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هاي تاریخی اقلیم  بررسی شرایط آسایش حرارت داخلی خانه 

  گرم و خشک ایران

  )خانه عطارها در شهر کاشان: نمونه موردي(

  **،  سلوا فالحی  *ترکاوانمهدي اخ

  10/6/1399:تاریخ پذیرش  27/4/1399:تاریخ دریافت

  

  چکیده

هاي اقلیمی و رفتارهاي حرارتی بکار رفته در بناهاي  تحلیل استراتژي باهدفپژوهش حاضر 

همچنین، ارزیابی میزان تأثیرات طراحی . تاریخی اقلیم گرم و خشک ایران انجام پذیرفته است

در مصرف انرژي  ییجو صرفههاي تاریخی این اقلیم در دستیابی به آسایش حرارتی و اقلیمی بنا

در این پژوهش ضمن معرفی خانه تاریخی عطارها در . از اهداف دیگر این پژوهش بوده است

هاي اقلیمی بکار رفته این خانه به تحلیل وضعیت  دستیابی به استراتژي منظور بهشهر کاشان 

اساس روش انجام برپژوهش حاضر،. است شده پرداختهاین خانه آسایش حرارتی داخلی 

است و با استفاده از  شدهبنااي مقایسهتحلیلوگیري میدانی اندازهتحقیق تجربی، اسنادي و

هاي آب و هوایی فضاهاي مختلفی از  گیري دیتاالگر دما و رطوبت نسبی، داده تجهیزات اندازه

آوري گردید و به شاخص آسایشی  جمع خردادماهو  آذرماهساعت در  24این بنا در یک مدت 

هاي طراحی  در نهایت، میزان کارایی این خانه از نظر استراتژي .شدزیست اقلیمی گیوانی منتقل

سنتی و تأثیر آنها در رسیدن به هدف اصلی این تحقیق به کمک شاخص آسایشی مشخص 

دهد که خانه  نشان می آمده دست بههاي نتایج حاصل از تحلیل جداول و نمودار. گردیده است

در فصل گرم نسبت به فصل سرد برخوردار است و  يمؤثرعطارها از رفتار حرارتی بسیار 

.نماید تري را در فصل گرم نسبت به فصل سرد ایجاد می شرایط آسایش حرارتی مناسب

هاي اقلیمی  ژيآسایش حرارتی، بناهاي تاریخی، اقلیم گرم و خشک، استرات :هاي کلیدي واژه

  .هاي آب و هوایی بومی، نمودار زیست اقلیمی گیوانی، داده

                                               
  m.akhtarkavan@qom.ac.ir       ).نویسنده مسئول(.رانیا،قمقم، دانشگاه استادیار معماري*

  f.salva27@yahoo.com                .مدرس معماري دانشگاه قم، قم، ایران**



  1399بهار و تابستان ، 13شماره هاي بومی ایران، سال ششم،  دو فصلنامه علمی دانش  |   422

  

  هاي پژوهش پرسش

هاي سنتی اقلیم گرم و خشک ایران  آسایش حرارتی فضاهاي مختلف خانه -1

چگونه است؟

هاي طراحی سنتی و تأثیر آنها در  میزان کارایی خانه عطارها از نظر استراتژي -2

  در فصول سرد و گرم چگونه است؟رسیدن به آسایش حرارتی 

  

  مقدمه

هاي مؤثر در دسترسی به  طراحی همساز با اقلیم به شیوه غیرفعال امروزه یکی از روش

در گذشته، . شود هاي فسیلی محسوب می از نظر سوخت مصرف کمهاي  ساختمان

معماري بومی مناطق مختلف کشور که بر اساس شناخت و تجربه بومی طراحی و 

امروزه به  کهیدرحال. طبیعی همساز با اقلیم و محیط خود بود طور بهردید، گ احداث می

هاي تکنولوژي و دسترسی آسان به منابع فسیلی نظیر نفت و گاز، این  دلیل پیشرفت

وجه از معماري مغفول مانده و منجر به بروز مشکالت اقلیمی متعدد در دوران معاصر 

هاي غیرفعال و  زه موضوع ساختماناین امر موجب گردیده تا امرو. شده است

ها و  شده و در کلیه نقاط دنیا در رابطه با آن تالش تیپراهمموضوعی  مصرف کم

کشورفعلیوضعیتبهتوجهدر ایران امروز با. مطالعات متعددي در حال انجام باشد

صنعتیدر کشورهايتجهیزات پیشرفته مورد استفادهبهدسترسیهاي نظر محدودیتاز

حل مشکالتکهاستطبیعیدیگر،سويازایرانغنی معماريپیشینهوسو کیاز

هاي تکنولوژيوها سیستمبهمتکیاز آنکهقبلمعاصر،بناهايدرتهویهآسایش بنا و

دربه کار رفتهبومیو تجربیاتکارها صحیح راهشناختباتواند باشد، میپیشرفته

تالش در جهت شناخت  باهدفلذا پژوهش حاضر  .گرددتأمینایران،گذشتهمعماري

اساسدر پژوهش حاضر بر. هر چه بیشتر معماري بومی ایران انجام پذیرفته است

تحلیلوگیري میدانی اندازهروش انجام پژوهش اسنادي و بر اساستجربی و روند کی
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هاي  بی، دادهگیري دیتاالگر دما و رطوبت نس و با استفاده از تجهیزات اندازهاي مقایسه

 24آب و هوایی فضاهاي مختلفی از خانه تاریخی عطارها در شهر کاشان در یک مدت 

 یمیاقل ستیزآوري گردید و با استفاده از نمودار  جمع خردادماهو  آذرماهساعت در 

  .گیوانی مورد بررسی و تحلیل آسایش واقع شد

  

  پیشینه تحقیق

، منصوره طاهباز، شهربانو جلیلیان، زهرا انیوراز جدر ایران محققین متعددي مانند دکتر 

تحقیقات متعددي در زمینه معماري ... قیابکلو، شاهین حیدري، مفیدي شمیرانی، نصرالهی و

اند و بخصوص دکتر منصوره طاهباز و مهندس جلیلیان داراي  بومی ایران به انجام رسانده

  .باشند ان میمطالعات متعددي در حوزه بررسی آسایش حرارتی در شهر کاش

 "روش تحلیل آمار هواشناسی براي طراحی همساز با اقلیم"طاهباز در مقاله  منصوره

هاي سینوپتیک پرداخته  هاي اقلیمی ایستگاه به توضیح چگونگی استفاده از داده

هایی از معماري  آموزه"عنوان  با يا مقالههمچنین ایشان در ).72- 61: 1388طاهباز، (است

به بررسی آسایش حرارتی در گذرهاي کاشان با استفاده از  "اشاناقلیمی گذرهاي ک

زهرا قیباکلو ).1391طاهباز و همکاران، (اند  گیري دما و رطوبت پرداخته هاي اندازه دستگاه

به تدوین برخی  "هاي تخمین محدوده آسایش حرارتی روش"عنوان  با يا مقالهنیز در 

  ).74-68: 1380کلو، قیاب(اند هاي آسایش حرارتی پرداخته شاخص

که در خصوص آسایش حرارتی انجام پذیرفته  یالملل نیبهاي  ترین پژوهش تازه

نمود کارشناسی ارشد در دانشگاه دلف هلند اشاره  نامه انیپاتوان به انتشار یک  است می

هاي بومی فیلیپین انجام پذیرفته است  که در ارتباط با آسایش حرارتی در خانه

)Spittkato, 2019.(اي در چین در ارتباط با آسایش حرارتی به  همچنین انجام مطالعه

نیز جز آخرین تحقیقاتی است که 2و پی پی دي1ام وي هاي آسایشی پی کمک شاخص

  ).Tian, Zhang & …, 2019(در این حوزه انجام پذیرفته است 

                                               
1. PMV
2. PPD
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  معرفی مکان و نمونه مورد مطالعه و علت انتخاب آن

بوده و بخشی از استان اصفهان محسوب شهرستان  ت که مرکزکاشان شهري تاریخی اس

 200و قم  کیلومتري شهر90، پایتخت  کیلومتري جنوب 220در این شهر. شود می

شهر کاشان در پهنه   بندي اقلیمی، از نظر پهنه. است شده واقعمرکز استانکیلومتري

. و خشک قرار گرفته است  هاي خیلی گرم  هاي نسبتًا سرد و تابستان اقلیمی با زمستان

. این شهر در حدود جنوب و غرب در محاصره سلسله جبال مـرکزي ایران قرار دارد

در شرق و عرض جغرافیایی 51,51تا  50,57یی شهرستان کاشان در طــول جغرافیا

، در لومترمربعیک10000در شمال گسترده شده و با وسعت تقریبی  28,34تا  27,33

  .است شده واقعشمال استان اصفهان 
  

  
  موقعیت مکانی کاشان و نمونه مورد مطالعه  - 1تصویر 

  )مرکز اسناد دانشکده هنر و معماري دانشگاه کاشان: مأخذ(

  

هاي  اي از خانه این پژوهش خانه تاریخی عطارها در شهر کاشان به عنوان نمونه در

دانشگاه  مالکیتاین خانه در حال حاضر در . اقلیم گرم و خشک ایران انتخاب گردید

باشد و برخی  کاشان بوده و در اختیار دانشکده معماري و هنر این دانشگاه می
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همین موضوع علت . گردد ر آن برگزار میهاي تحصیالت تکمیلی این دانشکده د کالس

انتخاب این بنا جهت انجام تحلیل وضعیت آسایشی آن و ارائه گزارش آن به این 

  .دانشگاه بود

پالن همکف خانه  - 2تصویر 

  تاریخی عطارها، کاشان 

مرکز اسناد دانشکده هنر : مأخذ(

  )و معماري دانشگاه کاشان

پالن همکف اول  - 3تصویر 

  تاریخی عطارها، کاشانخانه 

مرکز اسناد دانشکده هنر : مأخذ(

  )و معماري دانشگاه کاشان

پالن زیرزمین خانه  - 4تصویر 

  تاریخی عطارها، کاشان 

مرکز اسناد دانشکده هنر : مأخذ(

  )و معماري دانشگاه کاشان

  

خانه عطارها مربوط به دوره قاجار بوده و در شهر کاشان، محله پنجه شاه، 

رسد بناي موجود آن بخشی  این خانه به نظر می. است شده واقعکاشانی  اهللا تیآچهارراه

تري بوده است و سه باب حیاط داشته که به عصر قاجاري تعلق دارد و از  از بناي وسیع

البته ممکن است بناي . است که فقط یک حیاط اندرونی وسیع دارند ییها خانهآن دسته 

هاي اصلی این بنا آن است  از ویژگی. ر اصلی باشدت موجود فقط بخشی از بناي وسیع

که بیش از نیمی از فضاهاي آن در جهات شرق و غرب حیاط قرار دارند و ضلع 

  ).5تصویر (شمالی آن در حال حاضر فقط یک دیوار مرتفع با تاق نماست 
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  )نگارنده: مأخذ(هاي مختلف بناي عطارها  جبهه - 5تصویر 

  

به شکل دیگري بوده است و فضاهاي خانه  درگذشتهبخش شمالی خانه عطارها 

توان سه  از فضاهاي اصلی معماري این خانه می. اند شده واقعدر سه جبهه از حیاط آن 

حیاط اصلی و . را نام برد خانه حوض، هشتی ورودي و نینش شاهسرداب، سه بادگیر، 

با شماره  27/5/1377این بنا در تاریخ . وسعت دارد مترمربع470اندرونی خانه بیش از 

که گفته شد در حال حاضر  طور هماندر فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است و  2092

این اثر متعلق به دانشگاه کاشان بوده و خانه فرش کاشان و دفتر نخبگان سعیدي در آن 

  .افتتاح گردیده است

دري در  و دو اتاق دو نینش شاهمجموعه اصلی خانه ترکیبی از یک تاالر بزرگ با 

. شوند ها هم به فضاي تاالر و هم به حیاط خانه باز می این دو دري. دو سوي آن است

تاالر داراي پوشش گنبدي است . ها نیز دو اتاق دیگر وجود دارد در طبقه دوم این اتاق

 نیتر مهمنماي این جبهه . آن تزئینات یزدي بندي زیبایی دارد نینش شاهو سقف تاالر و 

آید و تأکید معمار سنتی بر این نما با شکسته شدن خط اختتام نما  شمار مینماي بنا به 

یک ارسی ساده در قوس . آید در میانه و ایجاد یک قوس ویژه بر فراز آن به چشم می

میانی تاالر عنصر شاخص دیگري در این نما است که ارتفاعی بیش از ارتفاع در و 

سردابی وسیع در زیر این جبهه ). a6–صویرت(هاي طبقه اول نما پیدا کرده است  پنجره

سقف این فضا ). a6–تصویر(قرار دارد که ورودي آن بر محور طولی حیاط واقع است 

دو بادگیر در طرفین این جبهه وجود دارند که با . نیز داراي تزئینات یزدي بندي است

  .باشند فضاهاي زیرزمین در ارتباط می



  

  

  

  

427  |، اخترکاوان و فالحی  ... هاي بررسی شرایط آسایش حرارت داخلی خانه

در وسط . برخوردارند یتوجه قابلاز اهمیت  فضاهاي واقع در جبهه غربی بنا نیز

دار در جلوي خود  که ایوانی ستون شده ساختهحیاط  سطح هميا حوضخانهاین جبهه 

حیاط گشوده شده و فضاي  يسو بهحوضخانه کامالً  بیترت نیا به). b6–تصویر(دارد 

ر دو و د يدر سهدر دو سوي حوضخانه دو اتاق . وسیعی را پدید آورده است باز مین

حوضخانه داراي سقف گنبدي با . دیگر قرار دارند يدر سهسوي ایوان نیز دو اتاق 

که  يدر سهو به همراه دو اتاق ) c6–تصویر(باشد  تزئینات یزدي بندي زیبایی می

باشد،  دو سوي آن می يدر سههاي  تر از ایوان و اتاق شوند، مرتفع آن گشوده می يسو به

  .آمده است به وجودو دو اتاق مجاور آن یک مهتابی بزرگ  ایوان بام پشتدر نتیجه در 

بادگیري بزرگ و زیبا، در پشت حوضخانه وجود دارد که در میانه نماي این جبهه 

اند که  هاي طرفین حوضخانه واقع دو زیرزمین در زیر اتاق. عنصر شاخصی است

یک ). d6–تصویر(باشد  می ریپذ امکاندسترسی به آنها از داخل فضاي حوضخانه 

، مرکب از حیاطی کوچک و یک فضاي بسته نیز در گوشه غربی این جبهه قرار اسطبل

ورودي اصلی بنا در جبهه جنوبی قرار دارد و برخالف معمول توسط یک . گرفته است

یک ورودي فرعی نیز به فاصله کمی از آن . داالن مستقیم به حیاط مرتبط شده است

  .استبوده  اسطبلقرار دارد که مخصوص 

  

  
  )نگارنده: مأخذ(و سرداب خانه عطارها  نینش شاه- 6تصویر 
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تحقیقانجاممراحلوروش

هاي کاربردي قرار دارد و از لحاظ  پژوهش حاضر به لحاظ محتوایی در حوزه پژوهش

بکار تحقیقروش. هاي تحقیق اسنادي و میدانی است تحقیقاتی در حوزه روش

تحلیلومیدانیگیري اندازهروند تجربی،یکاساسبردر پژوهش حاضر، شده گرفته

شهرشرایط اقلیمیازعمومیمطالعهدر ابتداکهينحو بهبنا نهاده شده استاي مقایسه

هاي آب و هوایی از ایستگاه هواشناسی دانشگاه کاشان در  پذیرفت و دادهانجامکاشان

گیري  هاي اندازه ه از دستگاهدر مرحله بعد با استفاد. اي استخراج گردید مقیاس منطقه

فضاهاي ) 2جدول (هاي دیتاالگر دما و رطوبت  هاي آب و هوایی شامل دستگاه داده

، )a6–تصویر(، سرداب )باالخانه(یک اتاق در طبقه اول : مختلفی از خانه عطارها شامل

در طول مدت ) c7–تصویر(و بام ) c5–تصویر(، حیاط مرکزي )d6–تصویر(زیرزمین 

گیري شد و  اندازه آذرماه19و  18طور نیهمو  خردادماه25و  24در  ساعت 24

ها در  محل استقرار دستگاه. هاي آب و هوایی هر یک از فضاها استخراج گردیدند داده

چندین دستگاه دیتاالگر دما و رطوبت . است شده دادهنشان  4الی  2پالن تصاویر 

سانتیمتري از کف به  150تقریبی  در ارتفاع شده نییتعثابت در فضاهاي  صورت به

ها، تماماً در سایه  نحوي تعبیه گردیدند تا با ایجاد سایبان در تمام مدت برداشت داده

  .قرار گرفته باشند

هاي دما و رطوبت نسبی هر سی دقیقه در  ها برداشت داده با تنظیم این دستگاه

از فضاهاي  شده برداشتهاي دادهمقایسهترتیب ازبدین. ساعت انجام پذیرفت 24طول 

  .قابل استنتاج خواهد بود 1مختلف خانه نتایج مندرج در جدول شماره 
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  )نگارنده: مأخذ(و نتایج آنها  شده برداشتهاي مختلف  مقایسه داده -1جدول 

  نتایج قیاس  شده برداشتهاي مختلف  قیاس داده  

ایط محیطی فضاهاي تفاوت شر  از فضاهاي مختلف داخل بنا شده برداشتهاي  داده  1

  مختلف داخل بنا

از فضاهاي مختلف داخل بنا با  شده برداشتهاي  داده  2

  هاي حیاط مرکزي داده

تفاوت شرایط محیطی فضاهاي 

  داخل و خارج بنا

از فضاهاي داخل بنا و حیاط مرکزي  شده برداشتهاي  داده  3

  هاي بام با داده

تفاوت شرایط محیطی در مقیاس 

  خرد و محله

از  شده استخراجهاي  از بام و داده شده برداشتهاي  داده  4

  ایستگاه دانشگاه کاشان

تفاوت شرایط محیطی در مقیاس 

  محله و منطقه

و  خردادماهاز فضاهاي مختلف بنا در  شده برداشتهاي  داده  5

  آذرماه

تفاوت رفتار حرارتی بنا در فصول 

  سرد و گرم سال

  

زمانی مختلف،بازةدرهر فضا،رطوبت نسبیدمایی وهاي در مرحله بعد داده

شرایط گردیدند تامنتقلگیوانییمیاقل ستیزبر روي شاخص آسایشی قیاسیطور به

از معتبرترین نمودار،این .شودآسایش سنجیدهمحدودةبهنسبتفضاهادروناقلیمی

) 72-61:1388طاهباز، (گردد  هاي تحلیل شرایط آسایش حرارتی محسوب می شاخص

نمودار .نماید میمشخصانسانیآسایششرایطبراي تأمینرافضاهاکالبديو نیازهاي

  .دهد ساختار کلی روند انجام پژوهش حاضر را نشان می 1شماره 
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استخراج داده هاي ایستگاه سینوپتیک کاشان- 
کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیري- 
نصب تجهیزات و برداشت داده هاي محیطی- 

انتخاب  شاخص هاي آسایشی

تحلیل شرایط آسایش

ارزیابی

نتیجه گیري

بله

خیر

مطالعه بنا و تعیین قدمت آن-   
تهیه یا برداشت پالن ها، نماها و مقاطع-   
تعیین جنس مصالح بکار رفته در بنا- 

شناخت مسأله

تجزیه و تحلیل داده ها

مطالعه متون و ادبیات موضوع

جمع آوري داده ها

داده هاي کالبديداده هاي اقلیمی

  

  )نگارنده: مأخذ(ساختار کلی پژوهش  -1نمودار 
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  ابزارهاي گردآوري اطالعات

هاي دستگاهازآب و هوایی در مقیاس محلی و خرد،عاتاطالدقیقبرداشتبراي

، دستگاه 2بادسنجدستگاه،1سنج دیتاالگر مختلفی مانند دماسنج و رطوبتدیجیتال

WBGT
3

جدول . نمودتوان استفاده می قرمز مادونيبردار عکسو همچنین دستگاه  

است را نشان  برداشت قابلها  اطالعاتی که توسط هر یک از این دستگاه 2شماره 

هاي  در این مقاله با توجه به حجم مطالب، تنها اطالعات مربوط به دستگاه. دهد می

 شده برداشتدیتاالگر دما و رطوبت بررسی، تحلیل و گزارش گردید و سایر اطالعات 

دستگاه دیتاالگر ام اي . اي ارائه خواهد شد هاي دیگر در مقاالت جداگانه توسط دستگاه

این دستگاه . براي برداشت اطالعات دما و رطوبت استفاده گردید 985825مدل  4سی

و  سانتیگراددرجه  0,6گیري دما با دقت  ساخت کشور تایوان بوده و قادر به اندازه

  .درصد است 3رطوبت نسبی با دقت 

  )نگارنده: مأخذ(ها  معرفی ابزارهاي گردآوري داده -2جدول 

  
  

                                               
1. USB Data logger
2. Hot fire
3. Wet Bulb Globe Temperature
4. MIC

درجه سانتیگراد و با   - 40تا  85بوده و محدوده نمایش و ذخیره دما آن  LCDاین دستگاه داراي صفحه نمایش  - 5

 ±% 3و با دقت % 99,9تا  0,1حدوده نمایش و ذخیره رطوبت این دستگاه م. باشد درجه سانتیگراد می  ±0,6   :دقت

  .باشد ساعت را دارا می 6ثانیه تا  1عدد با فاصله زمانی انتخابی از  16000باشد و قابلیت ثبت اطالعات تا  می
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  )نگارنده: مأخذ(گیري  هاي اندازه و هوایی توسط دستگاههاي آب  برداشت داده - 7تصویر 

  

گردآوري اطالعات

خردادماه25و  24تاریخدر بار کیاز فضاهاي مختلف خانه عطارها برداشت اطالعات

چندین دستگاه دیتاالگر  کهينحو به. انجام پذیرفتآذرماه19و  18هم در  بار کیو 

دن در نقاط مختلفی از بنا شامل حیاط مرکزي، پس از کالیبره ش سنج رطوبتدماسنج و 

سانتیمتر از کف و در زیر  150بام، باالخانه، زیرزمین و سرداب در فاصله تقریبی 

بندي  ها پس از تنظیم زمان این دستگاه). 4الی  2تصاویر (سایبان نصب گردیدند 

یمی بر روي تنظ يبند زمانبرداشت اطالعات قادر خواهند بود تا اطالعات را بر اساس 

پس از تنظیم و  بیترت نیا به. اتوماتیک ثبت و ضبط نمایند صورت بهحافظه داخلی خود 

دقیقه انجام  30هر  صورت بهو  روز شبانهها برداشت اطالعات در طول  نصب دستگاه

هاي دما و رطوبت توسط اکثر  گیري داده همچنین، با استفاده از قابلیت اندازه. پذیرفت

هاي  و قرار گرفتن آنها در مجاورت هم با مقایسه داده شده ارهاشهاي  دستگاه

ها را زیر  از دستگاه هرکداميریگ اندازهتوان دقت  توسط هر یک از آنها می شده برداشت

از برداشت اطالعات در یک دستگاه  یتوجه قابلاختالف  کهیدرصورتنظر داشت و 

مجدداً کالیبره کرد و یا از دستگاه توان دستگاه را از برداشت خارج و  مشاهده شود می

توان از دقت برداشت اطالعات و قابلیت  می بیترت نیا به. با دقت الزم استفاده نمود

  .اعتماد به آنها اطمینان حاصل نمود
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توسط  شده ثبتتغییرات دماهاي است مشاهده قابل2که در نمودار  طور همان

در این نمودار  خردادماه25و  24عصر  16صبح تا ساعت  11ها از ساعت  دستگاه

ساعت  24دهد که در فصل گرم در طول  نمودار نشان می. مقایسه گردیده است

متعلق به بام  شده ثبتترین دما را سرداب داشته و در طول روز باالترین دماي  پایین

 24تغییرات دمایی در بام در  کهیدرحالدهد که  نمودار نشان می طور نیهم. باشد می

درجه  45تا ) پیش از طلوع آفتاب(سانتیگراددرجه  18بسیار زیاد و بین ساعت 

نوسان دارد این تغییرات در سرداب  سانتیگراددرجه  27یعنی حدود ) ظهر(سانتیگراد

  .نوسان دارد سانتیگرادساعت بسیار کم و در حدود چند درجه  24در طول 

  

  
  )نگارنده: ذمأخ(خردادماه25و  24تغییرات دما در  -2نمودار 

  

صبح تا  11در فصل گرم از ساعت  شده ثبتهاي نسبی  همچنین، تغییرات رطوبت

نتایج . معرفی گردیده است 3در نمودار  خردادماه25و  24عصر  16ساعت 

 ازآنجاکهدهد که باالترین رطوبت نسبی متعلق به سرداب بوده و  ها نشان می گیري اندازه

کارهاي مؤثر در افزایش آسایش محیطی در  از راهکاهش دما و افزایش رطوبت نسبی 
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استنتاج  3و  2گردد، از نتایج دو نمودار  فصل گرم مناطق گرم و خشک محسوب می

به ) گودال باغچه صورت بهبخصوص (گردد که استفاده از سرداب و حیاط مرکزي  می

گرم ترتیب بهترین روش براي کاهش دما و افزایش رطوبت نسبی در فصل گرم مناطق 

. دارند عهدهباشد و نقش مؤثري در تأمین آسایش محیطی بر  و خشک ایران می

همچنین، استفاده از پوشش گیاهی و آبنما در حیاط مرکزي نیز نقش مؤثري در این 

  .خواهند داشت بر عهدهخصوص 

توان دریافت که رطوبت نسبی در حیاط مرکزي  می الذکر فوقاز مقایسه دو نمودار 

وس با دماي هوا دارد، به این معنی که با کاهش دما در طول شب رطوبت اي معک رابطه

یابد و  و در طول روز با افزایش تدریجی دما رطوبت نسبی کاهش می افتهیشیافزانسبی 

در  نما آبوجود گیاهان و  جهت نیازا. در ظهر به کمترین میزان خود خواهد رسید

ش رطوبت نسبی در طول روز را تعدیل بوده و کاه کننده کمکتوانند  حیاط مرکزي می

دهد در فصل گرم بیشترین تغییرات رطوبت نسبی متعلق به  نشان می 3نمودار . نمایند

درصد  31درصد در اوایل صبح یعنی در حدود  43درصد در ظهر تا  12بام بوده و بین 

و نوسان دارد و کمترین نوسان رطوبت نسبی در فصل گرم نیز متعلق به سرداب بوده 

  .درصد نوسان داشته است 11درصد یعنی حدود  47تا  36بین 
  

  
  )نگارنده: مأخذ(خردادماهتغییرات رطوبت نسبی در  -3نمودار 
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هاي دما و رطوبت نسبی مجدداً  و شروع فصل سرما برداشت آذرماهدر اواخر 

توسط دیتاالگرها برداشت شد تا تغییرات رفتارهاي حرارتی و رطوبتی در فصل سرما 

ظهر  15عصر تا  18از ساعت  شده ثبتتغییرات دماهاي  4در نمودار . نیز بررسی گردد

دهد که در فصل سرد در طول  نمودار نشان می. است شده دادهنمایش  آذرماه19و  18

ساعت باالترین دما را سرداب داشته و کمترین تغییرات دمایی متعلق به سرداب  24

اطالعات در فصل  شده برداشتاز میان چهار فضاي دهد که  نمودار نشان می. باشد می

بیشترین تغییرات دمایی متعلق به ) حیاط مرکزي، زیرزمین، سرداب و باالخانه(سرد 

  .باشد حیاط مرکزي بوده و کمترین متعلق به سرداب می

 18در فصل سرد نیز از ساعت  شده ثبتهاي نسبی  همچنین، تغییرات رطوبت

دهد  نتایج نشان می. معرفی گردیده است 5در نمودار  ذرماهآ19و  18ظهر  15عصر تا 

که باالترین رطوبت نسبی فصل سرد متعلق به حیاط مرکزي و پس از آن سرداب و 

در این خصوص سرداب و زیرزمین از وضعیت نسبتًا مشابهی . باشد زیرزمین می

. باشد خانه مینیز متعلق به باال شده ثبتبرخوردار بوده و کمترین میزان رطوبت نسبی 

کارهاي مؤثر در افزایش آسایش  افزایش دما و افزایش رطوبت نسبی از راه ازآنجاکه

 5و  4گردد، از نتایج دو نمودار  محیطی در فصل سرد مناطق گرم و خشک محسوب می

گودال  صورت بهبخصوص (گردد که استفاده از سرداب و حیاط مرکزي  استنتاج می

ایش دما و رطوبت نسبی در فصل سرد مناطق گرم و خشک نقش مثبتی در افز) باغچه

هاي سنتی مؤثر  ایران بر عهده دارند و از این طریق در تأمین آسایش محیطی خانه

 5الی  2همچنین، بررسی عملکرد سرداب و حیاط مرکزي در نمودارهاي . باشند می

بت بوده و دهد که وجود این دو فضا هم در فصل سرد و هم در فصل گرم مث نشان می

  .گردد منجر به افزایش آسایش محیطی می
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  )نگارنده: مأخذ(آذرماه19و  18تغییرات دما در  - 4نمودار 

  

در ادامه پژوهش به میزان این تأثیرگذاري در دسترسی به آسایش حرارتی در 

 مشاهده قابل5و  4که در نمودارهاي  طور همان. پرداخته خواهد شد آذرماهو  خردادماه

هاي متعددي همراه  تغییرات دما و رطوبت نسبی سرداب در فصل سرد با تالطم است

رسد این تغییرات ناشی  است که با توجه به وجود دریچه بادگیر در این فضا، به نظر می

  .از تأثیرات تغییرات جریان باد حاصل از بادگیر در این فضا باشد
  

  
  )نگارنده: مأخذ(اهآذرم19و  18تغییرات رطوبت نسبی در  -5نمودار 
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مقایسه تغییرات دما در فصل گرم و سرد سال در فضاهاي مختلف خانه عطارها از 

دهد که کمترین  این نمودار نشان می. آورده شده است 6در نمودار  15الی  18ساعت 

 جهت نیازاباشد و  تغییرات دمایی در فصل سرد و گرم سال متعلق به سرداب می

به این معنی که باالترین دماي . یز متعلق به این فضا استبهترین عملکرد دمایی ن

در فصل گرم متعلق به سرداب  شده ثبتترین دماي  در فصل سرد و پایین شده ثبت

دهد که بیشترین نوسان دمایی متعلق به بام بوده و  نشان می 6همچنین، نمودار . باشد می

  .سان استدر فصل گرم داراي نو سانتیگراددرجه  27این فضا حدود 

  

  
  )نگارنده: مأخذ(آذرماهو  خردادماهتغییرات دما در  -6نمودار 
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  )نگارنده: مأخذ(آذرماهو  خردادماهتغییرات رطوبت نسبی در  -7نمودار 

  

مقایسه تغییرات رطوبت نسبی در فصل گرم و سرد سال در فضاهاي مختلف خانه 

دهد که  این نمودار نشان می. ستآورده شده ا 7در نمودار  15الی  18عطارها از ساعت 

ساعت  24سرداب در طول فصل سرد و گرم همواره باالترین رطوبت نسبی را در طول 

 جهت نیازاباشد و کمترین نوسان را در فصل سرد و گرم دارد و  دارا می روز شبانه

بهترین عملکرد رطوبتی را از میان فضاهاي مورد مطالعه این پژوهش به خود اختصاص 

حیاط مرکزي در طول شب رطوبت نسبی باالیی را در فصل سرد و گرم همراه . هدد می

فصل سرد  روز شبانهدهد که حیاط مرکزي در طول  همچنین نمودار نشان می. خود دارد

تر بودن دماي هوا از رطوبت نسبی باالتري نسبت به فصل گرم برخوردار  به دلیل پایین

  .باشد می
  

  هشد برداشتهاي  تحلیل داده

هاي دمایی و رطوبت  جهت تحلیل داده 1گیوانی یمیاقل ستیزدر این پژوهش از نمودار 

نمودار گیوانی، . گیري استفاده گردید توسط تجهیزات اندازه شده برداشتنسبی 

                                               
1. Giovanni Structural Bioclimatic Chart



  

  

  

  

439  |، اخترکاوان و فالحی  ... هاي بررسی شرایط آسایش حرارت داخلی خانه

که اطالعاتی (نموداري است که توسط باروك گیوانی بر پایه نمودار سایکرومتریک 

. است شده میترس) کند را بیان می) بی و مطلقنس(و رطوبت ) تر و خشک(درباره دما 

گیوانی محدودة آسایش حرارتی داخل ساختمان را بر روي نمودار و بر اساس دما و 

هاي تحلیل شرایط آسایش  رطوبت نسبی تعیین نموده است و جزء معتبرترین شاخص

 عالوه بر آن، نواحی دیگري در). 72-1388:61طاهباز، (گردد  حرارتی محسوب می

است که بر اساس میزان اختالف با ناحیۀ آسایش موجود در  شده مشخصاین نمودار 

هاي مکانیکی را براي رسیدن به  کارهاي فعال، غیرفعال و استفاده از سیستم نمودار، راه

,Givoni(دهد  محدودة آسایش پیشنهاد می 1976: 1988.(  

 طور بهو ناحیه آسایش ناحیه در این نمودار مشخص گردیده است که در ادامه د 9

  ):1388، انیراز جو(گردد  مختصر به شرح زیر معرفی می

 درجه  27تا  20دما در این ناحیه بین ): ناحیه آسایش(1ناحیه شماره

.باشد درصد می 80و  20و رطوبت نسبی بین  سانتیگراد

 درجه  33تا  27دما در این ناحیه از ): ناحیه نیاز به تهویه(2ناحیه شماره

در این ناحیه آسایش حرارتی از . درصد است 80تا  20و رطوبت نسبی بین  انتیگرادس

.گردد طریق تأمین تهویه طبیعی فراهم می

مرز  سانتیگراددرجه  20باشد دماي  مشخص می 8که در نمودار  طور همان

از به این معنا که چنانچه دماي هوا باالتر . است شده نییتعها  تأمین سایه بر روي پنجره

باشد بایستی مانع از ورود تابش آفتاب به داخل ساختمان  سانتیگراددرجه  20دماي 

.شد
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گیوانی یمیاقل ستیزنمودار  -8نمودار 

  

هاي  توسط دستگاه شده برداشتهاي دمایی و رطوبت نسبی  در این پژوهش داده

تا وضعیت  گیوانی منتقل گردید یمیاقل ستیزگیري از هر فضا بر روي نمودار  اندازه

در ادامه به شرح تحلیل آسایش . آسایش حرارتی و رطوبتی هر فضا تحلیل گردد

 آذرماهو  خردادماهحرارتی هر یک از فضاهاي مورد مطالعه خانه عطارهاي کاشان در 

.پرداخته خواهد شد

  

  خردادماهدر  شده برداشتهاي  تحلیل داده

هاي آب و هوایی،  اشت دادههاي برد که اشاره گردید با نصب دستگاه طور همان

، )a6–تصویر(، سرداب )c7–تصویر(اطالعات دما و رطوبت نسبی چهار فضاي بام 

 طور نیهمخانه تاریخی عطارها و ) A7–تصویر(و حیاط مرکزي ) B7–تصویر(باالخانه 



  

  

  

  

441  |، اخترکاوان و فالحی  ... هاي بررسی شرایط آسایش حرارت داخلی خانه

ساعته  24در یک بازه  خردادماه25و  24در  1ایستگاه هواشناسی دانشگاه کاشان

گیوانی وضعیت آسایش حرارتی هر  یمیاقل ستیزه کمک شاخص برداشت گردید و ب

که در  طور همان. پرداخته خواهد شد هرکدامیک تحلیل شدند که در ادامه به شرح 

و  24در  شده برداشت(هاي دما و رطوبت نسبی بام  باشد داده می مشاهده قابل9نمودار 

 منظور بهها  مرحله بعد دادهاست و در  شده دادهنشان  9بر روي نمودار ) خردادماه25

  .منتقل گردید) 10نمودار (گیوانی  یمیاقل ستیزانجام تحلیل شرایط آسایشی به نمودار 

  

خردادماهنمودار دما و رطوبت بام در  -9نمودار 

)نگارنده: مأخذ(

یمیاقل ستیزنمودار  -10نمودار 

: مأخذ(خردادماهبام در ) گیوانی(

)نگارنده

دهد که دما در طول شب و عدم تابش خورشید در بام  ات نشان مینتایج مطالع

یابد و به علت ظرفیت رطوبت پذیري هوا با افزایش و کاهش دما رابطه  کاهش می

دهد که دماي هوا از  نشان می 9نمودار . آید معکوسی با رطوبت نسبی بوجود می

درجه  45خورشید تا  در اوایل روز و پیش از طلوع سانتیگراددرجه  19کمترین میزان 

نوسان دارد و این  روز شبانهدر  سانتیگراددرجه  26در ظهر یعنی حدود  سانتیگراد

مطالعات نشان . بدست آمد روز شبانهدرصد در  44تا  11نوسان براي رطوبت نسبی بین 

داد که کمترین میزان رطوبت نسبی در ظهر و بیشترین میزان آن پیش از طلوع خورشید 

                                               
دانشکده معماري و هنر دانشگاه کاشان نصب و راه  ایستگاه هواشناسی دانشگاه کاشان بر روي پشت بام - 1

.دانشگاه کاشان در بلوار قطب راوندي شهر کاشان واقع است. اندازي شده است است
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دهد که به علت دماي باالي هوا در اغلب  نیز نشان می 10تحلیل نمودار . فتدا اتفاق می

که  بیترت نیا به. باشد مواقع روز شرایط آب و هوایی بام خارج از محدوده آسایش می

در اوایل و اواخر روز وضعیت بهتري داشته و در صورت وجود جریان باد آسایش 

اي هوا بدترین شرایط آسایشی براي آن فراهم تأمین گردیده و در ظهر با باالتر رفتن دم

اما در طول شب که تابش مستقیم خورشید وجود ندارد فضاي بام در محدوة . شود می

مناسب خوابیدن ساکنین در بام در طول شب  جهت نیازاگیرد و  شرایط آسایش قرار می

  .باشد می

در  ادماهخرد25و  24در سرداب در  شده ثبتتغییرات دمایی و رطوبت نسبی 

است نوسان دما و  مشاهده قابلکه از این نمودار  طور همان. آورده شده است 11نمودار 

درجه  22تا  20اندك و براي دما بین  روز شبانهرطوبت نسبی در این فضا در طول 

نیز تحلیل  12نمودار . باشد درصد می 46تا  35و براي رطوبت نسبی بین  سانتیگراد

دهد که در  مطالعات نشان می. دهد ا در این زمان نشان میشرایط آسایشی سرداب ر

و  24باشد، بهترین وضعیت آسایشی در  مقابل بام که بدترین شرایط آسایشی را دارا می

 گونه چیهساعت بدون  24در تمامی طول  کهينحو به. را سرداب دارد خردادماه25

د و بهترین عملکرد وسایل سرمایشی این فضا در محدوده شرایط آسایش قرار دار

  .دهد از خود نشان می روز شبانهاقلیمی را در 
  

  
نمودار دما و رطوبت نسبی سرداب در  -11نمودار 

  )نگارنده: مأخذ(خردادماه

خردادماهنمودار  -12نمودار 

  سرداب ) گیوانی(یمیاقل ستیز

  )نگارنده: مأخذ(



  

  

  

  

443  |، اخترکاوان و فالحی  ... هاي بررسی شرایط آسایش حرارت داخلی خانه

مایی هوا در حیاط مرکزي در آورده شده است تغییرات د 13که در نمودار  طور همان

نوسان  سانتیگراددرجه  15یعنی حدود  سانتیگراددرجه  35تا  20بین  خردادماه25و  24

توان تفاوت دمایی دو فضاي بام در  می یراحت به13با نمودار  9دارد و از مقایسه نمودار 

ین دو از مقایسه ا. مقیاس محلی و فضاي حیاط مرکزي در مقیاس خرد را تحلیل نمود

درجه  15و حیاط مرکزي حدود  سانتیگراددرجه  26نمودار نوسان دمایی بام حدود 

آید که نشان از مؤثر بودن حیاط مرکزي در کنترل شرایط آب و  می به دستسانتیگراد

بازه تغییرات حداقل و حداکثر دمایی و رطوبت نسبی . هوایی در مقیاس خرد اقلیم دارد

  .آورده شده است 16در نمودار  دادماهخردر  شده برداشتفضاهاي 

  

نمودار دما و رطوبت نسبی حیاط مرکزي  -13نمودار 

  )نگارنده: مأخذ(خردادماهدر 

خردادماهنمودار  -14نمودار 

  حیاط مرکزي ) گیوانی(یمیاقل ستیز

  )نگارنده: مأخذ(

  

  )نگارنده: مأخذ(آذرماه19و  18دما و رطوبت نسبی حداقل و حداکثر  -15نمودار 
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در مقیاس خرد (است حیاط مرکزي  مشاهده قابل16که در نمودار  طور همان

در کاهش دما و افزایش رطوبت نسبی ) در مقیاس اقلیم محلی(در مقایسه با بام ) اقلیم

  .تر عمل نموده است موفق

  

  )نگارنده :مأخذ(خردادماه25و  24دما و رطوبت نسبی حداقل و حداکثر  -16نمودار 

  

به  خردادماه25و  24دما و رطوبت نسبی حیاط مرکزي در  شده برداشتهاي  داده

 مشاهده قابل14که در نمودار  طور هماننمودار زیست اقلیم گیوانی منتقل گردید و 

دهد که در حیاط مرکزي این خانه  باشد نتایج حاصل از تحلیل این نمودار نشان می می

 10صبح در شرایط آسایش حرارتی قرار دارد و از ساعت  10الی ساعت  20از ساعت 

گیري از برودت تبخیري شرایط  در صورت وجود جریان هوا و امکان بهره 20الی 

 يانداز هیسادهد که  همچنین، نتایج نشان می. آسایش حرارتی مجددًا فراهم خواهد شد

 جهت نیازاارد و براي تأمین شرایط آسایش حرارتی در حیاط مرکزي بسیار اهمیت د

براي تأمین سایه و افزایش برودت تبخیري  نما آباستفاده از گیاهان مشجر و حوض و 

و همچنین آبپاشی کف حیاط در تأمین شرایط آسایش حرارتی حیاط مرکزي بسیار 

  .اهمیت دارند

  



  

  

  

  

445  |، اخترکاوان و فالحی  ... هاي بررسی شرایط آسایش حرارت داخلی خانه

نمودار دما و رطوبت نسبی باالخانه در  -17نمودار 

  خردادماه

  )نگارنده: مأخذ(

خردادماهنمودار  -18ار نمود

  باالخانه ) گیوانی(یمیاقل ستیز

  )نگارنده: مأخذ(

  

 17در نمودار  خردادماه25و  24هاي دمایی و رطوبتی باالخانه در  تحلیل داده

 28تا  24بین  روز شبانهدهد که دما در طول  این نمودار نشان می. آورده شده است

تحلیل این . درصد در نوسان است 35تا 21و رطوبت نسبی بین  سانتیگراددرجه 

دهد که باالخانه از عملکرد  نشان می) 18نمودار (ها در نمودار زیست اقلیم گیوانی  داده

الی  20برخوردار است و از ساعت  خردادماهروز شبانهآسایش حرارتی مناسبی در طول 

غروب  تا 10:30آسایش حرارتی قرار داشته و از ساعت  محدودهکامالً در  10:30

ها  خورشید نیز در صورت برخورداري از مختصر تهویه طبیعی مناسب از طریق پنجره

البته الزم به توضیح است که براي . تواند شرایط آسایش حرارتی را تأمین نماید می

و برودت  يانداز هیسابرخورداري از تهویه مناسب الزم است حیاط مرکزي از شرایط 

.اشدمند ب تبخیري مناسب نیز بهره

بررسی شرایط آب و هوایی و آسایش حرارتی در مقیاس اقلیم  منظور بهدر نهایت 

اي و مقایسه آن با شرایط آب و هوایی و آسایش حرارتی در مقیاس اقلیم محلی  منطقه

اطالعات ایستگاه هواشناسی  خردادماه25و  24در ) حیاط مرکزي(و خرد اقلیم ) بام(

آورده شده  19اري و هنر دانشگاه کاشان در نمودار در باالي دانشکده معم شده نصب

  .است
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نمودار دما و رطوبت نسبی دانشگاه کاشان  -19نمودار 

  )نگارنده: مأخذ(خردادماهدر 

خردادماهنمودار  -20نمودار 

دانشگاه ) گیوانی(یمیاقل ستیز

  )نگارنده: مأخذ(کاشان 

  

 38تا  26واي این ایستگاه بین که در این نمودار مشخص است دماي ه طور همان

تحلیل  منظور بهدرصد نوسان دارد و  27تا  12و رطوبت نسبی بین  سانتیگراددرجه 

. گیوانی منتقل گردید یمیاقل ستیزها بر روي نمودار  شرایط آسایش حرارتی این داده

ین در ا شده ثبتهاي  داده روز شبانهدهد که در اکثر مواقع  نشان می 20نتایج نمودار 

ایستگاه خارج از محدوده آسایش حرارتی بوده و تنها در هنگام صبح و در صورت 

همچنین، از . خواهد بود دسترس قابلوجود جریان هوا آسایش حرارتی تا حدودي 

اقلیم (با بام ) اي اقلیم منطقه(مقایسه تحلیل نمودار گیوانی ایستگاه دانشگاه کاشان 

توان نتیجه گرفت که حیاط مرکزي به عنوان  یم) خرد اقلیم(و حیاط مرکزي ) محلی

 خردادماهدر تعدیل شرایط آب و هوایی شهر کاشان در  يمؤثرخرد اقلیم نقش بسیار 

همچنین عملکرد حرارتی بام . گردد داشته و موجب افزایش آسایش حرارتی ساکنین می

اه کاشان خانه عطارها به عنوان معماري بومی نسبت به دانشکده معماري و هنر دانشگ

  .باشد تر می است، مناسب شده ساختهباشد و در دوره معاصر  که فاقد حیاط مرکزي می

  



  

  

  

  

447  |، اخترکاوان و فالحی  ... هاي بررسی شرایط آسایش حرارت داخلی خانه

  آذرماه19و  18شده برداشتهاي  تحلیل داده

هاي آب و  هاي برداشت داده تر نیز اشاره گردید، با نصب دستگاه که پیش طور همان

شامل زیرزمین  هوایی، اطالعات دما و رطوبت نسبی چهار فضاي خانه عطارها

–تصویر(و حیاط مرکزي )B7–تصویر(، باالخانه )a6–تصویر(، سرداب )d6–تصویر(

A7( یمیاقل ستیزمجدداً برداشت گردید و به کمک شاخص  آذرماه19و  18در 

گیوانی وضعیت آسایش حرارتی هر یک تحلیل گردیدند تا بتوان وضعیت شرایط 

  .د و گرم مقایسه نمودآسایش حرارتی این خانه را در دو فصل سر

هاي دمایی و رطوبت نسبی  است داده مشاهده قابل21که در نمودار  طور همان

این نمودار نشان . آورده شده است آذرماه19و  18از حیاط مرکزي در  شده برداشت

 49تا  26و رطوبت نسبی بین  سانتیگراددرجه  16تا  5دهد که دماي این فضا بین  می

ها بر روي نمودار گیوانی و تحلیل شرایط آسایشی  انتقال این داده .درصد نوسان دارد

دهد که حیاط  نشان می 22تحلیل نمودار . آورده شده است 22این فضا در نمودار 

ها در اواخر پاییز از عملکرد آسایش  مرکزي خانه تاریخی عطارها در زمان برداشت داده

 کهينحو به. ضا قابل احساس استحرارتی مناسبی برخوردار نیست و سرما در این ف

  .افتد بیشترین احساس سرما در اوایل صبح و کمترین احساس سرما در ظهر اتفاق می

  

  
نمودار دما و رطوبت نسبی حیاط  -21نمودار 

  آذرماهمرکزي در 

  )نگارنده: مأخذ(

یمیاقل ستیزآذرماهنمودار  -22نمودار 

  )نگارنده: مأخذ(حیاط مرکزي ) گیوانی(
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آورده  23از فضاي باالخانه در نمودار  آذرماه19و  18در  شدهيآور جمعهاي  داده

تا  11باشد دماي این فضاي بین  می مشاهده قابلکه در این نمودار  طور همان. شده است

درصد نوسان دارد و در طول  38تا  34و رطوبت نسبی آن بین  سانتیگراددرجه  13

ها و تحلیل  انتقال این داده. باشد بتاً ثابتی برخوردار میتقریبًا از شرایط نس روز شبانه

  .است شده دادهنشان  24آسایش حرارتی در نمودار 

  

نمودار دما و رطوبت نسبی باالخانه در  -23نمودار 

  آذرماه

  )نگارنده: مأخذ(

آذرماهنمودار  -24نمودار 

  باالخانه ) گیوانی(یمیاقل ستیز

  )نگارنده: مأخذ(

  

، خردادماهرفتار حرارتی این فضا در  عکس بهدهد که  نشان می 24ل نمودار تحلی

فضاي باالخانه فاقد شرایط آسایش حرارتی  روز شبانهساعت  24در طول  آذرماهدر 

شود و لذا، فضاي باالخانه در این زمان نیاز به ورود  باشد و سرما در آن احساس می می

، طور نیهم. استفاده از وسایل گرمازا دارد طور نیهمپرتو خورشید از پنجره به داخل و 

سرداب نیز بر روي  آذرماه19و  18در  شده برداشتهاي دمایی و رطوبت نسبی  داده

و رطوبت  سانتیگراددرجه  13تا  9دماي سرداب بین . آورده شده است 25نمودار 

  .درصد نوسان دارد 45تا  33نسبی آن بین 
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  آذرماهو رطوبت نسبی سرداب در نمودار دما  -25نمودار 

  )نگارنده: مأخذ(

آذرماهنمودار  -26نمودار 

  سرداب ) گیوانی(یمیاقل ستیز

  )نگارنده: مأخذ(

درجه  4متوسط حدود  طور بهدهد که  نشان می 21مقایسه این نمودار با نمودار 

ثیري در سرداب توانسته در افزایش دماي هوا در این زمان مؤثر باشد و تأ سانتیگراد

هاي  انتقال داده وجود نیباا. وضعیت رطوبت نسبی نسبت به حیاط مرکزي نداشته است

عملکرد  برعکسدهد که سرداب هم نتوانسته  سرداب بر روي نمودار گیوانی نیز نشان می

در ایجاد آسایش حرارتی داشته باشد و در  يمؤثرنقش  آذرماه، در خردادماهاین فضا در 

احتماالً بهترین عملکرد این فضا در . باشد ه استفاده از وسایل گرمازا میاین فضا هم نیاز ب

در  دشدهیتولایجاد نقش عایق حرارتی بودن زمین در جلوگیري از پرت حرارت  آذرماه

دهد که رفتار حرارتی  ، نتایج مطالعات نشان میرو نیازا. داخل فضا به بیرون خواهد بود

  .بوده است آذرماهاز  تر بسیار موفق خردادماهسرداب در 
  

  
  

  نمودار دما و رطوبت نسبی زیرزمین در  -27نمودار 

  )نگارنده: مأخذ(آذرماه

آذرماهنمودار  -28نمودار 

  زیرزمین ) گیوانی(یمیاقل ستیز

  )نگارنده: مأخذ(
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زیرزمین نیز بر  آذرماه19و  18در  شده برداشتهاي دمایی و رطوبت نسبی  داده

درجه  11تا  8دماي سرداب در این زمان بین . ورده شده استآ 27روي نمودار 

ها با  مقایسه این داده. درصد نوسان دارد 42تا  33و رطوبت نسبی آن بین  سانتیگراد

دهد که تقریبًا وضعیت مشابهی میان دو  از سرداب نشان می شده برداشتهاي  داده

بر  شدهيآور جمعهاي  ده، انتقال داطور نیهم. فضاي زیرزمین و سرداب وجود دارد

دهد که وضعیت آسایش حرارتی زیرزمین نیز شبیه به  روي نمودار گیوانی نیز نشان می

باشد و در این فضا نیز بدون استفاده از وسایل گرمازا امکان دسترسی به  سرداب می

  .آسایش حرارتی وجود نخواهد داشت

  

گیري بندي و نتیجه جمع

و رطوبت نسبی فضاهاي مختلفی از خانه تاریخی عطارها  هاي دمایی در این مقاله داده

به کمک تجهیزات  آذرماه19و  18و  خردادماه25و  24در شهر کاشان در دو زمان 

گیري برداشت و وضعیت آسایش حرارتی این فضاها به کمک نمودار  اندازه

ن داد که نتایج مطالعات نشا. گیوانی تحلیل و مورد مقایسه قرار گرفتند یمیاقل ستیز

آذرماهتر از  بسیار موفق) فصل گرم(خردادماهعطارها در  یخیتاررفتار اقلیمی خانه 

عملکرد طبیعی بنا  خردادماهتقریبًا در تمامی فضاها در  کهينحو بهاست، ) فصل سرد(

نماید و در این میان بهترین رفتار حرارتی را از سرداب  آسایش حرارتی را فراهم می

تر از  چنین، عملکرد حیاط مرکزي در مقیاس خرد اقلیم بسیار موفقهم. شاهد بودیم

و ایستگاه دانشکده معماري و هنر دانشگاه کاشان ) اقلیم محلی اسیمقدر (عملکرد بام 

در مقابل، نتایج مطالعات از رفتار حرارتی . ارزیابی گردید) اي در مقیاس اقلیم منطقه(

رفتار حرارتی این  عکس بهنشان داد که  رماهآذفضاهاي خانه تاریخی عطارها در اواخر 

گردد و در  منجر به آسایش حرارتی نمی آذرماه، عملکرد این خانه در خردادماهخانه در 

آید  ، به نظر میرو نیازا. بیشتر ساعات نیاز به استفاده از تجهیزات گرمازا خواهد بود
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اب و زیرزمین در نقش مثبت این خانه در فصل سرد بخصوص در فضاهایی مانند سرد

 دشدهیتولایجاد نقش حاصل از عایق حرارت بودن زمین و جلوگیري از پرت حرارت 

  .داخل به بیرون باشد

بخصوص (همچنین، نتایج نشان داد که استفاده از سرداب و حیاط مرکزي 

به ترتیب بهترین روش براي کاهش دما و افزایش رطوبت ) گودال باغچه صورت به

باشد و نقش مؤثري در تأمین آسایش  مناطق گرم و خشک ایران مینسبی در فصل گرم 

در حیاط مرکزي نیز نقش  نما آباستفاده از پوشش گیاهی و . دارند عهدهمحیطی بر 

بررسی عملکرد سرداب و حیاط . خواهند داشت بر عهدهمؤثري در این خصوص 

در فصل گرم مرکزي نشان داد که وجود این دو فضا در کل هم در فصل سرد و هم 

اما این فضاها بهترین رفتار را . گردد مثبت بوده و منجر به افزایش آسایش محیطی می

  .دهند در فصل گرم از خود نشان می

رسد الزم است  به نظر می آمده دست بهبندي کلی از نتایج  نهایتاً به عنوان یک جمع

م مقایسه میان نتایج تا با انجام مطالعات بیشتر در بناهاي مشابه این اقلیم و انجا

از هر یک، به دنبال پاسخ به این سؤال بود که آیا اساسًا در تمامی بناهاي  آمده دست به

است و یا در بناهایی با ابعاد،  یابیدست قابلتاریخی موجود در این اقلیم این نتایج 

 به دستهاي متفاوت ممکن است نتایج متفاوت  ها و خرد اقلیم گیري مساحت، جهت

توان این ضعیف عملکرد حرارتی این بناها در فصل سرد را  و نهایتاً چگونه میآید 

توان از عملکرد مثبت آنها در فصل گرم بخصوص در  برطرف نمود و چگونه می

  .هاي معماري معاصر بهره جست ایده
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