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پژوهشي انجمن علمي معماري و شهرسازي ايران –نشريه علمي   1-9 صفحات
  

خشك  اقليم گرم و تاثير وجود پيش ورودي بر رفتار حرارتي فضاي اصلي در
  )هاي قديمي شهر يزد بررسي خانه( ايران

  
  3، هانيه صنايعيان2، غالمرضا جاپلقي1فاطمه مهديزاده سراج

  
  14/09/1393 :تاريخ پذيرش 01/02/1393:تاريخ دريافت

  چكيده
ميزان اسـتفاده از آنهـا در فصـول     نحوه و كه  اند وجود آمده به يبناهاي سنتي كويري ايران هريك به داليل فضاهاي موجود در
اصـلي  برخي از اين فضـاها محـل   .  اند اقليمي طراحي شده رويكرد باعمدتاً اين فضاها  .علت وجود آنهاست رمختلف سال خود بيانگ

 فضـاهاي  رفتار حرارتي هدف بررسي با پژوهشاين   . باشند نيز مكان قرارگيري خدمات پشتيبان فضاهاي زيست مي و برخي زيستن
منطقـه   بـا  سازگاري يـا ناسـازگاري   ي سنتي اقليم گرم و خشك و تاثيرشان برها خانه در ها پيش ورودي و) مياندر( مياني واسط و

 .شده استانجام آسايش حرارتي انسان 

ي سنتي يزد با رويكرد گونه گوني فضاهاي بسته، واسط و بـاز، و همچنـين   ها ي خانهها بندي پالن پس از طبقهاي اين منظور بر
سپس بر اساس . درصد بازشوهاي هر كدام، به ارزيابي رفتار حرارتي آنها بسته به ضرورت وجودي انواع فضاهاي مذكور پرداخته شد

شـبيه   design builderنـرم افـزار   رايج تر در محيط  اي ي متنوع، به صورت موردي نمونهها آمده از گونه هاي به دست بندي طبقه
شده و نمودارها و اطالعات مرتبط با اختالف درجه حرارت فضاهاي مياني و فضاهاي بسـته درونـي بـراي تحليـل و بررسـي      سازي 

  . حرارتي حاصل گرديد
پيش فضاها، به ترتيب در گرمايش و سرمايش فضاهاي اصلي در فصول زمسـتان و تابسـتان   بررسي نمودارها بيانگر تاثير مثبت 

الزم به ذكر است كه شبيه سازي شرايط در نرم افزار مذكور در دو ضلع جنوبي و شمالي بنا و مطابق بـا نحـوه اسـتفاده     .بوده است
هاي مياني و واسط ما بين فضـاهاي بـاز و بسـته خـود     تاثير مثبت فضا. ساكنين از اين فضاها در فصول مختلف صورت گرفته است

ي هـا الگو، از علم روز تجهيزات و استفاده از عالوه برباشد تا  مياين اقليم  ي جديدها طراحي درنشان از امتياز به كارگيري اين ايده 
  .گيري مناسب به عمل آيد و تجربيات ارزشمند حاصل از صدها سال تجربة مداوم پيشينيان نيز بهره يتمعماري سنطراحي 

  هاي كليدي واژه
  .Design Builder نرم افزار، منطقه آسايشپيش فضا، فضاي مياندر، رفتار حرارتي، 
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 مقدمه -1

گيـري از   علوم و تكنولوژي و نحوة بهـره امروزه در عرصه پهناور 
معمـاري و بـه ويـژه از لحـاظ مصـرف انـرژي تحقيقـات و        آنها در 
شـرايط اقليمـي در طراحـي    . متعددي ارائه شـده اسـت   يها نظريه

وجهـي از  . معماري از ابعاد گونـاگون قابـل بررسـي و تعمـق اسـت     
رفتار حرارتي ابنبه مرتبط بـا آسـايش حرارتـي     تحقيقات مرتبط با

 صفامنش،(باشد كه شرايطي تجربي است انسان و واكنش بدن مي

جغرافيــايي ، منــاطق هــا ، و بعــد ديگــر مــرتبط بــا فرهنــگ)1381
اي بـه   توانـد از منطقـه   گوناگون و فيزيولوژي بدن افراد است كه مي

بدين لحاظ الزم اسـت تـا ايـن دو بعـد     . متفاوت باشد منطقة ديگر
ها به صـورت منطبـق مـورد     روحي انسان منطقه آسايش فيزيكي و

  ). 1389 رشيدي،(سنجش قرار گيرند 
احسـاس راحتـي   ارزيابي شرايط اقليمي در ارتباط با آسايش و 

ي معمـاري، شهرسـازي، جهـانگردي    ها انسان، پايه و اساس فعاليت
ي آسـايش در  هـا  از اين رو برآمـد و مقايسـه محـدوده   . باشد مي ...و

 ،صـادقي روش (رسـد   فضاهاي مختلف زندگي ضروري به نظـر مـي  
پنج عامل اقليمي دمـا، رطوبـت، فشـار بخـار آب، سـرعت       ).1389

ترين عوامل تاثيرگذار در تعيين شرايط  جريان هوا و تابش از عمده
باشند و ساير عوامل از جمله نوع فعاليت، پوشش، سن و  زيستي مي

تواننـد ثابـت   به دليل اينكه قابل كنترل نيستند، مي... جنس افراد و
تعيين شرايط آسايش و راحتي در  ).1366 ،راز جويان(فرض شوند 

ي ساختمان، انـدازه  ي اقليمي مختلف بر محاسبات حرارتها محدوده
ي حرارتـي و برودتـي، ضـخامت عـايق، جـنس      هـا  و قدرت دستگاه

مصالح، تناسبات و ارتباطات فضايي، ميزان بازشوها و به طـور كـل   
صـادقي روش  (بر ميزان مصرف و اتالف انرژي تاثير مسـتقيم دارد  

در ارتباط با به حداقل رساندن اتـالف انـرژي در معمـاري    ). 1389
گـواه   ترفندهاي بسياري انديشيده شده كه )1384،قباديان(سنتي 

جهـت  : كه عبارتنـد از  استبوده  مقوله نيطراحان به ا رايتوجه بس
آمـدن  به وجود  ،)1383اصغري مقدم،(بافت فشرده فضاها  گيري و

، تنـوع  هافضـا  شيپ و يانيم يفضا وارها،يدزياد  رزج ها، اقليمد رخ
 ي و نحـوه چيـدمان  مركز طايحاستفاده از ،متناسب با فصليي فضا
  .)1380منشي زاده، (ها فضا

  عوامل اقليمي و آسايش انسان -1-1
تركيبي از عوامل اقليمي بر انسان تاثير گذاشـته و بـا آسـايش    

امروزه در ساختمانها، انرژي زيـادي  . باشندفيزيكي او نيز مرتبط مي
جهت دستيابي به شرايط مطلوب آسايش و به خصوص رسيدن بـه  

آمار و ارقام حاكي از آن اسـت كـه در    .دشو  مياسب صرف دماي من
مصـرف انـرژي در بخـش سـاختمان رو بـه       ممالك توسـعه نيافتـه  

ــرژي در     ــوم ان ــك س ــيش از ي ــه ب ــوري ك ــه ط ــت، ب ــزايش اس اف
به جهـت  ). 1389حيدري، (د شو  ميي مختلف مصرف ها ساختمان

ي جديـد ، ضـروري   هـا  زياد بودن سهم مصرف انرژي در ساختمان
ت كه به طرق مختلف راهبردهاي كاهش مصرف انرژي به دست اس

در آزمايشات و تحقيقـات چنـين آمـده     .آمده و به كار گرفته شوند
است كه هـر يـك درجـه تغييـر در نيـاز بـه سيسـتم گرمايشـي و         

جـويي در مصـرف انـرژي را     درصد امكان صرفه 7سرمايشي حدود 
دد گـر    مـي خص به اين ترتيب مشـ ). 1389حيدري، (سازد  مهيا مي

و محاسـبات   هـا  كه پـرداختن بـه راهكارهـاي مناسـب در طراحـي     
جويي در مصرف انـرژي و تطبيـق دمـاي هـوا بـا       اقليمي كه صرفه

سـازد حـائز اهميـت     دماي آسايش بدن و روح انسان را ميسـر مـي  
  .بااليي است

وري در طراحـي بناهـا، همـواره ايـن پرسـش       جهت ارتقاء بهره
مطرح است كه ميزان انرژي مورد اسـتفاده چقـدر بـوده و چگونـه     

ان مصرف انرژي را كاهش داد بي آن كـه هزينـة سـنگيني را    تو      مي
در اين ميان، طراحي منطبق بـا اقلـيم   . هم بر ساكنين اعمال نمود

باشـد كـه نقطـة اوج ايـن گونـه       در زمره مهمتـرين راهكارهـا مـي   
ي سنتي ايران يافت كه در طـي  ها ان در ساختمانتو      ميراهكارها را 

ساليان متوالي و طوالني، جهت تطبيق بيشتر با شرايط آسايش بـه  
  . اند دستاوردهايي ارزشمند دست يافته

ي پيشينيان در تطبيق دهي دماي فضاهاي زيستي ها راهكار -1-2
  انبا دماي بدن انس
و يا حتـي ابنيـه معمـول تـاريخي ايـن سـرزمين        ها در شاهكار

و  هـا  تمامي اين نوآوري. و نبوغ فراواني به كار رفته است ها خالقيت
در خدمت انسان، براي رفاه او و نگرشي بهتر بـه زنـدگي    ها تكنيك
نكته قابل توجه اينكه معماران سنتي تمام تالش خـود را بـه   . است

سمي ساكنين بـه كـار بـرده و همـواره ايـن      منظور رفاه روحي و ج
گاه پاسخ بـه ايـن دغدغـه بـه     . بوده است ها موارد دغدغه اصلي آن

عنصري مانند بادگير كه سرچشمه برخي وسايل سرمايشي موجـود  
ــي      ــات اقليم ــراي مطالع ــمند ب ــي ارزش ــدرن، منبع ــدگي م در زن
پژوهشگران و زينتي برازنده آسمان آبي كوير مبدل شده و گـاه بـه   

براي كاهش تبـادل حـرارت فضـاي بيـرون و      ها ضخامت زياد ديوار
گاهي براي فرار از گرمـاي تابسـتان كـوير    . درون بسنده شده است

دل زمين را شكافته و از برودت خاك براي آسايش باشندگان بهـره  
گرفته و گاه تغييرات اساسي و جزئـي در چيـدمان فضـاها و نحـوه     

مقالـه حاضـر بـا    . اخته اسـت ارتباطشان را عامل مهم آسـايش شـن  
ي گذشته كمتـر بـه موضـوع ارتبـاط     ها عقيده بر اينكه در پژوهش

فضايي با وجود تبادل حرارتي پرداخته شده، روشن تر ساختن ايـن  
  .ارتباط را در سر مي پروراند

در ارتباط با به حداقل رساندن اتالف انرژي در معماري سـنتي  
گـواه توجـه    شيده شده كهترفندهاي بسياري اندي )1384قباديان،(

بافت فشـرده   جهت گيري و. استبوده  مقوله نيطراحان به ا رايبس
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اقليم  تاثير وجود پيش ورودي بر رفتار حرارتي فضاي اصلي در
 )هاي قديمي شهر يزد بررسي خانه( خشك ايرانگرم و  

  
 رزجـ  هـا،   اقلـيم د رخآمدن به وجود  ،)1383 اصغري مقدم،(فضاها 

متناسـب بـا   يي ، تنوع فضاهافضا شيپ و يانيم يفضا وارها،يدزياد 
منشـي زاده،  (ها فضا ي و نحوه چيدمانمركز طايحاستفاده از ،فصل

 يهـا  و ارتبـاط  انرژيدر حفظ  ييسلسله مراتب فضا وجود. )1380
و در  )1363الهـامي،  ( دارد ينقـش مـؤثر   يرونيو ب يدرون يفضاها
و فضـاها   شـود  يداده نمـ  يچنـدان  يبها اين بعد،به  ديجد يمعمار

 نيـ در ا. شـوند  يمـ  يطراحـ  يگيهمسا ايو بدون رابطه و يي تنها به
ـ يم يگـرم و خشـك فضـاها    مياقلـ  يسنت يدر معمار نهيزم در و ان
وجودآمـدن   و بـه  يد كه در انتقال حرارتـ نوجود دار ييفضاها شيپ
  …و  وانيتاالر، ا ،يداالن، هشت: مانند. موثرندها  اقليمد رخ

فضاهاي (فضاها  پيش پژوهش حاضر از ميان فضاهاي ذكر شده، 
ي منتخب در دو ضلع جنوبي وشمالي تحليـل  ها را در خانه) ورودي

نظـر گرفتـه اسـت     براي هر ضلع دو دسته فضـا در  وبررسي كرده و
). باشـد  مـي تنوع فضايي در دو ضـلع مـذكور    ها معيار انتخاب خانه(

پژوهش حاضر برآن است تا ميزان تأثير حرارتي پيش فضـاها را بـر   
  .وضعيت حرارتي فضاهاي اصلي انداره گيري كند

 روش تحقيق -1-3

سـله مراتـب فضـايي موجـود     ست تا سلا درپي آن پژوهشاين 
رامورد بررسي قراردهد و تحليلي بـر نقـش   ي سنتي ها درپالن خانه

 اقليمي پيش فضا و فضاهاي واسط و تاثيرشان بـر فضـاهاي اصـلي   
موجـود در   فضايمقايسه اي بين چند  منظور براي اين .انجام دهد

 كـه بتوانـد   خواهـد گرفـت،   دو حالت با يا بدون پيش فضا صـورت 

 . رحرارتي اين گونه فضاها را بسنجددرصد تاثي

پس از گونه بندي پيش فضـاهاي بررسـي شـده بـه دو دسـته      
در شـش مـاه   ) نشين تابستان( فضاهاي جنوبي  يكطرفه و دوطرفه،

 در شش ماه دوم سال،) زمستان نشين(اول سال و فضاهاي شمالي 

اين . شبيه سازي گرديدند ،Design builderاز نرم افزار   استفاده با
شبيه سازي در دو مرحله، يك بار بررسي رفتـار حرارتـي فضـاهاي    

وجود آنهـا    و بار ديگر بدون) پيش فضاها(اصلي با وجود پيش فضا 
دهـد كـه فضـاهاي     حاصل اين مقايسه نشان مـي       .پذيرد مي صورت 

مياندر يا فضاهاي واسطه، در چگونگي رفتار حرارتي فضاهاي اصلي 
قابل ذكر اين كه در تمـامي مراحـل   . باشند يزيست، حائز اهميت م

ي گرمايشـي و  ها شبيه سازي و تحليل، بدون درنظر گرفتن سيستم
  .پذيرفته است  انجام سرمايشي 

  شناخت اقليم شهر يزد به عنوان شهر مورد مطالعه -2
ك سوم سطح كره زمين را مناطق خشـك و بـدون قابليـت    ي

اطق در كشورهاي قاره زراعي پوشانده است كه سه چهارم اين من
محدوده جغرافيايي اين پهنـه  . آفريقا، آسيا و استراليا وجود دارند

ي مركزي و به صورت ها اقليمي در كشور ما ايران عمدتاً در بخش
مشخصه  و نوار باريكي در جنوب غربي كشور گسترش يافته است

بارز اين مناطق اين است كه در فصل مشخص از سـال بارنـدگي   
باد عامـل ديگـري اسـت كـه در منـاطق      . كم و اندك وجود دارد

بـه طـور كلـي    . دشـو   مـي  مي وزند و باعث كاهش رطوبت خشك
بـه شـرح   ي اقليم گرم و خشك را ها ان خصوصيات و ويژگيتو      مي
سال بدون ابر بوده و اشـعه  آسمان در بيشتر اوقات  :بيان كرد زير

منعكس شده از سطوح لم يزرع زمين بسيار باالسـت و طوفـان و   
بارنـدگي بسـيار    .گرد خاك و مه در بعداز ظهرها اتفاق مي افتـد 
نوسان دماي روز و  .كم، رطوبت پايين و خشكي هوا بسيار باالست

و مسـاله مهـم   ) 1391لبـاف زاده،  (ت شب در ايـن اقلـيم باالسـ   
 ين مناطق نحوه برخوردشان با اختالف دمـاي شـديد در  درابنيه ا

  .فصول مختلف سال است
  

  

  
  Design Builderنرم افزار  : اقليمي شهر يزد ماخذنمودار . 1 تصوير
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 )فضاهاي مياندر(بندي و انتخاب پيش فضاها  گونه -3

 در پژوهش حاضر براي انتخاب فضاهاي مورد نظر پنج خانـه 

) ، خانه پاپلي، خانه امانيان، خانه اربابي و خانه ترقيها خانه الري(
فضـايي، قرارگيـري فضـاها در دو ضـلع شـمال و       دليـل تنـوع   به

در فضاهاي  ها زمستان(گونه ابنيه  جنوب، طبيعت زيستن در اين
و اهميـت گرمـايش و   ) ي جنـوبي هـا  در فضا ها شمالي و تابستان

بدون استفاده از منابع انرژي  ها سرمايش زمستان و تابستان نشين
مورد نقـد و  در دو ضلع شمالي و جنوبي انتخاب و  ها خارجي فضا

ي هـا  بررسي قرار گرفتند در جداول پيش رو عالوه بر پـالن فضـا  
اصلي و مياندر و موقعيتشـان نسـبت بـه يكـديگر، نسـبت پـيش       

ي اصلي و همچنين نسبت مساحت بازشو به كـل  ها به فضا ها فضا
 هـا  اين نسـبت . آمده است) جداره اصلي(حياط  سطح نماي رو به

. رت ميـانگين اعمـال شـده اسـت    در شبيه سازي نرم افزار به صو
در جبهه اصلي به داليل زير مورد اهميت  نسبت مساحت بازشوها

ابتدا اينكه در فضاهاي منتخب در اضالع ديگر به غيـر از   باشد مي
موجود نيست كه البته خـود ورودي نيـز در    ورودي بازشو ديگري

شبيه سازي موثر است و سپس بيشترين اتالف حرارت در فضـاها  
  .يق بازشو صورت مي گيرداز طر
  .دشو  ميئه خالصه اين تحقيقات به شرح زير ارا 

  
  نگارندگان: ماخذ) نشين زمستان( فضاهاي ضلع شمالي :1جدول 

نمومه 
مورد 
 بررسي

 پيش فضا در يكطرف فضاي اصلي

نسبت 
مساحت 

پيش فضا به 
 فضاي اصلي

نسبت مساحت 
بازشو به كل 

 طحس

 پيش فضا در دو طرف فضاي اصلي

نسبت 
مساحت 

پيش فضا به 
 فضاي اصلي

نسبت 
مساحت 
بازشو به 
 كل سطح

خانه 
 الريها

 

 درصد 32 درصد 60 درصد 35  درصد 57

خانه 
  پاپلي

 

 درصد 30 درصد 30 درصد 30 درصد 30

خانه 
 امانيان

 درصد 27 درصد 31 -  -  _

خانه 
 اربابي

_  -  - _  -  - 

خانه 
  ترقي

 

39  
 درصد

24  
 درصد

 درصد 24 درصد 70

  . اند ي متعلق به اداره ميراث فرهنگي شهر يزد استخراج شدهها ي مورد استفاده در اين پژوهش از فايلها پالن
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اقليم  تاثير وجود پيش ورودي بر رفتار حرارتي فضاي اصلي در
 )هاي قديمي شهر يزد بررسي خانه( خشك ايرانگرم و  

  
  نگارندگان: ماخذ) تابستان نشين( فضاهاي ضلع جنوبي: 2جدول 

نمومه مورد 
 بررسي

 فضاي اصلي پيش فضا در يكطرف

 نسبت
 مساحت
پيش 

 به فضا
 فضاي
 اصلي

 نسبت
 مساحت

به  بازشو
 سطح كل

 فضاي اصلي طرف پيش فضا در دو

 نسبت
 مساحت
پيش 

 به فضا
 فضاي
 اصلي

 نسبت
 مساحت
 بازشو
 به كل
 سطح

  الريها خانه

 

37 
 _ _ _ درصد 30  درصد

  پاپلي خانه

 

30 
 درصد

 درصد 32
31 

 درصد

29 
 درصد

  امانيان خانه

 

35 
 درصد

 درصد 15
50 

 درصد

25 
 درصد

 -  -  -   اربابي خانه
50 

 درصد

35 
 درصد

 -  -  -   ترقي خانه
40 

 درصد

21 
 درصد

  
  شبيه سازي در نرم افزار -4

ارقام به دست آمده براي نسبت مسـاحت بـين دو    در اعداد و
 فضا و نسبت مساحت بازشو به كل سطح رابطه خاصـي مشـاهده  

و  30بـه عـدد    هـا  به دليـل نزديـك بـودن اكثـر نسـبت     نشد اما 
همخواني كامل فضاهاي خانـه پـاپلي بـا معيارهـاي مـورد نظـر،       

 designافـزار  ي اين خانه بـراي شـبيه سـازي در نـرم     ها ريزفضا

builder   در نظرگرفته و شبيه سازي درسه حالت زير انجام شـده
  . است

 A . حالت موجود(فضاي اصلي با پيش ورودي (  
B .فضاي اصلي بدون پيش ورودي  

C .و با اين تفاوت كـه محـل    فضاي اصلي بدون پيش ورودي
از دو ضلع جانبي به ضلع رو به حياط تغييـر   ها گيري ورودي قرار

  .يافته است

  Design builder نرم افزار -4-1

ي هـا  و تحليل اقليمـي فضـا   نرم افزار مذكوربراي شبيه سازي
مورد استفاده در اين  Energy plus مختلف طراحي شده و موتور

از آن در  ي معتبر سنجيده شـده و همچنـين  ها نرم افزار در آزمون
بسياري از مقاالت علمي معتبر به عنوان معيار سـنجش اسـتفاده   

نتـايج و  ). Design builder Software Ltd, 2010(شـده اسـت   
 موجـود  Energy plusافزار در وب سـايت  اعتبار سنجي اين نرم

  .باشد مي
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 ونتايج شبيه سازي درضـلع شـمالي خانـه پـاپلي     نمودارها -4-2

 )فصول سرد(

  
  Design builder با بهره گيري از نرم افزار درضلع شمالي C و B, Aدر سه حالت اختالف حرارتي : 3 جدول

 زمستان نشين 

A 

 
 

B 

  

C 

  

  
، خطوط پاييني كه در 3در نمودارهاي حرارتي جدول شماره 

همه حاالت يكسانند، نمايش دهنده رفتار حرارتي فضاي بيرونـي  
و خطوط فوقاني بيانگر رفتار حرارتي درون فضاها در طول شـش  

  .ماه دوم سال مي باشند
به نحوي  بررسي روي وضعيت موجود صورت گرفته: Aحالت 

و مشـاهده    انـد  كه دو پيش فضـا در طـرفين فضـاي اصـلي واقـع     
د در اين حالت دما نزديك تـرين وضـعيت را بـه محـدوده     شو  مي

فضـاي اصـلي بـدون    : Bحالـت  . آسايش حرارتي بدن انسان دارد

ي فضاي ها ورودي. ( اند حذف شده ها تغيير باقي مانده و پيش فضا
حالـت بـه دليـل قـرار نگـرفتن       در ايـن ) باشـند  اصلي از كنار مي

در جبهه روبه حياط مركزي ميزان تهويه كمتر از حالت  ها ورودي
وجـود ندارنـد    ها عالوه بر اينكه پيش فضا: Cحالت . باشد مي سوم

ي فضاي اصلي به سمت حياط مركزي تغيير مكان داده ها ورودي
و در واقع علت اصلي اختالف دماي به وجود آمده تهويه و ارتباط 

  .است ها بيشتر با حياط مركزي به دليل تغيير محل بازشو
  

  

  
  Design builderگيري از نرم افزار  ضلع شمالي با بهره نمودارهاي اختالف حرارتي :3و  2 تصاوير
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اقليم  تاثير وجود پيش ورودي بر رفتار حرارتي فضاي اصلي در
 )هاي قديمي شهر يزد بررسي خانه( خشك ايرانگرم و  

  
نمودارها و نتايج شبيه سـازي در ضـلع جنـوبي    -4-3

  )فصول گرم( خانه پاپلي
  

  
 Design builder در ضلع جنوبي با بهره گيري از نرم افزار A , B C,اختالف حرارتي در سه حالت : 4 جدول

 تابستان نشين

A  

 

B 

 

C 

 
  

نيـز خطـوط پـاييني رفتـار حرارتـي       4ي جدول ها در نمودار
ي حرارتي فضـاهاي  ها فضاي بيروني و خطوط فوقاني بيانگر رفتار
د اختالف حرارتي شو  ميدروني مي باشند و همانطور كه مالحظه 

ي مياني فصول گرم سـال  ها بين دو فضاي بيروني و دروني در ماه
  .در باالترين سطح قراردارد

به دليل وجود پيش فضاها مسـاحت  ): حالت موجود( Aحالت
ورودي به فضاي اصلي رفته رفته تنگ تر شـده و ارتبـاط دمـايي    
فضاي بيرون و درون بسيار كنترل شده است كه معتدل ترين دما 

  .باشد ميدر اين حالت 

در اضـالع   هـا  فضاي اصلي بدون پيش فضـا و ورودي ( Bحالت 
بادل حرارتي فضـاي بيـرون و   به علت حذف پيش فضاها ت ).جانبي

دماي مطلـوب ذخيـره شـده بـه     ( باشد ميدرون در باالترين ميزان 
و بـه همـين   ) دشـو   ميهنگام شب در ساعات روز به سرعت مبادله 

  .دشو  ميدليل بيشترين دما در فصل تابستان در اين حالت تجربه 
در اين حالت باز هم مبادله سـريع هـواي مطلـوب    :  Cحالت 
 هـا  در شب وجود دارد اما به علت قرار گيـري ورودي  ذخيره شده

در ضــلع رو بــه حيــاط مركــزي و تهويــه مطبــوعي كــه صــورت  
  .باشد معتدل تر مي Bپذيرد دما در اين حالت از حالت  مي

  

  
  Design builderضلع جنوبي با بهره گيري از نرم افزار  ي اختالف حرارتيها نمودار :5و  4تصاوير 
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  تحليل فيلم -5
سنت زيست منطقه، زنـدگي در جبهـة شـمالي در زمسـتان     

فصـل   است، با استناد به نمودارهـاي حاصـل از ايـن پـژوهش در    
كه فضاي ميانـدر در كنـار    Aو در حالت ) 3و 2تصاوير (زمستان 
ــانگين حــرارت حــدود  فضــاي  ــرار دارد مي درجــه 1/19اصــلي ق
كه فضـاهاي واسـط در آن    Bگراد در اوقات روز، در حالت  سانتي

درجه سانتي گراد و در حالت  9/17ميانگين دماي   اند حذف شده
C  كه عالوه بر حذف فضاهاي واسط محل قرار گيري بازشوها نيز

د بـه دسـت   درجه سـانتي گـرا   2/17تغيير كرده، ميانگين دماي 
در حالت اول وجود فضاي واسط باعث كنتـرل تبـادل   . آمده است

هــوا بــين فضــاهاي درونــي و بيرونــي شــده كــه بــاالترين دمــا و 
ترين حالت به محدوده آسايش حرارتي انسان ثبـت شـده    نزديك
حذف فضاهاي مياندر موجـب سـردتر    Cو  Bدر دو حالت . است

شدن فضاي دروني و دور شدن از منطقه آسايش حرارتـي انسـان   
  .به نسبت حالت اول شده است

در ادامة تحقيق، هدف ارزيابي رفتـار حرارتـي ضـلع جنـوبي     
بـا  ) حالـت موجـود  ( Aدر حالـت  . بـوده اسـت  ) تابستان نشـين (

ان حـرارت  درجه سانتي گراد كمترين ميـز  62/35ميانگين دماي 
ان دليل اصلي آن را وجـود  تو      ميدد كه گر   ميثبت شده، مالحظه 

فضاهاي مياندر نسبت به دو حالت ديگر دانست بدين جهـت كـه   
اين فضا كنترل مبادله حرارتي فضاي دروني و بيرون را عهده دار 

تر هواي مطلوب ذخيره شده به  بوده و موجبات ماندگاري طوالني
بدون پيش (در حالت دوم . فضا فراهم مي نمايدهنگام شب را در 

درجه سانتي گراد مبادلـه حرارتـي    99/39با ميانگين دماي ) فضا
تر اتفاق مي افتد و هواي مطبوع ذخيره شده به هنگام شب،  سريع

در ساعات روز به سرعت با هواي گرم بيرون منطبق و گرم تـرين  
ميـانگين دمـاي   (در حالت سوم . دشو  ميدما در اين حالت تجربه 

بر قرار اسـت بـا    Bتمامي شرايط حالت ) گراد درجه سانتي 4/37
اين تفاوت كه قرار گيري بازشوها در ضلع رو بـه حيـاط مركـزي    

باعث تبادل دما بين فضاي دروني و حيـاط مركـزي شـده و ايـن     
تـري بـه نسـبت     هواي خنـك  Cموضوع باعث شده كه در حالت 

  .توسط نرم افزار ثبت شود Bحالت 
الزم به ذكر است كه تمامي اطالعات بـه دسـت آمـده بـدون     

  ي حرارتي و برودتي بوده كه ميزان اختالف دماها دخالت سيستم
بين دو حالتي كه پيش فضـا در كنـار فضـاي اصـلي وجـود دارد      

 حالـت ( بدون پيش فضاستو حالتي كه فضاي اصلي )  Aحالت(

(B باشد كه به همـين ميـزان    ميگراد  درجه سانتي 4 تا 2 حدود
شـايان  . دباشـ  مـي تر  نزديك حرارتي بدن انسان منطقه آسايش هب

در اعتدال دمايي فضاها گيري ورودي نيز  كه جهت قرار  ذكر است
  ).Cحالت (موثر است 

پـژوهش   مراحل گوناگون اينمروري بر نتايج بدست آمده در 
 ضـايي و و مقايسه تطبيقي آنها بيانگر آنست كه سلسـله مراتـب ف  

ي سـنتي اقلـيم   هـا  متعاقب آن ريز فضاهاي موجود در پالن خانه
در رفتـار  از جملـه تطـابق   اهـداف بسـياري را    ايران گرم وخشك

ان گفت وجود پيش فضـاها موجـب   تو      مي كرده و حرارتي تعقيب
اعتدال دمايي فضاهاي اصـلي همجـوار خـود در فصـول مختلـف      

بـراي  را مطالـب ارزشـمندي   ، اين نكات ظريف توجه به. ددگر   مي
  .به ارمغان خواهد آوردي نوين ها طراحي

برگرفته از الگوهـاي  (در راستاي همسو سازي كيفيت زندگي 
يي صـورت  ها و دست آوردهاي دوره مدرن تالش) معماري سنتي

امـا همچنـان برخـي    . گرفته كـه قابـل تقـدير و سـتودني اسـت     
سان بـه چشـم مـي    كمبودها در زمينه آسايش فيزيكي و رواني ان

خورد به نحوي كه تالش براي رسيدن به آسـايش حـداكثري بـا    
ي نوين كـه پيچيـده و هزينـه بـر هسـتند،      ها استفاده از سيستم
در حالي كه بـا آميخـتن تكنولـوژي روز دنيـا و     . صورت مي گيرد

همزمان رجوع به تجربه گذشتگان و استفاده از ساير علـوم بهتـر   
  .د نايل گرديدان به اهداف خوتو      مي
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