم سرمایش مکانیکی و 

۰ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰ ۹۰
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م سرمایش های امروزی دارای سیستمربوط به خانه
درصد، خواهان سردتر شدن ۵۳/۳۶مکانیکی هستند. 

تر شدن شرایط درصد تمایل به گرم ۶۵/۰و تنها 
 دارند. 

 

 
 

 ( نگارندگان: ماخذ) یزو امرو یسنت یهاساکنان خانه یحرارت  حیترج یفراوان آمار - ۷ ریتصو
 

 حیترج یابیارز از حاصل جینتا -2-2-5
 کاربران یهوا انیو جر یرطوبت

و  یرطوبت یلتما یگانه جهت بررس ۳ یاساز مق
که امکان  یرااست، زاستفاده شدهافراد  یهوا یانجر

شاخه توسط کاربران  ۳از  یشب یاسشناخت مق
 شود. یسخت م
نشان داده  ۸ ریتصودر  کاربران یرطوبت لیتما

به  لیدرصد کاربران تما ۵۵از  شیشده است، ب

درصد از  ۴۴و در حدود  رطوبت دارند شیافزا
و  هستند یموجود راض یرطوبت طیکاربران از شرا

تر شدن هوا به خشک یلیاز کاربران تما کی چیه
 مورد یمنطقه یهوا یخشک به توجهبا  .ندارند

 بوده ینیب شیپ قابل آمده، دست به جینتا یبررس
 .است

 

 
 (نگارندگان: ماخذ( یو امروز یسنت یساکنان خانه ها یرطوبت لیتما یفراوان آمار - ۸ریتصو

 

۰.

۲۰.

۴۰.

۶۰.

۸۰.

۱۰۰.

سردتر بدون تغییر  گرم تر

%
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سیستم مکانیکی+خانه ی سنتی  خانه ی سنتی فاقد سیستم مکانیکی سیستم مکانیکی+خانه امروزی 
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 9 ریتصودرهوا  انینسبت به جر کاربران حیرجت
افراد  لینشان داده شده است. مشخص است که تما

 ستمیفاقد س یسنت یهاخانه در هوا انیجر شیافزابه 
کامال با  ،درصد 1۷/۶۳مقدار با  یکیمکان شیسرما
با  یکیمکان شیسرما ستمیس یدارا یسنت یهاخانه

 ستمیس یدارا یامروز یهادرصد و خانه۵/12مقدار 
درصد در تضاد  ۷2/2۵با مقدار  یکیمکان شیسرما

 که کرد انیب نطوریتوان ایم گریاست. به عبارت د
 انی، جرشیسرما یکیمکان ستمیفاقد س یهاخانه در

 احساس بر رگذاریتاث یفاکتورها از یکی هوا
 انیجر شیبه افزا لیتما ،پس .است افراد در شیآسا

است که در  یدر حال نیا .هوا در افراد وجود دارد
 ستمی، سیکیمکان شیسرما ستمیس یدارا یهاخانه
 شیافزا و دما کاهش کمک با شیسرما یکیمکان

 کمک افراد یحرارت شیآسا نیتام به رطوبت
 انیجر شیافزا به کاربران لیتما جهینت کند دریم

 .است کمتر هوا

 

 
 ( نگارندگان: ماخذ) یو امروز یسنت یهاساکنان خانه یهوا انیجر حیترج یآمار فراوان - 9 ریتصو

 
 یطیمح یرهاییمتغ نیب یهمبستگ -3-5

 یطیمح یرهاییمتغ نیب یهمبستگ ۶ جدولدر 
ده هوا نشان داده ش انیشامل دما، رطوبت و جر

مشخص است که در تمام  ۶است، بر اساس جدول
. ابدییرطوبت، دما کاهش م شیها با افزاحالت

دهد در یم نشان رطوبت و هوا انیجر نیب یهمبستگ

هوا، رطوبت  انیجر شیبا افزا یسنت یهاخانه
 شیبا افزا یامروز یاما در خانه ها ابدییکاهش م

 تینها در و. ابدییم شیافزا زیهوا، رطوبت ن انیجر
هوا، آنچه که مشخص  انیدما و جر نیب یرابطه

هوا وجود  انیدما و جر نیب یزیناچ یاست همبستگ
 دارد. 

 
 ( نگارندگان: ماخذ) یطیمح یرهاییمتغ نیب رسونیپ یهمبستگ -۶ جدول

 ییرهامتغ
 یسنت یخانه

 یکیمکان یستم+س
 یستمفاقد س یسنت یخانه

 یکیمکان
 یستم+س یخانه امروز
 یکیمکان

 مجموع

 -۴۵/۰ -29/۰ -۳۵/۰ -۰1/۰ دما:رطوبت

 -۴/۰ 1۳/۰ -29/۰ -۳۴/۰ هوا یانرطوبت:جر

 -۰9/۰ -1۷/۰ ۰۳/۰ -1۷/۰ هوا: دما یانجر
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احساس  نیرا ب یهمبستگ یرابطه ۷جدول
دهد، ینشان م یطیمح یرهاییو متغ یحرارت

دما و  نیآمده است ب ۷همانگونه که در جدول 
وجود دارد.  یباط مثبت و قوارت یاحساس حرارت

 یبا باال رفتن دما، کاربران احساس گرما یعنی
و رطوبت  یاحساس حرارت نیکنند، اما بیم یشتریب

با باال رفتن  کهیطوروجود دارد، به یارتباط منف

نسبت به  یشتریب تیرطوبت، افراد احساس رضا
 زیهوا ن انیو جر یاحساس حرارت نیدارند و ب طیمح

 ستمیس یدارا یمثبت در خانه ها یهگا یهمبستگ
فاقد  یها)خانه یمنف یو گاه یکیمکان شیسرما

( وجود  دارد، اما در کل یکیمکان شیسرما ستمیس
 .است زیناچ اریمقدار آن بس

 
 (نگارندگان: ماخذ) یحرارت احساس و یطیمح یرهاییمتغ نیب یهمبستگ -۷ جدول

 یسنت یخانه  
 یکیمکان یستم+س

اقد ف یسنت یخانه 
 یکیمکان یستمس

 یخانه امروز
 یکیمکان یستم+س

 مجموع

 ۶۳/۰ 2۴/۰ ۶9/۰ ۵۴/۰ :دمایاحساس حرارت

 -۳/۰ -۳/۰ -29/۰ -۴۷/۰ :رطوبتیاحساس حرارت

 ۰2/۰ ۰۴/۰ -۰۶/۰ ۰2/۰ هوا یان:جریاحساس حرارت

 هاداده لیتحل و هیتجز -6
 یشآسا یو محدوده یخنث یدما -1-6

 یحرارت

 یونسرگرمدل  -1-1-6
شناخته شده  یهااز روش یکی ونیرگرس لیتحل

 ایبه کمک دما  یحرارت شیآسا ینیبشیپ یبرا
: 1۳9۳ ،یدری)ح است یطیمح یرهاییاز متغ یبیترک

 یخط یساده ونیپژوهش از رگرس نیدر ا ،(9۴-9۶
قابل قبول  طیو شرا یخنث یدما یمحاسبه یبرا

در است که  ییدما ،یخنث یدما. استفاده شده است
)نه احساس گرما و  یخنث یآن افراد احساس حرارت

 دارند.  طینسبت به مح نه سرما(

 یدما و احساس حرارت نیب یرابطه11 ریتصو
را در  یخط یساده ونیرگرس یمنحنو کاربران 

، یکیمکان شیسرما ستمیس یدارا یسنت یهاخانه
و  یکیمکان شیسرما ستمیفاقد س یسنت یهاخانه
 یکیمکان شیسرما ستمیس یدارا یامروز یهاخانه

 1۰ ریتصودهد. همانطور که بر طبق ینشان م

 ینمودار احساس حرارت بیمشخص است، ش
 رییمتغc 2۴/۰/تا c 1۸/۰/از گروه  ۳اربران در ک

 نیتر عیشارا  c 2۵/۰/ بی( ش199۳) کولیناست. 
در مطالعات  یخط یساده ونیرگرس یمنحن بیش
 کیدر ( 19۷۶) زیفرهمو  کندیم انیب یدانیم

را c 22/۰/ بیش یدر سطح جهان یدانیم یبررس
در نمودار  بیپس ش. دینمایاعالم مقابل قبول 

 یتطابق با مطالعات جهاندر  یمطالعات مورد بررس
بر طبق نظر قرار گرفته است.  یقابل قبول طیدر شرا

ت ادر مطالع ونینمودار رگرسکم  بیش زیهمفر
 یحرارت طیافراد با مح ینشان از سازگار یدانیم

 یساده ونیرگرسمعادالت  ۸جدول دارد. ها آن
 ۸جدولبر طبق دهد، یمارائه حالت  ۳را در  یخط
 شیسرما ستمیفاقد س یسنت یهادر خانه یخنث یدما

 یسنت یهاخانه گراد،یدرجه سانت 9۳/29 یکیمکان
درجه  9۷/2۷ یکیمکان شیسرما ستمیس یدارا
 ستمیس یدارا یامروز یاهو در خانه گرادیسانت

 است.  گرادیدرجه سانت ۸2/2۸ یکیمکان شیسرما
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 یسنت ی(خانه هاb) یکیمکان یشو سرما یشگرما ستمیفاقد س یسنت ی(خانه هاa) یدما و احساس حرارت یرابطه   -۰1ریتصو
: ماخذ) یکیمکان یشو سرما یشگرما ستمیس یدارا یامروز یخانه ها(c) یکیمکان یشو سرما یشگرما ستمیس یدارا

 (نگارندگان

  

 ( نگارندگان: ماخذ) ساده یخط ونیرگرس یبدست آمده از معادله  یهاداده یسهیمقا -۸جدول 

 2R ( c°)  یخنث یدما یبش معادله روهگ

S = 1۸/۰ یکیمکان یستمسفاقد  یسنت یخانه  x – ۵۷/۵  1۸/۰ 9۳/29 ۴۸/۰ 
S = 2۴/۰ ییکمکان یستمس + یسنت یخانه  x – 9۶/۶  2۴/۰ 9۷/2۷ ۳/۰ 

 یکیمکان یستم+س یامروز ی خانه
S = 21/۰ x – 2۵/۶  

 
21/۰ ۸2/2۸ ۰۵/۰ 

S = 1۵/۰ مجموع x – ۵۸/۴  1۵/۰ ۵/۳۰ ۳9/۰ 
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 یبه عنوان روش یاشر یگانههفت یاسمق
 یشآسا یمرزها ینیبیشپ یشده برا یرفتهپذ

 یاسراساس مقب .شودیشناخته م یحرارت
 متوسط"یکه محدوده یهنگام یاشر ینهگاهفت
ـ( قرار 1تا  1)+ ینب PMV "شده ینیبپیش آرای

 درصد۷۵در آن است که  یحالت دهنده. نشانیردگ
احساس خود  یطمح یحرارت یطشرااز کاربران 

 یرزهاو م یخنث ی، دما9دارند. در جدول  یترضا
نشان  مختلف حالت ۳قابل قبول در  یحرارت یطشرا

 است.  داده شده
 

 ( نگارندگان: ماخذ) ساده یخط ونیرگرس یقابل قبول براساس معادله  ییدما یبازه  -9جدول

روهگ دما یبازه  معادله   

یکیمکان یستمسفاقد  یسنت یخانه   

1- < 1۸/۰ x – ۵۷/۵ ۳/2۵<دما<۳۶.۵ 1+>  
2- < 1۸/۰ x – ۵۷/۵ ۸۳/19<دما<۴2 2 +>  

۳- < 1۸/۰ x – ۵۷/۵ <+ ـ۳ 2۷/1۴<دما<۶/۴۷   

یکیمکان یستمس +یسنت یانه خ  

1- < 2۴/۰ x – 9۶/۶ ۸/2۴<دما<1/۳۳ 1+>  

2- < 2۴/۰ x – 9۶/۶ ۵/19 <دما<۳/۳۷ 2 +>  

۳- < 2۴/۰ x – 9۶/۶ ۴۷/1۵<دما<۵/۴1 ۳+>  

یکیمکان یستم+س یامروز  یخانه   

1- < 21/۰ x – 2۵/۶ 2۵<دما<۵/۳۴ 1+>  

2- < 21/۰ x – 2۵/۶ 2/2۰<دما<2/۳9 2 +>  

۳- < 21/۰ x – 2۵/۶ ۴۷/1۵<دما<۰۴/۴۴ ۳+>  

 مجموع

1- < 1۵/۰ x – ۵۸/۴ ۸/2۳<دما<2/۳۷ 1+>  

2- < 1۵/۰ x – ۵۸/۴ 2/1۷<دما<۸/۴۳ 2+>  

۳- < 1۵/۰ x – ۵۸/۴ ۵/1۰<دما<۵/۵۰ ۳+>  

 
مجموع در دهد که در یپژوهش نشان م جینتا

 گرادیدرجه سانت 2/۳۷تا  ۸/2۳ نیب ییبازه دما
 درصد۷۵در حدود  یگانه اشرهفت اسیبراساس مق

هستند. از  یخود راض طیپاسخ دهندگان از شرا  از
 ستمیفاقد س یسنت یهاافراد، کاربران خانه نیا انیم

 ۵/۳۶تا  ۳/2۵ نیب ییدما یدربازه یکیمکان شیسرما
 یدارا یسنت یهاران خانهو کارب گرادیسانت درجه

 ۸/2۴ نیب ییدما یدر بازه یکیمکان شیسرما ستمیس
 یامروز یکاربران خانه ها و گرادیسانت درجه 1/۳۳تا

 ییدما یدر بازه یکیمکان شیسرما ستمیس یدارا
 نیدارند. همچن قرار گرادیسانت درجه ۵/۳۴تا 2۵ نیب

 ۳۷تا  2۶از حدود  یدما دهندگان در بازهپاسخ

 یرا( ۰=ی)احساس حرارت به گرادیدرجه سانت
گرفت که  جهیتوان نتیم نطوریاند. در مجموع اداده

در  یکیمکان شیسرما ستمیفاقد س یهاخانهافراد در 
 ینسبت به افراد ساکن در خانه ها یباالتر یدما
 شیساآاحساس  یکیمکان شیسرما ستمیس یدارا

توان خو گرفتن  یآن را م لیاز دال یکیکنند. که یم
 دانست.  طیافراد به مح

 
 داخل یو دما یخنث یدما یرابطه -2-6
تباط معنادار ار یسازگار هیاز موارد نظر یکی

نکته  نیاست، ا یداخل یدما طیبا شرا یخنث یدما
است  یداخل طیدهنده تطابق افراد با شراارزنده نشان
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( در 19۷۶، 2۷-۵) زی(. همفر1۰۶ :1۳9۳ ،یدری)ح
 یداخل یدما نیانگیو م یخنث یدما نیب یرابطه

 داده است: شنهادیرا پ ریز ونیمعادله ساده رگرس
Tn=۰/۸۳1Ti+2/۶ 

 یداخل یدما iTو  یخنث یدماnT  رابطه نیادر 
را  یخنث ینشان داد که دما زیاست. در واقع همفر

 یداخل یدما نیانگیم کمک به یسادگ به توانیم
 مطالعات ندیفرآ یط در کاربران توسط شده احساس

( 1۳9۳) یدریح ادامه در. کرد ینیبشیپ یدانیم

 یخط ونیمعادله رگرس زیمطالعات همفر براساس
 ارائه داد:                    رانیا طیبا شرا متناسبرا  ریز

 Tn=۰/۷۴۸Ti+ ۵/۸۳ 

 ینمحاسبه شده از ا یخنث یحال، دما ینبا ا
 1۰در جدول  یمعادالت در پژوهش مورد بررس

 یخنث یدما یینشان داده شده است. در ستون انتها
ساده در پژوهش  یونرگرس یلبه دست آمده از تحل

 گذارد.یم یشحاضر را به نما
 

 
 ( نگارندگان: ماخذ) براساس معادالت مختلف یخنث یدما ی سهیمقا -1۰جدول

 .Humphrey eq روهگ
 

Heidari eq. 
 

Simple reg. 
 

2/2۶ یکیمکان یستم+س یسنت یخانه  1/2۷  9۳/2۷  

1/29 یکیمکان یستمفاقد س یسنت یخانه  ۶/29  9۳/29  
۶/2۷ یکیمکان یستم+س یامروز  یخانه  ۷۷/2۷  ۸2/2۸  

 
ساده  یلاز تحل یخنث یدما ینب ییسهمقا
نشان داد که  یدریو ح یزبا مدل همفر یونرگرس

 اختالف دلیلها وجود دارد. آن ینب یتفاوت کوچک
 یآن است که معادالت برا شده ذکر معادالت با

مختلف در فصول گرم و سرد است. در  یشهرها
شهر در  یککه در پژوهش حاضر، محدود به  یحال

 یمدل به درست 2 ین. اگرچه که اباشدیفصل گرم م
 یبرا یخنث یدما بینییشبه عنوان ابزار پ توانندیم

حال،  ین. با ایرندمردم کرمان مورد استفاده قرار گ
 یانگینبه دانستن م یازن یلمعادالت به دل ینا یعتطب

 کند.یکاربرد آن را مشکل م یداخل یدما
 

 خارج یو دما یثدما خن یرابطه  - 3-6

 رابطه یانبه ب یدر پژوهش19۷۸در سال  یزهمفر
، او خارج پرداخت یو دما یراحت یدما ینب

، قرار دادمطالعه مورد گروه  2را در هاساختمان
 یچکه ه ییمطبوع و بناها یهتهو یهابا سامانه یبناها

 یمفریزدارد. هنوجود  هادر آن یگونه سامانه خاص

 یهاخانه یبرارا  یرز یونسرگر یمعادله (19۷۸)
 ارائه داد:مطبوع  یهتهو یستمفاقد س

Tn =11/9+۰/۵۳۴To 

oTیگرادبه درجه سانت یخارج ی= دما 
 nTیگرادبه درجه سانت یراحت ی= دما 

بدون  یساختمان ها یبرا یگرید یو معادله 
 مطبوع ارائه داد: یهتهو یستمس

Tn =2۳/9+۰/29۵(To_22)exp{_[ 

(To_22)/(2۴V1/2)]2} 

 یزن (19۸۶) ۶مزیس یو اول ۵ریید چاردیر
از اطالعات  یناش یاما با اختالف یامشابه یمعادله

ارائه  یفریزه یتر نسبت به معادلهگرم ییآب و هوا
 دادند:

Tn =1۷/۶+۰/۳1To 

( براساس مطالعات انجام 1۰۸: 1۳9۳) یدریح
 یگرم و خشک معادله یماقل یبرا یرانگرفته در ا

 دست آورد:را به  یرز

Tn =1۷/۶+۰/۳۶To 
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با توجه به پژوهش  ینو مطالعات انجام گرفته در ا
به دست آمده  یخنث یو دما یخارج یدما یانگینم

 یرا برا یرز یمعادلهشده،  یریگاندازه یهااز داده
 :کندیم یشنهادمشابه پ یهایمکرمان و اقل

Tn =1۷/۸+۰/۳۶To 

 ینا خط یمعادله یبش یداستهمان گونه که پ
گرم و  اقلیمپژوهش با مطالعات انجام گرفته در 

کامال برابر است و عرض از مبدا آن  یراناخشک 
توان یم راآن  یلاز دال یکیمتفاوت است.  یاندک
 ییهاشهر در اقلیمی اندک هایتفاوتاز  ناشی

که مطالعات در  ایرانگرم و خشک  یممختلف اقل
 . دانست ،است آن انجام گرفته

 

شده  ینیبشیپ یمتوسط آرا یسهیقام -4-6
 یواقع یو متوسط آرا

 ینیبیشپ یآرامتوسط  ینب ییسهبه منظور مقا 
ابتدا ، (AMV) یواقع یو متوسط آرا (PMV) شده
براساس اطالعات به دست آمده از  PMV یرمقاد

 ینانقابل اطم ینیبیشها و با کمک ابزار پینظرسنج
CBE  (Hoyet Tyler, 2017تع )روینشد. از ا یین 

 یتابش یو سپس دما یهوا داخل یاول، دما در مرحله

و نوع لباس افراد به نرم افزار  یتسطح فعال یط،مح
 ی،جسم یی،دما یداده شده است. تمام فاکتورها

 یمبه طور مستق یاشده یریگاندازه ،یتلباس و فعال
ضبط و محاسبه شده است. بعد از  ،توسط مشاهدات

شده  ینیبیشپ یآرامتوسط  ریآن به کمک مقاد
(PMV) یبه دست آمده از نرم افزار محاسبه 

 یساده یخط یونرگرس یمنحن ی،حرارت یشآسا
 یونرگرس یمنحن 11ریتصودر . شده است یمترس
و متوسط  (PMV)شده  ینیبیشپ یآرامتوسط  یخط
 یبشده است، ش یسهمقا (AMV) یواقع یآرا

 (PMV) شده ینیب یشپ یآرامتوسط  یونرگرس
 یبشباالتر از  یار. و بساست C / 2۳/۰برابر

 C /برابر (AMV) یواقع یمتوسط ارا یونرگرس
 ی براساس معادله یخنث یدما یناست. همچن۰.1۵

برابر  (PMV)شده  ینیبیشپ یآرامتوسط  یونرگرس
 یخنث یاست که با دما یگراددرجه سانت 2/2۴با 

 یعواق یآرامتوسط  یونرگرس یبراساس معادله
(AMV)  ۶در حدود  یگراددرجه سانت ۵/۳۰ برابر با 

 اختالف دارد.  یگراددرجه سانت

 

 
  ( نگارندگان: ماخذ) با درجه حرارت هوا  یارا واقع نیانگیشده و م ینیب شیارا پ نیانگیم یپراکندگ -11ریتصو

 
 و شدهینیبشیپ یآرا متوسط نیب سهیمقا
 که است گفتار نیا دکنندهییتا یواقع یآرا متوسط

 تیرضا از کمتر اریبس شده ینیبشیپ تیرضا زانیم
 از یناش تفاوت نیا. استبوده کاربران یواقع

y = 0.1571x - 4.5827
R² = 0.3979

y = 0.236x - 5.5781
R² = 0.8974
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 طیشرا با کاربران ینسب یریپذقیتطب ییتوانا
 ساختار به توجه با که ،است  ساختمان یحرارت

 .است ادیز نسبتا منطقه میاقل و یکیولوژیزیف
  

 هاو یافته جیبحث در نتا -7

در  یاحساس حرارت یسهیمقا -1-7
 یامروز یهابا خانه یسنت یهاخانه
 مسکن درهوا داخل ساختمان  یدما نیانگیم

که در  یاست در حال گرادیسانت درجه۳۴/29 معاصر
درجه  9/۳1 به هوا یدما نیانگیم یسنت یهاخانه
معاصر  مسکن در ییدما یبازه رسد.یم گرادیسانت

در  و گرادیرجه سانتد۵/۳۴تا  2۵ یدر محدوده
درجه  ۵/۳۶تا  ۳/2۵ یدر محدوده یمسکن سنت

 گرید یاز سو .استدهیواقع گرد گرادیسانت
احساس افراد با  یگانه اشرهفت اسیبراساس مق

در  یدر مسکن سنت (1تا+1-) یبازهدر  یحرارت
 گرادیدرجه سانت ۷/۳۶تا  2۶ نیب ییدما یمحدوده

 تا2۸ نیب ییماد یمحدودهدر  و در مسکن معاصر
در  یتفاوتکه ، قرار دارند گرادیدرجه سانت۳/۳۰

 ی. با توجه به منحندارد گرادیدرجه سانت ۴/۶حدود 
 برابر یدر مسکن سنت یخنث یدما ،یخط ونیرگرس

 برابر و در مسکن معاصر گرادیدرجه سانت 9/۳۰
خط  بیش نیاست، همچن گرادیدرجه سانت ۷/29

کمتر و  c 1۸/۰/ برابر یدر مسکن سنت ونیرگرس
معنا  نیبه ا. است c 21/۰/ برابر یاز مسکن امروز

قابل قبول در مسکن  یحرارت طیشرا یکه دامنه
 نی. براتر از مسکن معاصر استگسترده ینتس

 یر مسکن سنتدکاربران  یرفتار یسازگاراساس 
حال به نظر  نیبا ااز مسکن معاصر است.  ترعیوس

 در فضامکان حرکت ا ،یسازگار نیا لیرسد دلیم
خود کاربران  اریدر اخت یاست که مسکن سنت

مسکن نوع  2در  یخنث یکه دما رایگذارد، زیم
 کیافراد از  نکهیا لیندارد، به دل یتفاوت چندان

 طیمشابه و مح یفرهنگ مشترک، سبک زندگ
 یهواودر آب یخنث یکه دما رایاند. زمشابه آمده

ها تفاوت نیبنابرا نخواهد کرد، یادیز رییتغ کسانی
است که  طیافراد با مح یانطباق یاز رفتارها یناش

  دهد.یمرا به کاربر  رفتارها نیامکان ا یمسکن سنت
 
در  یاحساس حرارت ییسهمقا -2-7
و  یشگرما یستمس یدارا یهاخانه
 یستمفاقد س یبا خانه ها یکیمکان یشسرما
 یکیمکان یشو سرما یشگرما
 یدارا یسنت یهاخانه هوا در یدما نیانگیم

درجه  ۴۷/2۸ برابر با یکیمکان شیسرما ستمیس
 شیسرما ستمیفاقد س یسنت یو در خانه گرادیسانت
 نیاست. ا گرادیدرجه سانت 9/۳1 برابر با یکیمکان

 یسنت یهادر خانه یخنث یاست که دما یدر حال
 12/29 برابر با یکیمکان شیسرما ستمیس یدارا

 ستمیفاقد س یسنت یهاخانه و در گرادیدرجه سانت
 گرادیدرجه سانت 9/۳۰ برابر با یکیمکان شیسرما
در  یساده خط ونینمودار رگرس نی. همچناست
و  یکیمکان شیسرما ستمیس یدارا یسنت یهاخانه
به  یکیمکان شیسرما ستمیفاقد س یسنت خانهدر 
 S = 0.18xو   S= 0.24x - 6.96 برابر بیترت

 ینمودار ساده خط یبر شد اختالفاست.  5.57 -
تطابق افراد با  یزانمتفاوت در نشان از  یونرگرس

بر طبق نمودار آنچه که  ینرودارد. از ا یطمح
 یستمسفاقد  یهامشخص است ساکنان خانه

 یهات به خانهبنس یکیمکان یشو سرما یشگرما
به  یکیمکان یشو سرما یشگرما یستمس یدارا

 یطبا مح یشتریب یسازگارکمتر نمودار  یبش یلدل
 یستمفاقد س یهادر ساختمان ینهمچندارند. 

 یشببا وجود تفاوت  یکیمکان یشو سرما یشگرما
هوا نسبت به  یدما یانگیندر م یگراددرجه سانت ۳از 

 یشو سرما یشگرما یستمس یدارا یهاانساختم
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در حدود  یانرژ هرگونهبدون مصرف و  ،یکیمکان
تا  1- ینب یدرصد از کاربران احساس حرارت 9۰

درصد از کاربران  1۰د و تنها در حدود ندار 1+
آن  یلاز دال یکی ینکنند. بنابرایماحساس گرما 

 یطکاربران نسبت به مح یتوان سازگاریرا م
   دانست.

 
 یریگیجهنت -8

 یدانیمطالعات م یجنتاحاضر در پژوهش 
 یستمفاقد س یسنت) یهادر خانه یحرارت یشآسا

 یشسرما یستمس یدارا یسنت ،یکیمکان یشسرما
 یشسرما یستمس یدارا یامروزو   یکیمکان
و  شده یانب 1۳9۶( در کرمان در تابستان یکیمکان

 شده است: یریگیجهنت یرز یهایافتهبراساس آن 
 درصد ۳/۷1 ،یتحت بررس از مجموع کاربران

 ۶۸تعداد  نیدارند که از ا یخنث یحرارت احساس
 شیسرما ستمیقد سفا یسنت یهادر خانهدرصد

 یدارا یسنت یهاخانه در درصد ۷۵ ،یکیمکان
 یهاخانهدر  درصد ۷۷و یکیمکان شیسرما ستمیس

سکونت  یکیمکان شیسرما ستمیس یدارا یامروز
 احساس کاربران از درصد 9۳دارند. و در حدود 

 براساس( سرد یکم تا گرم یکم) بازه در یحرارت
درجه  که یالح در .دارند یاشر یگانههفت اسیمق

 ستمیفاقد س یسنت یهادر خانه یحرارت خنث
 ستمیس یدارا یسنت یها، خانهیکیمکان شیسرما
 یدارا یامروز یهاو خانه یکیمکان شیسرما

، 9/۳۰برابر  بیبه ترت یکیمکان شیسرما ستمیس
 ییبازه دما و است گرادیدرجه سانت۷/29و 2/29

 شیماسر ستمیفاقد س یسنت یهاقابل قبول در خانه
درجه ۵/۳۶تا ۳/2۵ نیب یدر محدوده یکیمکان
 شیسرما ستمیس یدارا یسنت یها، خانهگرادیسانت
و  گرادیدرجه سانت1/۳۳تا  ۸/2۴ نیب یکیمکان

 یکیمکان شیسرما ستمیس یدارا یامروز یهاخانه
 دهیواقع گرد گرادیدرجه سانت ۵/۳۶تا  ۳/2۵ نیب

 حرارت درجه که است واضح مجموع در. است
 شیسرما ستمیس فاقد یسنت یهاخانه در یثخن

 ستمیس یدارا یامروز خانه از باالتر یکیمکان
 ستمیس یدارا یسنت خانه و یکیمکان شیسرما
 یتئور دییتا از نشان که. است یکیمکان شیسرما

 .دارد قیتطب
گذار بر ریتاث یاز فاکتورها یکیهوا  انیجر

 یهاخانهکاربران به خصوص در  یاحساس حرارت
نشان  جینتا .است یکیمکان شیسرما ستمیاقد سف
 یدما هوا، بازه انیجر شیدهد که با افزایم

 نی، همچنابدییم شیکاربران افزا یحرارت شیآسا
 یاحساس حرارتمثبت بر  ریتاثرطوبت،  شیافزا

وجود براساس  نیبا ادارد.  طیافراد نسبت به مح
فاقد  یسنت یهامشخص است که در خانهها افتهی

 شیاز راهکار افزا شتری، بیکیمکان شیسرما ستمیس
 شیسرما ستمیس یدارا یهاهوا و در خانه انیجر

جهت  یاز کولر آب یریگبهره لیبه دل یکیمکان
 طیبهبود شرابه  طیرطوبت مح شی، افزاشیسرما
 .استکمک کرده شیآسا

دهد، کاربران یمطالعات نشان م جینتا نیهمچن
 شیسرما ستمیبه س ازیبدون ن ،یسنت یهاخانه
 یحرارت طیبا مح یخوب یبه سازگار، یکیمکان

کنندگان شرکتبه عالوه  .انددهیاطراف خود رس
آنچه در نسبت به باالتر  ییدر دما ،در پژوهش
، استشده  ینیبشیپ ۷۷۳۰زویا رینظ یاستانداردها

 یهاافتهیاز  نی، همچنکنندیم شیاحساس آسا
 یبل قبول براقا ییدما یبازه یمعرف ،پژوهش

در کرمان است، و در  یمسکون یهاخانهکاربران 
به  یداخل یو دما یدما خنث نیب یارائه رابطه تینها

 است. یخارج یدما نیانگیو م یخنث یعالوه دما
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