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چکیده

آسایش حرارتی یکی از مسائل مهم و مورد توجه در معماری است .مطالعه در این زمینه از اوایل قرن بیستم شروع شده
ساکنان
ن یکی از چالشهای معماری امروز ،تأمین آسایش حرارتی
و دستاوردهای قابل توجهی داشته است .با وجود ای 
ِ
ن حال به نظر میرسد معماری بومی که حاصل قرنها تجربه
بناها باکمترین وابستگی به انرژیهای فسیلی است .در عی 
و برآمده از آزمونهای واقعی است موفقیتهای قابل توجهی در این زمینه داشته و به شگردهای پاسخده اقلیمی خاصی
دست یافته است که میتواند به طراحی غیرفعال و ایجاد معماری پایدار در اقلیمهای مختلف کمک کند .معماری بومی
منطقۀ سیستان نمونهای از این نوع معماری است که توانسته است شرایط اقلیمی محیط داخل را در اغلب اوقات برای
ساکنان قابل پذیرش کند .ازاینرو پژوهش حاضر در یک نمونهپژوهی به بررسی عملکرد شگردهای اقلیمی و نقش
آنها در تأمین آسایش حرارتی در معماری بومی منطقۀ سیستان میپردازد .برای این منظور ،یک بنای بومی انتخاب
شده و از طریق تحلیل کیفی و ک ّمی ،عملکرد شگردهای درچه ،کلک و خارخنه که به تأمین آسایش حرارتی در دورۀ
گرم سال کمک میکنند مورد بررسی قرار گرفته و میزان تأثیر آنها بر سه پارامتر دمای هوا ،رطوبت نسبی و سرعت باد
در فضای داخلی و آسایش حرارتی مورد تحلیل قرار گرفته است .نتایج نشان میدهد اگرچه در دورۀ گرم سال ،شرایط
محیطی فضای داخلی معماری بومی منطقۀ سیستان در محدودۀ آسایش حرارتی کالسیک ( 23تا  27درجۀ سانتیگراد)
قرار ندارد ولی بهرهگیری از شگردهای اقلیمی مورد اشاره تأثیر قابل مالحظهای بر بهبود پارامترهای محیطی فضای
داخل در اوقات مختلف شبانهروز داشته است .عالوه بر آن ،این پژوهش ثابت میکند پارامترهای محیط داخل حاصل
از عملکرد شگرد خارخنه نتایج خوبی را برای اوقات گرم روز نشان داده و شگردهای درچه و کلک میتوانند فضاهای
داخلی را در مواقعی که محیط خارج خنکتر است قابل تحمل نمایند.

کلیدواژهها:

شگردهای پاسخده اقلیمی ،آسایش حرارتی ،معماری بومی ،فضاهای داخلی ،منطقۀ سیستان.
* این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری با عنوان شگردهای معمارانه و رفتارهای سازگارانۀ پاسخده به آسایش حرارتی در فضاهای داخلی معماری (نمونه موردی:
مسکن بومی منطقه سیستان) نگارش محمدعلی سرگزی ،به راهنمایی دکتر منصوره طاهباز و دکتر اکبر حاج ابراهیم زرگر در دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه شهید بهشتی است.
** دانشجوی دکترای معماری ،دانشگاه شهید بهشتی
*** دانشیار ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی ،نویسنده مسئولm-tahbaz@sbu.ac.ir ،
**** استاد ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی
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پرسشهای پژوهش

 .1تأثیر شگردهای کلک ،درچه و خارخنه در معماری بومی منطقۀ سیستان بر کیفیت حرارتی محیط داخلی
در دورۀ گرم سال چگونه است؟
 .2کدام شگرد دورۀ گرم سال تأثیر بهتری بر آسایش حرارتی ساکنان در فضای داخلی دارد؟

مقدمه

پرمصرفبودن اغلب ساختمانهای معاصر و نتایج غیرقابل انکا ِر روند کنونی مصرف انرژی از جمله کاهش منابع فسیلی
و گر م شدن کرۀ زمین ( )Xu et al. 2016, 306و همچنین سهم قابل مالحظهای که ساختمانسازی جدید از کل
مصرف انرژیهای فسیلی و انتشار گازهای گلخانهای دارد ( ،)Nguyen et al. 2011, 2088مقولۀ نحوۀ تأمین آسایش
اقلیمی بهکاررفته در
ن حال شگردهای پاسخده
حرارتی در معماری معاصر را به امری پیچیده تبدیل کرده است .در عی 
ِ
معماری بومی عالوه بر تأمین آسایش حرارتی ساکنان ،نقش قابل مالحظهای در کاهش مصرف انرژیهای فسیلی دارد
( .)Nguyen et al. 2011, 2088; Rubio-Bellido, Arcas, and Lainez 2016, 2عالوه بر آن پژوهشهای قبلی
نشان داده است این معماری که حاصل تجربۀ صدها سال سکونت بومی است ،سازگار با اقلیم بوده و درسهای زیادی
در زمینۀ طراحی پاسخده اقلیمی دارد (Foruzanmehr and Vellinga 2011, 284; Rubio-Bellido, Arcas,
 .)and Lainez 2016, 1; Philokyprou et al. 2017, 92چندانکه مطالعات متعددی فراهم کردن شرایط آسایش
حرارتی را یکی از نقاط ق ّوت معماری بومی در اقلیمها و مناطق مختلف به شمار میآورند؛ از جملهDili, Naseer, :

;and Varghese 2010, 917; Nguyen et al. 2011, 2088; Rubio-Bellido, Arcas, and Lainez 2016, 1
 Victoria et al. 2017, 564و طاهباز و جلیلیان 1390؛  .1395با وجود این ،بررسی پیشینۀ مطالعات صورتگرفته

در معماری بومی از جنبۀ آسایش حرارتی و استراتژیهای پاسخده اقلیمی نشان میدهد دالیلی از جمله فقدان ارزیابی
جامع از عملکرد محیطی بناهای بومی ( ،)Huang et al. 2017, 1317نیاز به کشف ،مستندسازی و تحلیل اصول
طراحی و اجزای معماری بومی ( )Oikonomou and Bougiatioti 2011, 669و نبود یا اندکبودن تعداد مطالعات
ک ّمی برای اثبات میزان تأثیرراهحلهای متفاوت اقلیمی بناها دربهرهوری انرژی (Bodach, Lang, and Hamhaber
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2014, 227; Du, Bokel, and Dobbelsteen 2014, 216; Fernandes et al. 2015, 325; Xu et al. 2016,
اقلیمی معماری بومی و تأثیر آنها بر پارامترهای محیطی فضاهای
 )306بر ضرورت پژوهش دربارۀ شگردهای پاسخده
ِ

داخلی افزوده است.
مطالعات پیشین همچنین اشاره دارند کشف این شگردها میتواند به بهبود بهرهوری انرژ ی (�Holmes and Hack
 ،)er 2007, 805کنترل بهتر محیط داخلی بناها (Kim 2006, 1905; Baran, Yıldırım, and Yılmaz 2011,
 )619و حفظ ارزشهای محیطی و تاریخی بناهای بومی ( )Alev et al. 2014, 58کمک کند .ازاینرو شناسایی و
تعیین نقش و میزان تأثیر آنها در بهبود کیفیت حرارتی محیط و آسایش حرارتی امری ضروری به نظر میرسد.
پژوهشهای متعددی به بررسی نقش و تأثیر شگردهای اقلیمی در معماری بومی پرداختهاند .در این پژوهشها،
عملکرد کلی استراتژیهای پاسخده اقلیمی بهکاررفته در بنا یا تأثیر یک عنصر یا شگرد خاص اقلیمی بر کیفیت محیط
داخل یا پارامترهای محیطی فضای داخل مورد نظر بوده است .پژوهشهای زیر بخشی از کارهای انجامشده در این
زمینه است:
;Ca˜nas and Martin 2004; Hatamipour, Mahiyar, and Taheri 2007; Fezzioui et al. 2009

Foruzanmehr and Vellinga 2011; Radhakrishnan et al. 2011; Bodach, Lang, and Hamhaber
2014; Du, Bokel, and Dobbelsteen 2014; Prasetyo, Alfata, and Pasaribu 2014; Kubota and Toe
 2015; Huang et al. 2016نیز پوردیهیمی و گسیلی 1394؛ شاعری و دیگران 1396؛ طاهباز و جلیلیان 1390؛ .1395

بخش دیگری از پژوهشها بر ضرورت شناخت شگردهای اقلیمی در مناطق و اقلیمهای مختلف تأکید داشت ه است؛
مانند .Fernandes et al. 2015; Huang et al. 2016; Xu et al. 2016; Huang et al. 2017 :از این منظر،
پژوهش بر روی شگردهای اقلیمی معماری بومی منطقۀ سیستان بهدلیل داشتن اقلیمی گرم و خشک با وزش بادهای
شاخص میتواند واجد اهمیت باشد .این منطقه با داشتن بادهای گرم و مداوم  120روزه ،خرد اقلیمی خاص در شرق
کشور محسوب میشود .سکونت در آن سابقهای طوالنی داشته و معماری بومی آن توانسته است از طریق بهکارگیری
شگردهای معمارانۀ متناسب با اقلیم خاص منطقه مأمن ساکنان خود باشد .بررسی اولیه نشان میدهد شگردهای اقلیمی
بهکاررفته در معماری بومی منطقۀ سیستان دو دستهاند .1 :شگردهای ثابت شامل جهتگیری بنا ،تعداد و ابعاد بازشوها،
نوع و ضخامت مصالح بهکاررفته در جدارهها ،عملکرد حیاط و موارد دیگری از این دست که در طول سال در ترکیب با
هم بر کیفیت حرارتی محیط داخل اثر میگذارند؛  .2شگردهای غیرثابت شامل شگردهای معمارانهای که اگرچه مشابه
شگردهای دستۀ اول در کالبد بنا تعبیه شدهاند ،فعال کردن و زمان و میزان استفاده از آنها در کنترل ساکنان است .این
شگردها در کنار شگردهای دستۀ اول نقش قابل مالحظهای در بهبود کیفیت محیط داخل دارند (تصویر .)1
شگردهاي معماري بومي منطقه سيستان
شگردهاي ثابت
فرم و جهت گيري

مصالح

شگردهاي غيرثابت
حياط

ساير

درچه

کلک

خارخنه

تصویر  :1شگردهای معماری بومی منطقۀ سیستان در ارتباط با اقلیم

تصویر  :1شگردهای معماری بومی منطقه سیستان در ارتباط با اقلیم

بررسیهای میدانی صورتگرفته برای پژوهش حاضر در دورۀ گرم سال در منطقۀ سیستان نشان داد شگردهای
ثابت بهتنهایی قادر به تأمین آسایش حرارتی ساکنان در اوقات مختلف روز نیستند .ساکنان معماری بومی منطقه در
دورۀ گرم سال ،بهکمک شگردهای غیرثابت شامل درچه ،کلک و خارخنه به آسایش حرارتی رسیده یا محیط داخلی را
قابل تحمل میکنند .بر این اساس و با توجه به جایگاه شگردهای غیرثابت در آسایش حرارتی در معماری بومی منطقۀ
سیستان ،مقالۀ حاضر به بررسی و شناخت میزان تأثیر این شگردها (درچه ،کلک و خارخنه) بر کیفیت حرارتی فضای
داخلی در مسکن بومی منطقۀ سیستان میپردازد.
مرور پیشینۀ پژوهشهای انجامشده در این باب در معماری و سکونت منطقۀ سیستان نشان میدهد محققانی چون
موالنایی و سلیمانی ( )1395نحوۀ عملکرد شگردهایی چون درچه ،کلک و خارخنه را به روش کیفی تشریح کردهاند.
معماریان و دیگران ( )1396و حیدری و همکارانش ( )Heidari, Sahebzadeh, and Dalvand 2017این شگردها
را از منظر بررسی نقش باد در آنها بهکمک نرمافزار  CFDمورد بررسی قرار دادهاند .پژوهش داوطلب ،حافظی ،و
ادیب ( )1395نقش پوشش گیاهی بر خرداقلیم منطقه را مورد بررسی قرار داده و حیدری و داوطلب (1398؛ )1399
و داوطلب و حیدری ( )1399به بررسی رفتار حرارتی یک نمونه خارخنه ابداعی در اتاقی با ویژگیهای معماری بومی
منطقه پرداختهاند .در پژوهش دیگری داوطلب و حیدری ( )Davtalab and Heidari 2021نقش یک خارخنۀ ابداعی
در فضای باز را بر آسایش حرارتی محیط خارج بررسی کردهاند .در عینحال جستوجو در مطالعات پیشین نشان میدهد
بررسی تطبیقی تأثیر شگردهای پاسخده اقلیمی معماری بومی در منطقۀ سیستان بر کیفیت حرارتی محیط داخل در دورۀ
گرم سال و تحلیل عملکرد آنها از نظر تأثیر بر آسایش حرارتی به روش ک ّمی صورت نگرفته است.
مرور روشهای پژوهش بر روی شگردهای معمارانه نشان میدهد مطالعات قبلی برای دستیابی به تأثیر این
شگردها بر کیفیت حرارتی محیط داخل ،از روشهای مختلفی استفاده کردهاند .دستهبندی این روشها در دو پژوهش
شرح داده شده است Nguyen et al. 2011, 2089 :و  .Manu et al. 2018, 2روش انتخابشده برای این پژوهش،
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ترکیب روشهای کیفی 1و ک ّمی 2بر پایۀ مطالعات زمینهای است .برای این منظور ،از طریق حضور در بنا ،ابعاد کیفی
و ک ّمی شگردهای پاسخده اقلیمی و تأثیر آنها بر عملکرد حرارتی بنا و آسایش حرارتی محیط داخل بررسی میشود.
در بخش کیفی ،عملکرد حرارتی اجزای مختلف ساختمان در ارتباط با شرایط غالب اقلیمی ارزیابی و تحلیل میشود
( .)Oikonomou and Bougiatioti 2011, 669; Xu et al. 2016, 306ویژگی بارز این روش اتکا به مشاهده
و در نهایت توصیف و تحلیل نتایج حاصل از آن بر اساس منابع در دسترس است .در بخش ک ّمی پژوهش ،ارزیابی
ساختمان(ها) از طریق اندازهگیری میدانی پارامترهای مختلف اقلیمی در داخل و خارج بنا ،بهمنظور استخراج نتایجی
مرتبط با عملکرد حرارتی بناها صورت میپذیرد ( .)Lee, Han, and Lim 1996; Ooka 2002مراحل پژوهش در
تصویر  2دیده میشود.
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 .1مواد و روشها

این پژوهش بر مبنای برداشتهای میدانی ،مشاهده و اندازهگیری پارامترهای اقلیمی مسکن بومی منطقۀ سیستان در
گرمترین روزهای تابستان  1398انجام شده است .گردآوری و تحلیل اطالعات پایه شامل شناخت اقلیم و شگردهای
مورد نظر به روش کیفی و بررسی و تحلیل تأثیر شگردها بر پارامترهای محیط داخل به روش ک ّمی صورتگرفته است.
ت گرفته است .فضای اول
برای تحلیل عملکرد حرارتی شگردهای غیرثابت ،بررسیها بهطور همزمان در دو فضا صور 
اتاق شاهد است که صرف ًا از شگردهای ثابت بهره میگیرد و فضای دوم اتاقی است که همزمان با شگردهای ثابت از
یکی از شگردهای غیرثابت نیز بهره برده است .برای این منظور در این فضا در  24ساعت اول از شگرد درچه ،در 24
ساعت دوم از شگرد کلک و در  24ساعت سوم از شگرد خارخنه استفاده شده است .برای تحلیل وضعیت آسایش حرارتی
فضاها از نمودار سایکرومتریک گیوانی و همچنین پیشبینی متوسط آراء احساس حرارتی ( )PMVبر اساس پارامترهای
محیطی فضای داخلی و مقیاس  7واحدی اشری استفاده شده است (جدول .)1

جدول  :1مقیاسهای بهکارگرفتهشده در پژوهش )(ASHRAE 2004
مقیاس

احساس حرارتی (اشری)

3

خیلی گرم (داغ)

2

گرم

1

کمی گرم

0

خنثی

-1

کمی سرد

-2

سرد

-3

خیلی سرد

 .1 .1موقعیت جغرافیایی و اقلیم منطقه
منطقۀ سیستان در شمال استان سیستان و بلوچستان و در شرقایران قرار دارد (تصویر  )3و مساحتی حدود 15197
کیلومتر مربع از استان را به خود اختصاص داده است .این منطقه بین  59درجه و  55دقیقه تا  61درجه و  50دقیقۀ طولی
شرقی و  30درجه و  5دقیقه تا  31درجه و  29دقیقۀ عرض شمالی و در ارتفاع  489متر از سطح دریا واقع شده است.

تصویر  :3از چپ به راست؛ الف .نقشۀ ایران ،ب .نقشۀ استان سیستان و بلوچستان ،ج .نقشۀ منطقۀ سیستان (مرکز آمار ایران)

منطقۀ سیستان از نظر اقلیمیدر گروه خشک و گرم قرار دارد (سلیقه ،بریمانی ،و اسمعیلنژاد  .)108 ،1387باالترین
میانگین حداکثر دما با  41/7درجۀ سانتیگراد مربوط به جوالی (تیرماه) است .پایینترین میانگین حداقل دما نیز با
درجهحرارت  1/8درجۀ سانتیگراد مربوط به ژانویه (دیماه) است .بررسی آمار رطوبت نسبی نشان میدهد ماههای
ژانویه (دی) با میانگین  57درصد و آگوست (مرداد) با میانگین  22درصد بهترتیببیشترین وکمترین میزان رطوبت
نسبی را دارند .تحلیل این آمار نشان میدهد  7ماه از سال با میانگین دمای ماهانه بیش از  22درجۀ سانتیگراد دارای
شرایط گرم و بسیار گرم است .حداکثر دمای محیط خارج در ماههای آپریل (فروردین) تا اکتبر (مهر) بین  30/5و 41/7
درجۀ سانتیگراد و در همین بازۀ زمانی حداقل رطوبت نسبی بین  15تا  23درصد است .بررسی آمار وزش باد نشان
میدهد جهت باد در منطقۀ سیستان در ماههای فوریه (بهمن) و مارس (اسفند) شمال به جنوب و در سایر ماهها شمال
غربی به جنوب شرقی است .از نظر سرعت باد ،جوالی (تیر) با  10متر بر ثانیه و پس از آن آگوست (مرداد) و جون
(خرداد) بهترتیب با  9/7متر بر ثانیه و  8/9متر بر ثانیهبیشترین میزان سرعت باد را داشتهاند.کمترین میزان سرعت باد
با  2/2متر بر ثانیه مربوط به دسامبر (آذر) است (جدول .)2
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جدول  :2آمار ماهانۀ دمای هوا ،رطوبت نسبی و سرعت باد در ایستگاه زابل (سازمان هواشناسی ،دورۀ 1962ـ)2015
ژانویه

فوریه

مارس

آپریل

می

میانگین حداکثر دما

15/2

18/5

24/6

31/7

36/6

حداکثر مطلق دما

29

32/8

38/4

39

33

میانگین حداقل دما

حداقل مطلق دما

رطوبت نسبی حداکثر
رطوبت نسبی حداقل

جهت وزش باد غالب

سرعت باد (متر بر ثانیه)

1/8

-12
74
44

315
2/6

4/4
-9
70

360
3/2

9/5

15/7

-2/2

3

65

57

360
3/5

21/1
7/2

14

43

48

27

21

315
4

جون

25/4

43
315
5/9

40/5

جوالی

آگوست

سپتامبر

اکتبر

41/7

40

36/1

30/5

27/8
19

49/6

49

18

18

34

315
8/9

31
315
10

26/1
12
51
30
17

315
9/7

نوامبر

دسامبر

ساالنه

23/4

17/2

29/7

46/8

42

36

29

51

16

21

28

20/6
6

34

315
7/6

13/9
0

46

315
4/7

7/2
-4
61

315
2/8

2/7

-10
71
38

315
2/2

14/7
-12
51
27

315
5/3

 .۲ .۱شگردهای اقلیمی مورد مطالعه

شگردهای اقلیمی مورد استفاده در منطقۀ سیستان که در اغلب بناهای بومی منطقه دیده شده و بهعنوان شاخصۀ سیمای بافت منطقه محسوب
میشوند ،دو نقش عمده را بر عهده دارند .نقش اول ایجاد کوران طبیعی در فضاهای داخلی است .سرعت باالی باد در دورۀ گرم سال که به
میانگین  10متر بر ثانیه هم میرسد (سازمان هواشناسی ،دورۀ 1962ـ )2015باعث شده است بادگیرهای منطقه که به «کلک» معروفاند،
سطح نسبت ًا کوچکی (حدود  0/35متر در  0/5متر) داشته باشند .کارکرد این بادگیرها ،انتقال جریان هوا از بام اتاق به درون آن است (تصویر .)4

تصویر  :4بهترتیب از راست به چپ؛ نمای روبهرو ،نمای داخلی و مقطع کلک
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درچه ،عنصر معمارانه دیگر برای ایجاد کوران در فضای داخلی است .هر درچه دارای  3تا  4حفره یا روزنه برای
عبور باد است و سطحی معادل  0/05متر مربع دارد .این روزنهها باد را از جبهۀ رو به شمال اتاق به درون آن هدایت
میکنند (تصویر .)5

تصویر  :5بهترتیب از راست به چپ؛ تصویر ،مقطع و نمای درچه از داخل فضا

تأمین رطوبت مورد نیاز فضاهای داخلی ،نقش دیگ ِر شگردهای مورد استفاده در ایام گرم سال است .در این امکان
که توسط درچهها فراهم میشود ،با قرار دادن خار در پشت درچهها و مرطوب نگه داشتن آنها ،سیستمی با عنوان

خارخنه (تصویر  )6ایجاد میشود .این شگرد ضمن برقراری کوران هوا در فضای داخلی ،رطوبت مورد نیاز برای رسیدن
به آسایش حرارتی را تأمین میکند.

تصویر  :6نمای خارجی (سمت راست) و مقطع (سمت چپ) خارخنه

در همۀ شگردهای ذکرشده عنصر معمارانه حیاط نقش مهمی در تکمیل عملکرد و ایجاد کوران طبیعی در فضاهای
داخلی دارد.
درمجموع ،این شگردها که برای ایجاد کوران طبیعی و باالبردن رطوبت نسبی از طریق بازشوهایی در سقف و
جدارههای رو به باد ابداع شدهاند ،میتوانند در شرایط خیلی سخت تابستان کارآمد بوده و فضاهای داخلی را برای زیست
قابل استفاده کنند .اطالعات کاملتری دربارۀ تحلیل رفتار و سیرکوالسیون باد در این شگردها بهکمک نرمافزار CFD
در پژوهش معماریان و همکارانش ( )1396و حیدری و دیگران ()Heidari, Sahebzadeh, and Dalvand 2017
در دسترس است.
ن حال هرکدام از این شگردها محدودیتها و معایبی دارند .از جمله مواردی که در تحلیل کیفی میتوان اشاره
در عی 
کرد ضعف شگردهای درچه و کلک در مواقع طوفانی و ورود گردوغبار محیط خارج به فضای داخلی است .این مشکل
در شگرد خارخنه بهدلیل وجود یک الیه خار مرطوب در مسیر هواکمتر دیده میشود .با وجود این ،مرطوب نگه داشتن
خارها در اوقات خواب غیرممکن است .از دیگر معایب این شگرد ،تأثیر نامطلوب رطوبت ناشی از آب بر روی جدارههای
مجاور خارهای مرطوب در شگرد خارخنه است.
 .۳ .۱انتخاب بنا
مطالعه بر روی آسایش حرارتی در معماری بومی مالکهای مشخصی را در زمینۀ انتخاب بنای مطلوب طلب میکند.
مرور مطالعات گذشته نشان میدهد این معیارها در سه دستۀ ویژگیهای معماری بنا ،نحوۀ سرمایش و گرمایش و نوع
همکاری ساکنان با پژوهش مورد نظر قابل تفکیک هستند .از ویژگیهای بارز معماری بنا میتوان به بومی بودن بنا
( ،)Huang et al. 2016, 702حفظ اصالت یا عدم تغییرات ( )Xu et al. 2016, 310و دسترسی به اطالعات محلی
راجع به بنا ( )Prasetyo, Alfata, and Pasaribu 2014, 163اشاره کرد .در مورد نحوۀ سرمایش و گرمایش بنا،
میزان اتکا به سرمایش و گرمایش غیرفعال و امکان کنترل در صورت بهرهگیری از سرمایش و گرمایش فعال در زمان
مطالعه حائز اهمیت است ( .)Oikonomou and Bougiatioti 2011, 678رضایت ساکنان مساله مهم دیگری است
که در انتخاب بنای مورد مطالعه نقش اساسی دارد ( .)Prasetyo, Alfata, and Pasaribu 2014, 163در سوی دیگر،
تعداد نمونههای موردی پژوهش برای دستیابی به نتایج قابل قبول از اهمیت ویژهای برخوردار است .مرور پیشینه نشان
میدهد اغلب پژوهشهایی که روش پژوهش آنها بر کار میدانی از نوع ک ّمی استوار بوده است یک بنا را برای مطالعه
انتخاب کردهاند(Dincyurek, Mallick, and Numan 2003; Dili, Naseer, and Varghese 2010; Bassaran

2011; Radhakrishnan et al. 2011; Larsen, Filippín, and González 2012; Priya et al. 2012; Du,
;Bokel, and Dobbelsteen 2014; Fernandes et al. 2015; Hyde, Upadhyay, and Treviño 2016
.)Huang et al. 2016; Shastry, Mani, and Tenorio 2016; Huang et al. 2017
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برای دستیابی به معیارهای مورد اشاره و انتخاب بنای واجد شرایط ،کل منطقۀ سیستان مورد پیمایش قرار گرفت.
نتایج نشان داد جمعیت قابل توجهی از مردم منطقۀ سیستان در روستاها سکونت دارند که سبک زندگی و نوع معیشت
آنان وابسته به کشاورزی و دامداری است .معماری بومی منطقه توانسته است به این شرایط پاسخ مناسب داده و مطابق
گذشته به حیات خود ادامه دهد .ازاینرو بنای مورد نظر از بین گونههای غالب معماری مسکن در روستاهای منطقۀ
سیستان انتخاب شده است.
 .۴ .۱مشخصات بنای انتخابشده
بنای انتخابشده برای این پژوهش در روستای ِک َّمک از توابع شهرستان زهک و در جنوب غربی منطقۀ سیستان واقع
شده است.

راست -باال :موقعیت بنای انتخابی در روستا

چپ -باال :موقعیت روستا در شهرستان

چپ -وسط :نمای بخش زیست ساکنان
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راست -پایین  :پالن و برش بنای انتخابی

چپ -پایین :نمای بخش خدماتی و دام

تصویر  :7موقعیت ،نقشهها و تصاویر بنای انتخابشده

قدمت این بنا حدود  100سال است و همانند سایر بناهای بومی منطقه از خشت و گل ساخته شده و دارای سه بخش
فضاهای زیست ساکنان ،فضاهای خدماتی و فضاهای نگهداری دام و طیور است .ابعاد تقریبی بنا  30×20متر است که
بخش سمت راست به فضاهای زیست ساکنان و بخش سمت چپ به فضاهای خدماتی و نگهداری دام و طیور تعلق
دارد .حیاط به دو بخش قابل تقسیم است :بخش سمت راست حیاط به ابعاد تقریبی  10×10متر مختص فضای زیست
ساکنان بوده و ارتباط بین فضاهای بخش زیست ساکنان را فراهم میکند .اطراف این بخش از حیاط  7فضای متنوع

ن حال تفکیک واضحی بین دو بخش حیاط وجود ندارد
وجود دارد که بهطور مستقیم به حیاط دسترسی دارند .در عی 
(تصویر  :7راست -پایین) .ضخامت دیوارهای داخلی و جداکنندۀ حدود  40سانتیمتر و دیوارهای خارجی (مجاور فضای
باز) بین  65تا  80سانتیمتر است .این ویژگی باعث افزایش قابلیت حرارتی دیوارها شده و از انتقال سریع حرارت بین
فضای داخلی و محیط اطراف جلوگیری میکند.
 .۵ .۱جزئیات روش کار میدانی
بهمنظور بررسی رفتار حرارتی شگردهای مورد استفاده در معماری بومی منطقه و تأثیر آنها بر کیفیت حرارتی محیط
داخل ،برداشت میدانی اطالعات توسط دستگاههای هواشناسی انجام شده است .برای این منظور پارامترهای دمای هوا،
دمای تابشی ،رطوبت نسبی و سرعت جریان هوا مورد مطالعه قرار گرفتهاند.
برای اندازهگیری پارامترهای مذکور از دستگاههای  WBGT ،Kestrelو ( Kimoجدول  )3استفاده شده است.
میزان دقت دستگاههای مورد استفاده در پارامترهای مختلف توسط ادارۀ تجهیزات مهندسی سازمان هواشناسی ایران
مورد ارزیابی قرار گرفته است .بر اساس نتایج این ارزیابی ،پارامترهای دمای هوا و سرعت باد توسط دستگاه ،Kestrel
دمای تابشی توسط دستگاه  WBGTو رطوبت نسبی توسط دستگاه  Kimoاندازهگیری شده است.
جدول  :3مشخصات تجهیزات مورد استفاده برای ثبت پارامترهای اقلیمی

)(https://kestrelmeters.com; http://www.kimocanada.com; https://www.reedinstruments.com
عنوان دستگاه

نام تجاری

پارامتر اندازهگیری

محدوده

Heat Stress Tracker

Kestrel 4600/4500

THERMOHYGROMETER

دمای هوا
سرعت باد

Kimo KH50

رطوبت نسبی

از  0تا  100درصد

WBGT

Heat Index CHECKER 8778

دمای کروی

 0تا  80درجۀ سانتیگراد

دقت

 -10/0تا  +55/0درجۀ سانتیگراد
 0تا  40/0متر بر ثانیه

 ± 0/5درجۀ سانتیگراد
 ± 3درصد در اعداد قرائت شده
 ± 1/5درجۀ سانتیگراد

 ± 2درصد

برای مقالۀ حاضر از دادههای ثبتشده توسط تجهیزات کار گذاشتهشده در سه نقطه از بنا استفاده شده است (تصویر
 .)8نقطۀ شماره  1بر روی بام جانمایی شده است؛ این نقطه نمایندۀ محیط خارج (اقلیم محلی) میباشد .نقطۀ شمارۀ 2
اتاقی است که صرف ًا از شگردهای ثابت برای تعدیل شرایط حرارتی فضای داخل برخوردار است .این اتاق ،اتاق معیار
یا اتاق شاهد نام گرفته است .نقطۀ شمارۀ  3اتاقی است با ویژگیهای شبیه به نقطۀ شمارۀ  2که بهجز برخورداری
از شگردهای ثابت از شگردهای غیرثابتی همچون کلک ،درچه و خارخنه بهرهمند است .در همۀ نقاط از هر سه نوع
دستگاه استفاده شده است.
برداشت پارامترهای مذکور در  3شبانهروز بسیار گرم سال که بر اساس آمار بلندمدت (سازمان هواشناسی ،دورۀ
ت گرفته است .همۀ
1962ـ ،)2015ماه جوالی ( 10تیر تا  10مرداد) میباشد ،طی روزهای  18تا  21تیرماه  1398صور 
پارامترها با فاصلۀ زمانی  10دقیقه توسط دیتاالگرها ثبت شدهاند .بهمنظور جلوگیری از تأثیر عوارض اطراف (زمین و
پوشش گیاهی و )...تجهیزات محیط خارج از جمله دستگاههای روی بام در ارتفاع  1/50متری (پوردیهیمی  ،1390ج:۱ .
 )20قرار گرفته و بهاستناد اشری ( ،)ASHRAE 2004, 10تجهیزات داخل فضاها در ارتفاع حدود  1/10متر در ارتفاع
تقریبی سر فرد نشسته نصب شده است (تصویر .)8
 .۶ .۱روشهای تبادل حرارت در محیط داخلی
3
چهار روش برای تبادل شار حرارتی در یک اتاق وجود دارد .1 :افزایش دما از طریق گرمای داخلی  :گرمای حاصل
از نور مصنوعی ،تجهیزات کار و دفتر و بدن انسان باعث باالرفتن دمای اتاق میگردد؛  .2تابش خورشید :4دریافت
گرمای مستقیم از طریق قسمتهای شفاف پوستۀ ساختمان مانند پنجرهها و نورگیرها؛  .3تبادل حرارتی از طریق
جدارهها( 5رسانا) :که به گرمای منتقلشده از طریق دیوارهای غیرشفاف اتاق اطالق میشود .در این حالت گرمای
طرف گرم دیوار پس از عبور از مولکولهای آن بهسمت سرد منتقل میشود .جرم حرارتی 6که یکی از ویژگیهای
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تصویر  :8نحوۀ نصب تجهیزات بر روی بام (سمت چپ پایین) ،اتاق شاهد (سمت چپ باال) و فضای داخلی با عمکرد شگردهای غیرثابت
(سمت راست باال)

طراحی غیرفعال است نقش مهمی در این بخش ایفا میکند؛  .4همرفت :7تبادل حرارت از طریق حرکت هوا بین داخل
و خارج فضا ،روشی دیگر برای انتقال حرارت به درون فضا و برعکس است (Verbeke and Audenaert 2018,
 .)2301عالوه بر آن ،اگر بین هوای بیرون و داخل اتاق یا قسمتهای مختلف اتاق تفاوت دمایی وجود داشته باشد،
هوا از طرف گرم بهسمت سرد منتقل میشود ( .)Yang, Wang, and Xue 2019, 909از این نظر ،کوران طبیعی
یکی از عوامل اصلی در تغییر پارامترهای محیطی یک اتاق و در نتیجه آسایش حرارتی است.

 .2پارامترهای اقلیمی محیط خارج ،اتاق شاهد و فضای داخلی

دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره  20ـ پاییز و زمستان 1400
76

سه پارامتر دمای هوا ،رطوبت نسبی و سرعت باد در نقاط مورد نظر در سه شبانهروز از دورۀ گرم سال برداشت و نتایج آن
در جدول  4ارائه شده است .دمای تابشی فضاهای داخلی هم ثبت شده است ولی همان گونه که همفری و همکارانش
( )Humphreys, Nicol, and Raja 2007, 61به نزدیک بودن دمای هوا و دمای تابشی در محیطهای داخلی در
شرایط معمول اشاره کردهاند ،اختالف این دو پارامتر در  178برداشت انجامشده در تابستان 0/3 ،درجۀ سانتیگراد بوده
است .بر این اساس ضرورتی برای ارائه و تحلیل این پارامتر وجود نداشت.
جدول  :4مقادیر حداقل ،حداکثر و میانگین پارامترهای دما ،رطوبت نسبی و سرعت باد در روزهای مورد مطالعه در دورۀ گرم سال ( 18تا  21تیر )1398
درجهحرارت (درجۀ سانتیگراد)

روز اول

درچه

روز دوم

کلک

روز سوم

خارخنه

کل مدت پژوهش
( 3شبانهروز)

حداقل
حداکثر
میانگین
حداقل
حداکثر
میانگین
حداقل
حداکثر
میانگین
حداقل
حداکثر
میانگین

محیط خارج
31/5
46/6
38/1
31/2
46/7
37/6
30/9
44/3
37
30/9
46/7
37/6

فضای داخلی
33/9
41/1
37/2
33/4
41/4
37
31/2
37
34/2
31/2
41/4
36/6

اتاق شاهد
35/5
38/7
36/9
35/1
39/2
37/1
36/4
38/7
37/4
35/1
39/2
37/1

محیط خارج
6/7
21/2
14/2
6
19/3
12/8
9/3
26/4
17/9
6
26/4
15

رطوبت نسبی (درصد)
فضای داخلی
9/8
17/5
14/7
9
16/1
12/7
18/2
35/5
27
9
35/5
15/8

اتاق شاهد
15/2
19/3
17/7
12/9
18/5
14/8
15/1
20/6
17/5
12/9
20/6
16/7

سرعت باد (متر بر ثانیه)

محیط خارج
0/4
6/1
3
0
7
3/3
0/6
8/1
2/9
0
8/1
3/1

فضای داخلی
0
1/1
0/4
0
1/1
0/4
0
2/3
1/1
0
2/3
0/6

بررسی مقادیر مربوط به دمای هوا ،رطوبت نسبی و سرعت باد در  24ساعت اول و دوم که شگردهای درچه و
کلک فعال بوده است ،نشان میدهد متأثر از مشابه بودن پارامترهای محیط خارج ،مقادیر پارامترهای محیطی حاصل
از عملکرد این دو شگرد در فضای داخلی بسیار نزدیک به هم بوده؛ ازاینرو ارائۀ نتایج و تحلیلها بهتفکیک دو بازۀ 48
ساعت اول (شگردهای درچه و کلک) و  24ساعت آخر (شگرد خارخنه) صورتگرفته است.
در بازۀ زمانی اول ( 48ساعت اول) دمای خارج بین  31/2تا  46/7درجۀ سانتیگراد بوده است .در همین زمان ،دمای
هوا در فضای داخلی با شگردهای درچه و کلک بین  33/4تا  41/4درجۀ سانتیگراد و دمای اتاق شاهد بین 35/1
تا  39/2درجۀ سانتیگراد است .بر این اساس اختالف دمای حداکثر و حداقل برای محیط خارج بنا ،فضای داخلی با
عملکرد شگردهای کلک و درچه و فضای شاهد بهترتیب  7/2 ،8 ،15/5و  4/1سانتیگراد است.
بررسی عملکرد درچه و کلک نشان میدهد این شگردها باد را از محیط خارج ،بدون ایجاد تغییر در دمای آن ،بهسمت
داخل اتاق هدایت میکنند .در نتیجه دمای اتاق به میزان قابل توجهی به دمای خارج نزدیک میشود .این ویژگی باعث
شده است دمای حداقل اتاق در زمان شگردهای کلک و درچه  1/7درجۀ سانتیگراد پایینتر از اتاق شاهد و دمای
حداکثر این اتاق نسبت به اتاق شاهد بیش از  2درجۀ سانتیگراد گرمتر باشد.
در بازۀ زمانی دوم ( 24ساعت آخر) ،از شگردی به نام خارخنه در فضای داخلی (نقطۀ شمارۀ  )3استفاده شده است.
این شگرد که معمو ًال در طول روز مورد بهرهبرداری قرار میگیرد ،عملکردی ساده ولی کارآمد دارد .در این شگرد،
خارهای تجیمعشده پشت درچه (تصویر  :6راست) بهصورت پیوسته مرطوب نگه داشته میشوند .جریان هوا از داخل
این خارها و از طریق حفرههای واقع در درچهها وارد فضای داخلی میشود .هوای واردشده به فضا بهدلیل داشتن
رطوبت کافی و همراه بودن با کوران طبیعی باعث تلطیف هوای داخل میشود .نتایج حاصل از اطالعات ثبتشده
نشان میدهد در بازۀ زمانی فعال بودن شگرد خارخنه ،دمای حداقل و حداکثر محیط خارج بین  30/9و  44/3درجۀ
سانتیگراد بوده است ،درحالیکه دمای محیط داخلی با عملکرد خارخنه بین  31/2و  37درجۀ سانتیگراد بوده است.
در همین مدت دمای اتاق شاهد بین  36/4و  38/7درجۀ سانتیگراد بوده است .میتوان نتیجه گرفت اختالف دمای
حداکثر و حداقل برای خارج بنا ،فضای داخلی با عملکرد خارخنه و فضای شاهد بهترتیب  5/8 ، 13/4و  2/3درجۀ
سانتیگراد است.
دومین پارامتر مورد بررسی ،رطوبت نسبی محیط خارج و فضای داخلی در زمان استفاده از هرکدام از شگردها بوده
است .نتایج نشان میدهد رطوبت نسبی محیط خارج (بام) طی  72ساعت مورد مطالعه بین  6و  26/4درصد بوده است.
در  48ساعت اول که رطوبت نسبی محیط خارج بین  6و  21/2درصد بوده است رطوبت نسبی اتاق دارای شگردهای
درچه و کلک بین  9تا  17/5درصد و اتاق شاهد بین  12/9تا  19/3درصد ثبت شده است .عملکرد شگرد خارخنه در
 24ساعت آخر باعث شده است رطوبت نسبی فضای داخلی بین  18/2و  35/5درصد قرار گیرد .در این مدت ،رطوبت
نسبی محیط خارج بین  9/3و  26/4درصد و اتاق شاهد بین  15/1و  20/6درصد بوده است.
در بازۀ مورد مطالعه ،سرعت باد بهعنوان سومین پارامتر مورد بررسی ،در بام بین صفر تا  8/1متر بر ثانیه با میانگین
 3/1متر بر ثانیه ثبت شده است .این پارامتر در فضای داخلی طی  24ساعت اول و دوم ( 48ساعت اول) بین صفر تا
حداکثر  1/1متر بر ثانیه و در  24ساعت آخر بین صفر و  2/3متر بر ثانیه بوده است (جدول  .)4سرعت باد در اتاق شاهد
بهدلیل نداشتن بازشو (شگردهای غیرثابت) طی دورۀ گرم صفر بوده است.
بررسی مسیر حرکت باد در شگردهای کلک و درچه (و خارخنه) در هنگام ورود جریان هوا به فضای داخلی نشان
میدهد در شگرد کلک ،باد پس از برخورد به دهانۀ کلک با چرخشی  90درجه وارد فضای داخلی اتاق میشود (تصویر
 ،)4درحالیکه در شگرد درچه (و خارخنه) باد در مسیر موازی با جریان خود وارد فضای اتاق میگردد (تصویرهای  5و
 .)6ازاینرو بهرغمبیشتر بودن حداکثر و میانگین سرعت باد در محیط خارج در روز دوم نسبت به روز اول ،مقادیر سرعت
باد در فضای داخلی برای هر دو شگرد نزدیک به هم است .این نتایج همسو با تحلیل معماریان و دیگران ( )1396بر
روی رفتار باد در شگردهای درچه و کلک است که با استفاده از نرمافزار  CFDانجام شده است.
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 .3تحلیل نتایج و بحث

کشف تأثیر شگردهای درچه ،کلک و خارخنه بر پارامترهای اقلیمی و آسایش حرارتی محیط داخل ،هدف اصلی این
پژوهش است؛ ازاینرو وضعیت دمای هوا ،رطوبت نسبی و سرعت باد در فضای داخلی متأثر از شگردهای سهگانه با
اتاق شاهد و محیط خارجی مقایسه شده و ضمن کشف عملکرد حرارتی هرکدام از شگردها ،تأثیر آنها بر آسایش
حرارتی بررسی میشود.
 .۱ .۳دمای هوا
تجزیه و تحلیل دمای هوا در اتاق شاهد نشان میدهد اگرچه ظرفیت حرارتی باالی مصالح ساختمانی از ویژگیهای
مناسب برای آب و هوای گرم و خشک در نظر گرفته میشود و تبادل حرارت بین محیط داخل و خارج را از طریق
هدایت حرارتی به تأخیر میاندازد ( ،)Verbeke and Audenaert 2018, 2302نبود بازشو و نداشتن کوران طبیعی
باعث شده است که اتاق شاهد از تبادل حرارت بین محیط داخل و خارج در اوقات شب و همچنین مواقع سرد روز
بهویژه صبحها که دمای نسبت ًا پایینی وجود دارد ،از طریق همرفت برخوردار نباشد .در نتیجه ،دمای اتاق شاهد بین 35/1
و  39/2درجۀ سانتیگراد بوده است (تصویر .)9

تصویر  :9مقادیر حداقل ،حداکثر و میانگین دمای هوا و رطوبت نسبی در بخشهای مختلف بنا طی روزهای مورد مطالعه در دورۀ گرم سال
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در اتاق دیگر ،شگردهای درچه ،کلک و خارخنه بهعنوان شگردهای غیرثابت ،کوران هوا را در فضای داخلی فراهم
کرده و در نتیجه تبادل گرما بین محیط داخل و خارج ،عالوه بر هدایت حرارتی جدارهها از طریق همرفت نیز انجام
ن حال بررسی نتایج در تصویر  9نشان میدهد این سه شگرد تأثیرهای متفاوتی بر دمای محیط داخل
میشود .در عی 
داشتهاند .شگردهای درچه و کلک باعث میشوند متأثر از پدیدۀ همرفت بین هوای داخل و محیط بیرون ،دمای داخلی
به دمای خارج نزدیکتر شود .در نتیجه ،نوسان روزانۀ دمای داخل در اتاق دارای شگردهای درچه و کلک (بین  7/2تا
 8درجۀ سانتیگراد)بیشتر از اتاق شاهد ( 4/1درجۀ سانتیگراد) است .عالوه بر آن ،اگرچه در اثر عملکرد حرارتی این
دو شگرد حداقل دمای هوای محیط داخل در شگرد درچه  1/2درجۀ سانتیگراد و در شگرد کلک  1/7درجۀ سانتیگراد
سردتر از اتاق شاهد بوده ،در مقادیر حداکثر دمای محیط داخل که عمدت ًا در طول روز اتفاق میافتد ،عملکرد این دو
شگرد نسبت به اتاق شاهد ضعیفتر بوده است .در این حالت ،دمای حداکثر شگردهای درچه و کلک بهترتیب  1/9درجۀ
سانتیگراد و  2/2درجۀ سانتیگراد گرمتر از اتاق شاهد بوده است.
در شگرد خارخنه ،اگرچه نوسان روزانۀ دمای هوا در فضای داخلی ( 5/8سانتیگراد) بیشتر از اتاق شاهد (2/3
سانتیگراد) است ،دمای هوا در این شگرد ارقام پایینتری را نسبت به اتاق شاهد و دو شگرد دیگر نشان میدهد؛
بهعبارت دیگر ،اتاق با شگرد خارخنه نسبت به اتاق شاهد و دو شگرد دیگر ،هم از نظر حداکثر دمای هوای داخل (37

درجۀ سانتیگراد) و هم در حداقل دمای هوای داخل ( 31/2درجۀ سانتیگراد) سردتر بوده است .نتایج این بررسی در دو
قالب روزانه ( 8صبح تا  8شب) و شبانه ( 8شب تا  8صبح) در تصویر  10دیده میشود.

تصویر  :10میانگین دمای هوا بهتفکیک الف .روزانه (راست) ،ب .شبانه (چپ) در شگردهای مختلف طی روزهای مورد مطالعه در دورۀ گرم سال

در دورۀ روزانه ،اگرچه تمام شگردها و همچنین اتاق شاهد سردتر از محیط خارج بودهاند ،اتاق خارخنه دارای میانگین
درجهحرارتبهتری نسبت به بقیه بوده است .در این بازه ،اتاق خارخنه بهطور متوسط 1/7سانتیگراد از اتاق شاهد سردتر
بوده است .دلیل اصلی آن تأثیر همزمان افزایش رطوبت نسبی فضای داخلی توسط خارها و برقراری کوران طبیعی هوا
در شگرد خارخنه است .برعکس ،فضای داخلی با شگردهای درچه و کلک بهترتیب  1/7و  1/2سانتیگراد گرمتر از اتاق
شاهد بوده است .دلیل اصلی این امر انتقال گرمای روزانه محیط بیرون به فضای داخلی از طریق همرفت توسط این
دو شگرد است (تصویر  :10الف).
در بازۀ شبانه ،اگرچه محیط بیرون میانگین دمایبهتری نسبت به اتاق شاهد و سه شگرد غیرثابت داشته است،
تصویر -10ب نشان میدهد دمای هوای فضای داخل در شگردهای خارخنه ،درچه و کلک بهترتیب 1/2 ،2/9و 1/3
درجۀ سانتیگراد سردتر از اتاق شاهد بوده است .دلیل اصلی این موضوع میتواند ناشی از کوران هوای ایجادشده توسط
شگردهایسهگانه و ورود هوای سرد شبانه باشد .اگرچه خارخنه در شب غیرفعال است ،سرمای ایجادشده در فضای با
شگرد خارخنه در طول روز باعث شده است این شگرد عالوه بر بازۀ روزانه در بازۀ شبانه نیز عملکرد بهتری نسبت به
دو شگرد غیرثابت دیگر داشته باشد.
 .۲ .۳رطوبت نسبی
آمار رطوبت نسبی در فضاهای داخلی نشان میدهد متوسطرطوبت نسبی اتاق شاهد در محدودۀ  13تا  19درصد و در
فضای داخلی با شگردهای درچه و کلک بین  9تا  17/5درصد در نوسان است .اگرچه در این پارامتر ،اتاق شاهد مقادیر
باالتری نسبت به شگردهای درچه و کلک دارد ،در همۀ این موارد ،رطوبت نسبی فضاهای داخلیکمتر از حداقل مقدار
پیشنهادشده توسط استاندارد اشری برای آسایش حرارتی ( 20درصد) ( )ASHRAE Handbook 2001, 30.61است.
از طرف دیگر ،تحلیل مقادیر رطوبت نسبی نشان میدهد که در مواقع فعال بودن شگرد خارخنه ،مقادیر رطوبت
نسبی فضای داخلی بین  18/2و  35/5درصد و در محدودۀ قابل قبول برای آسایش حرارتی ( 20تا  70درصد) ()Ibid
بوده است (تصویر .)9
در دوره پژوهش ،درحالیکه متوسطرطوبت نسبی محیط بیرون در اکثر مواقع زیر  20درصد است ،رطوبت نسبی
اتاق شاهد و فضای داخلی با شگردهای درچه و کلک نیزکمتر از  20درصد و بهعبارت دیگرکمتر از حداقل مقادیر مورد
نیاز برای آسایش حرارتی است .مقایسۀ اتاق دارای شگردهای درچه و کلک با اتاق شاهد نشان میدهد اتاق شاهد ،هم
در مقادیر حداقل و هم در مقادیر حداکثر رطوبت نسبی شرایط بهتری نسبت به اتاق دارای شگردهای درچه و کلک دارد.
دلیل این موضوع هم ارتباط زیاد محیط داخل با محیط خارج و تأثیرپذیری آن از محیط خارج در اتاق با شگردهای درچه
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و کلک است .همچنین این مقادیر نشان میدهند دو شگرد درچه و کلک توانایی افزایش و بهبود رطوبت نسبی در آب و
هوای گرم و خشک این منطقه را ندارند .از طرف دیگر ،متوسطرطوبت نسبی فضای خارخنه در بازۀ روزانه (تصویر :11
الف) حدود  25درصد و در محدودۀ قابل قبول برای آسایش حرارتی است .این تصویر نشان میدهد درحالیکه رطوبت
نسبی اتاق با شگردهای درچه و کلک بهترتیب  1/3و  4/2درصدکمتر از اتاق شاهد بوده است ،رطوبت نسبی فضای
داخلی با شگرد خارخنه  7/5درصدبیشتر از اتاق شاهد بود .بر این اساس ،این شگرد توانایی بهبود پارامتر رطوبت نسبی
را در روزهای گرم منطقه دارد.

تصویر  :11میانگین رطوبت نسبی بهتفکیک الف .روزانه (راست) ،ب .شبانه (چپ) در شگردهای مختلف طی روزهای مورد مطالعه در دورۀ گرم سال
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در طول شب (تصویر  :11ب) ،بهدلیل عدم فعالیت مکانیسم خارخنه ،رطوبت نسبی در شگردهای مختلف با محیط
بیرون و اتاق شاهد تفاوت چندانی ندارد (حداکثر  3/2درصد) با وجود این ،رطوبت نسبی بازۀ شبانه باالتر از بازۀ روزانه
و تا حد قابل قبولی نزدیک به حداقل مقادیر مورد نیاز برای آسایش حرارتی است .با توجه به سردتر بودن دمای هوای
شبانه نسبت به اوقات روز ،افزایش رطوبت نسبی شبانه نسبت به روزانه (طاهباز  )22 ،1392قابل پیشبینی است.
 .3 .3سرعت باد
تحلیل شکل درچه و کلک و نحوۀ عبور هوا از آنها نشان میدهد اگرچه بخشی از گرمای فضای داخلی از طریق هدایت
حرارتی توسط جدارههای خارجی اتاق با محیط بیرون مبادله میشود ،بهدلیل سرعت نسبت ًا زیاد باد محلی و عبور جریان
هوا از طریق این شگردها ،تأثیر تبادل گرما از طریق همرفت افزایش مییابد.
عالوه بر آن در دورۀ گرم سال ،سرعت باد در منطقۀ سیستان در محیط خارج نسبت ًا زیاد است و اغلب در طول
شبانهروز ادامه دارد .بنابراین ،نکتۀ مهم سرعت مجاز باد در فضاهای داخلی است .اشری (ANSI/ASHRAE 2017,
 )12حداکثر سرعت هوای  0/8متر بر ثانیه را برای محیط داخل در دماهای باالتر از  25/5درجۀ سانتیگراد قابل قبول
دانسته است ،اما ُ
نیکل ( )Nicol 1974, 417در مطالعه بغداد و هند نشان داد سرعت باد تا  1/5متر بر ثانیه میتواند در
دماهای باالتر از  31درجۀ سانتیگراد در مناطق گرم قابل قبول باشد .عالوه بر آن وجود باد با سرعت حداکثر  1/6متر
بر ثانیه نیز در  30درجۀ سانتیگراد قابل قبول شناخته شده است (.)Caˆndido et al. 2010, 228
یکی از ویژگیهای شگردهای درچه و کلک کاهش سرعت باد و ایجاد کوران هوا با سرعت قابل قبول در فضای
داخلی است .درحالیکه در دورۀ مورد مطالعه ،متوسطسرعت باد در محیط خارج  3متر بر ثانیه بوده ،متوسط سرعت هوا
در فضای داخلی بین  0/4تا  1/1ثبت شده است (جدول  .)4در عینحال کوران هوا در فضای داخلی بر افزایش دمای
خنثی تأثیر دارد و از معادلۀ ( )1به دست میآید (.)Humphreys 1970
		)∆Tn = 7- 50 / (4 + 10 * Va0.5
)(1
 ∆Tnافزایش دمای آسایش حرارتی در فضای داخلی برای سرعتهای مختلف کوران هواست و  Vaسرعت باد

در فضای داخلی برحسب متر بر ثانیه است .بر این اساس ،اگر سرعت باد در فضای داخلی به  1/4متر بر ثانیه افزایش

یابد ،دمای خنثی تا  3/8درجۀ سانتیگراد افزایش مییابد .در پژوهشی دیگر ،استفاده از فن (بهعنوان تهویۀ مکانیکی)
دامنۀ آسایش حرارتی را تا  2درجۀ سانتیگراد افزایش میدهد ( .)Nicol and Roaf 2005در پژوهشی مشابه ،استفاده
از فن باعث میشود دامنۀ دمایی  28تا  32درجۀ سانتیگراد به محدودۀ آسایش حرارتی تبدیل شود (Huang et al.
 )2013, 31-32نیکل این مسئله را برای سرعت باد بین  0/1تا  1متر بر ثانیه ،در قالب تصویر  12ارائه میدهد (Nicol
.)2004, 633

تصویر  :12افزایش دمای آسایش حرارتی برای سرعتهای مختلف هوا (محوری افقی :سرعت باد برحسب متر بر ثانیه و محور عمودی:
میزان افزایش در دمای آسایش) )(Nicol 2004, 633

بر اساس این تصویر ،در صورت وجود کوران هوا در فضای داخلی تا  1متر بر ثانیه ،دمای خنثی تا  3/4درجۀ
سانتیگراد افزایش مییابد .تجزیه و تحلیل میانگین سرعت باد داخلی در شگردهای سهگانه ( 0/4تا  1/1متر بر ثانیه)
بر اساس معادله ( )1و تصویر  12نشان میدهد که این مقادیر میتواند دمای خنثی را بین  2/2تا  3/5درجۀ سانتیگراد
افزایش دهد .با این حال ،باید در نظر گرفته شود که اگر دمای هوا در مقایسه با بدن انسان از چند درجه فراتر رود ،کوران
طبیعی میتواند باعث ایجاد گرما و احساس عدم آسایش گردد (رازجویان 20 ،1388؛ .)Kumar et al. 2016, 119
مطالعۀ دیگری نشان میدهد سرعت باد در روزهای گرم سال ،در دماهای بیش از  37درجۀ سانتیگراد برای محیط
داخل باعث افزایش احساس گرمایی میشود (پوردیهیمی  ،1390ج .)234 :۱ .در نتیجه کوران طبیعی ایجادشده توسط
شگردهای درچه و کلک که میانگین دمای فضای داخلی در آنها  37/2و  37درجۀ سانتیگراد است ،باعث افزایش
احساس عدم آسایش حرارتی میشود.
تحلیل سرعت باد در فضای داخلی در دورۀ پژوهش نشان میدهد شگرد خارخنه باعث ایجاد کوران طبیعی با
میانگین سرعت  1/1متر بر ثانیه شده است .عالوه بر آن تأثیر همزمان کوران طبیعی و رطوبت ایجادشده توسط خارهای
مرطوب باعث شده در شرایطی که حداکثر دمای خارج در اوقات خیلی گرم روز  44/3درجۀ سانتیگراد است ،دمای
هوای داخلی بهطور قابل توجهی کاهش یافته و به میانگین  34/2درجۀ سانتیگراد برسد .از نظر آسایش حرارتی و دمای
خنثی ،سرعت متوسطباد در شگرد خارخنه ( 1/1متر بر ثانیه) بر اساس معادلۀ ( )1و تصویر  12میتواند دمای خنثی را
حدود  3/5درجۀ سانتیگراد افزایش دهد و آسایش حرارتی را در اوقاتبیشتری از شبانهروز برای ساکنان فراهم کند.
 .۴ .۳آسایش حرارتی
انتقال مقادیر ساعتی دما و رطوبت روزهای مورد مطالعه بر روی نمودار سایکرومتریک گیوانی (تصویر  )13و بررسی
موقعیت شگردهای کلک ،درچه ،خارخنه و اتاق شاهد نسبت به محدودۀ آسایش حرارتی نشان میدهد:
ـ نقاط مربوط به اتاق شاهد ،شامل محدودۀ دمایی  35/1تا  39/2درجۀ سانتیگراد و رطوبت نسبی بین  12/9تا 20/6
درصد است .این نقاط از نظر موقعیت نسبت به محدودۀ آسایش حرارتی ،با فاصلۀ نسبت ًا زیاد خارج از محدودۀ آسایش
ن حال اگرچه موقعیت قرارگیری نقاط مربوط به این فضا نسبت به اتاق دارای شگرد خارخنه و
حرارتی قرار دارند .در عی 
همچنین اوقات خنک روز (اواخر شب و ابتدای روز) در شگردهای درچه و کلک وضعیت نامطلوبی دارد ،در اوقات گرم
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روز بهویژه بعدازظهر نسبت به درچه و کلک از وضعیت بهتری برخوردار است.
ـ نقاط مربوط به فضای با شگردهای درچه و کلک ،دمای بین  33/4تا  41/4درجۀ سانتیگراد و رطوبت نسبی بین 9
تا  17/5درصد را دارند .این نقاط از نظر موقعیت نسبت به محدودۀ آسایش حرارتی ،با فاصلۀ نسبت ًا زیاد خارج از محدودۀ
آسایش حرارتی قرار دارند .با وجود این ،کوران طبیعی موجود در این دو شگرد با میانگین سرعت  0/4متر بر ثانیه در
اوقات سرد شبانهروز از جمله اواخر شب و اوایل صبح به بهبود شرایط آسایش حرارتی کمک کرده و این دو شگرد را در
وضعیت حرارتی مناسبتری نسبت به اتاق شاهد قرار داده است.
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تصویر  :13وضعیت دما و رطوبت نسبی روزهای مورد مطالعه برحسب مقادیر ساعتی بهتفکیک تأثیر کلک و خارخنه بر روی نمودار
سایکرومتریک گیوانی در دورۀ گرم سال ( 18تا  21تیر )1398

ـ فضای داخلی در زمان عملکرد شگرد خارخنه دمای بین  31/2تا  37درجۀ سانتیگراد و رطوبت نسبی بین 18/2
تا  35/5درصد را دارد .اگرچه نقاط مربوط به فضای با عملکرد خارخنه در روزهای مورد مطالعه که از گرمترین روزهای
سال هستند در محدودۀ آسایش حرارتی قرار نگرفته ،موقعیت این نقاط با توجه به تأمین رطوبت مورد نیاز و ایجاد کوران
طبیعی با میانگین  1/1متر بر ثانیه ،هم در اوقات گرم روز و هم در مواقع خنک شبانهروز ،نسبت به عملکرد شگردهای
درچه و کلک و اتاق شاهد به محدودۀ آسایش حرارتی نزدیکتر است.
در تحلیلی دیگر ،بررسی مقادیر پیشبینی متوسط آراء احساس حرارتی ( )PMVدر هرکدام از شگردها و مقایسۀ
آنها با اتاق شاهد نشان میدهد درحالیکه این متغیر برای اتاق شاهد در همۀ روزهای مورد مطالعه بین  +3/63تا
 +3/81قرار دارد و احساس حرارتی متناظر با این مقادیر داغ (خیلی گرم) است ،شگردهای درچه و کلک توانستهاند
با تأثیر سرمایشی  2/7درجۀ سانتیگراد مقادیر  PMVرا به  +2/77در شگرد درچه و  +2/71در شگرد کلک کاهش
دهند .اگرچه این اعداد احساس حرارتی داغ را نمایندگی میکنند ،شگرد درچه  0/86واحد و شگرد کلک  0/96واحد در
مقیاس اشری نسبت به اتاق شاهد به احساس خنثی ( )0نزدیکتر بودهاند .بهترین عملکرد با تأثیر سرمایشی  4درجۀ
سانتیگراد به شگرد خارخنه تعلق داشته و پیشبینی متوسط آراء احساس حرارتی برای این شگرد  +1/55به دست آمده

است .مقایسۀ این عدد با مقدار  +2که بیانگر احساس حرارتی گرم در مقیاس اشری است ،حاکی از آن است که اگرچه
احساس حرارتی متناظر با پیشبینی متوسط آراء حرارتی برای شگرد خارخنه ( )+1/55گرم محسوب میشود ،این عدد
نسبت به  +2که متناظر با احساس حرارتی گرم است حدود نیم واحد در مقیاس اشری به احساس خنثی نزدیکتر است.
مقایسۀ مقادیر خارخنه با اتاق شاهد هم نشان میدهد این شگرد توانسته است پیشبینی احساس حرارتی را  2/26واحد
در مقیاس اشری به احساس خنثی ( )0نزدیکتر کند (جدول .)5
جدول  :5مقادیر حداقل ،حداکثر و میانگین (نگارندگان بهکمک سایت) CBE Thermal Comfort Tool, 2021
متوسط دمای هوا متوسط دمای تابشی متوسط رطوبت نسبی
(درصد)
(درجۀ سانتیگراد) (درجۀ سانتیگراد)
روز اول
روز دوم
روز سوم

درچه

37/2

37/5

سرعت باد
(متر بر ثانیه)

پیشبینی میانگین آراء
احساس حرارتی ()PMV

14/7

0/4

+2/77

15/3

0/4

+2/71

1/1

+1/55

شاهد

36/9

37/1

17/8

شاهد

37/1

37/3

14/8

0

37/4

37/6

17/5

0

کلک

خارخنه
شاهد

37

35

37/3

35/2

22

0

احساس حرارتی
داغ

تأثیر سرمایشی
(درجۀ سانتیگراد)
2/7

+3/63

داغ

0

+3/66

داغ

0

+3/81

داغ

داغ

گرم

2/7
4

0

نتیجه

یکی از چالشهای معماری در عصر حاضر ،تأمین آسایش حرارتی در بناها با رویکرد کاستن از وابستگی به انرژیهای
فسیلی است .این موضوع در اقلیمهای با شرایط سخت از اهمیتبیشتری برخوردار است .از سوی دیگر معماری بومی
که حاصل تجربههای عملی انسان در دورههای گذشته است ،واجد ویژگیهای برجستهای در تأمین شرایط آسایش
حرارتی ساکنان میباشد .یکی از این ویژگیها ،شگردهای پاسخده اقلیمی است که بهمنظور رسیدن به شرایط آسایش
حرارتی با کمترین میزان وابستگی به انرژیهای فسیلی در این معماری به کار گرفته شده است .ثابت شده است
روشهای طراحی اقلیمی در نهایت بهصرفهجوییبیشتر در مصرف انرژی و جلوگیری از سختتر شدن شرایط اقلیمی
کرۀ زمین کمک میکنند؛ ازاینرو مطالعات متعددی بر ضرورت شناسایی عملکرد این شگردها در معماری بومی تأکید
کردهاند .از این منظر ،معماری بومی منطقۀ سیستان یکی از نمونههای قابل توجه در زمینۀ دستیابی به آسایش حرارتی
با حداقل وابستگی به سوختهای فسیلی و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر است.
این پژوهش نشان داد در ساختمان مورد مطالعه ،که یکی از ساختمانهای بومی و مبتنی بر کوران طبیعی در منطقۀ
سیستان است ،عملکرد شگردهای اقلیمی غیرثابت در دورۀ گرم سال مبتنی بر ایجاد کوران هوا در اوقات سرد شبانهروز
و افزایش رطوبت نسبی بههمراه ایجاد کوران هوا برای اوقات گرم روز در فضاهای داخلی است .بر اساس این پژوهش،
درچه و کلک در اوقات سرد شبانهروز ضمن خارج کردن گرمای ذخیرهشده طی دورۀ گرم روز باعث برقراری جریان
هوای سرد در فضای داخلی شده و در مواقع گرم و داغ روز شگرد خارخنه با تکیه بر رطوبت ناشی از خارها و کوران
طبیعی کارایی بهتری دارد.
همچنین نشان داده شد شگردهای درچه و کلک تأثیری بر بهبود رطوبت نسبی فضای داخلی نداشته و برعکس،
خارخنه تأثیر قابل قبولی بر افزایش رطوبت نسبی فضای داخلی دارد .این شگرد عالوه بر تأمین کوران طبیعی الزم،
رطوبت نسبی فضای داخلی را افزایش داده و به حداقل رطوبت نسبی مورد نیاز برای آسایش حرارتی میرساند .اگرچه
نقاط ضعفی برای آن ذکر شد ،بهدلیل تکیه بر نیروی باد که بهطور پیوسته در دورۀ گرم سال میوزد ،هنوز هم یک
روش مناسب با حداقل وابستگی به سوختهای فسیلی است.
این مطالعه همچنین نشان داد بهدلیل سرعت زیاد باد در منطقۀ سیستان ،ابعاد و شکل شگردهای غیرثابت تأثیر قابل
مالحظهای بر تعدیل سرعت باد در فضای داخلی دارد .عالوه بر آن ،اگرچه مطالعات مشابه در برخی مناطق گرم نشان
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داده است که وجود بازشو و کوران طبیعی نقش مهمی در بهبود کیفیت حرارتی محیط داخلی دارند ،این ویژگی در اوقات
گرم روز در منطقۀ سیستان تأثیر مثبتی نداشته و بر احساس عدم آسایش حرارتی میافزاید.
برجستهسازی اصول و خردهای نهفته در این شگردها (و نه الزام ًا شکل فیزیکی آنها) در طراحی ساختمانهای
جدید در مناطق گرم و خشک با بادهای شاخص مشابه سیستان ،که بخشهایی از شرق و جنوب شرق ایران و نیز
بخشهایی از جنوب غربی افغانستان را شامل میشود ،میتواند به تأمین آسایش حرارتی در بناها باکمترین وابستگی
به سوختهای فسیلی کمک کند.
تمرکز این مطالعه بر کشف تأثیر شگردهای غیرثابت اقلیمی بر کیفیت حرارتی محیط داخل و آسایش حرارتی بوده
و بهروزرسانی و فراهمکردن زمینههای کاربرد آنها در معماری امروز ،گام بعدی چنین پژوهشهایی و نیازمند مطالعات
میانرشتهای توسط متخصصان رشتههای معماری ،مهندسی مکانیک و مهندسی عمران برای حل محدودیتهای این
شگردها مانند عبور گردوغبار از دریچههای کلک و درچه ،نیاز به آبیاری دستی خارها و همچنین ضعف سازهای معماری
است .به نظر میرسد با دانش فعلی این رشتهها ،رفع این مشکالت امکانپذیر است .در این صورت این نوع معماری
یک مدل اقتصادی و واجد ارزش بومی بهویژه از نظر تأمین آسایش حرارتی با حداکثر صرفهجویی در مصرف انرژیهای
فسیلی است که میتواند در نوسازی محیطهای مسکونی روستایی و مجتمعهای شهری با تراکم کم بهویژه در مناطق
اشارهشده مورد استفاده واقع گردد.
پينوشتها

1. Qualitative
2. Quantitative
3. Internal Gain
4. Solar Radiation
5. Conductive Heat Transfer
6. Thermal Mass
7. Convective Heat Transfer
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Thermal comfort is one of the most important issues in architecture. Although studies in
this field began in the early twentieth century yielding significant achievements, one of
today’s architectural challenges is to provide thermal comfort with the least dependence
on fossil fuels for the inhabitants of buildings. At the same time, it seems that vernacular
architecture, which is tested through centuries of experience, has had significant success
in creating climate-responsive strategies that can still be utilized to design passive and
sustainable architecture in different climates. Vernacular architecture of the region of
Sistan is an example that has been able to make indoor climatic conditions often acceptable
for residents. Therefore, through a case study, this paper investigates the performance of
these strategies and their roles in providing thermal comfort in indoor spaces in Sistan
during the warm period of the year. For this purpose, a vernacular building was selected,
and through qualitative and quantitative analysis, the performance of dorchah, kolak,
and kharkhona strategies that help provide thermal comfort in the warm period of the
year was investigated. Their impact on indoor air temperature, relative humidity, wind
speed, and thermal comfort have been analyzed. The results show that although in the
warm period of the year, the indoor environmental parameters of spaces are not in the
range of classic thermal comfort temperatures (23-27 °C), the use of climatic strategies
has a significant effect on improving these parameters at different times of the day. In
addition, indoor environmental parameters with the application of kharkhona were in
a good range during hot times of the day, while dorchah and kolak can make indoors
tolerable when the outdoor environment is cooler.
Keywords: climate responsive strategies, thermal comfort, vernacular architecture,
indoor spaces, Sistan

