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ABSTRACT
This study aims to analyze the thermal properties of the external walls in the traditional indigenous
buildings located in the foothills of Mazandaran Province. The buildings were selected through a simple
random sampling method in the study area. Then, a sample of 30 external walls in those traditional
dwellings was chosen. They were 60 to 80 years old with an area of 40 to 60 square meters each. The
thermo-physical properties of the materials used in the walls were extracted from the Environmental
Design Standard (CIBSE) and the Road, Housing and Development Research Center. Then, the octal thermal properties of the walls were calculated using a program that the authors designed by the EXCEL
software. Also, based on their octal thermal properties, the walls were all compared in column charts.
Eventually, according to the priority and significance of each thermal property, the comparison of the
walls was done based on the least and the most energy loss. As the comparative analysis carried out in
this study revealed, mud-brick walls have the highest efficiency in terms of Volumetric Specific Heat, Decrement Factor and Time Lag Associated with Decrement Factor. There is a moderate efficiency in other
cases, and, in comparison with other external walls, mud-brick walls generally seem to be the most appropriate type of external wall in terms of the criteria in this research. According to the assertions of the
permanent dwellers of the traditional indigenous buildings and their rate of satisfaction with the thermal
comfort in those places under current climate conditions, mud-brick walls or any other wall with similar
thermal properties can be the most appropriate type of external wall in the research area.

Copyright © 2019, Journal of Rural Research. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

A

Extended Abstract

1. Introduction
great amount of world energy demand
is connected to the built environment.

Energy management is the key factor in any sustainable
development program, and reduction of energy consumption in residential and non-residential buildings is one of
the main challenges facing any movement toward more
sustainable conditions. From 1984 to 2004, primary energy consumption grew by 49% and CO2 emissions by
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43%, with an average annual increase of 2% and 1.8%
respectively. Nowadays, therefore, reducing energy consumption and providing thermal comfort in buildings
is one of the major concerns of architects in designing
biological spaces. In Iran, energy consumption in the
construction sector is extraordinarily higher than international standards. According to the available figures, about
40% of the energy in this country is consumed in domestic and commercial sectors. This is worth about 38% of
the total revenue from fossil fuel sales. As much as 70%
of this amount is used merely for heating and cooling
spaces. According to "the rural eco-museums in Mazandaran Province for rural texture improvement projects"
which has raised demands for construction in these areas,
it is essential to pay attention to the ways of reducing energy losses in building construction. Among the factors
that affect the amount of energy consumption and thermal comfort, the role of the external shells of buildings
and the materials used in them is significant. In this case
study, attempts are made to analyze the external shells of
the indigenous buildings in the foothill rural areas of Mazandaran Province.

2. Methodology
Mazandaran Province, located in the north of Iran, is
a temperate and humid region with about 1.46% of the
country's land area. Baliran is a village in the southern district of Amol, which is a county in the middle of the province. The village is a rural foothill settlement which the
Organization of Cultural Heritage and Tourism has considered as an eco-museum for rural texture improvement
projects. Specific climatic conditions and unique architectural compatibility with the climate are the main reasons
for choosing the village of Baliran, along with two other
villages of Kimare and Pashakola in its vicinity, as the
case study in this paper. The study sample was selected
by a simple random sampling method within the study
area, and the none-steady state conditions were evaluated
as the octal thermal IDs of the materials used in the external shells of the buildings. In order to assess the thermal
properties of the walls, a sample of 30 external walls of
traditional indigenous dwellings aged 60 to 80 years with
an area of 40 to 60 square meters were selected.

3. Results
According to the characteristics of the wall layers, different types of common walls were identified. They are
categorized as follows:
a) The most common and widely available type of external wall in the research area is made of wooden logs, as
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a prevailing material. The logs are arranged horizontally
and joined together to build the walls called “Darvarchin
walls". These walls are also covered with a mud mortar
on the internal side.
b) Some Darvarchin walls are covered with a mud mortar on both sides, and the outer side is covered with a layer
of white sand.
c) Wooden logs are replaced with mud mixed with straw
for the construction of the walls. The walls are also covered with a mud and straw mortar on both sides.
d) Mud bricks are used for building some walls. These
walls are also covered with plaster on the internal side and
a mud and lime mortar on the external side.
e) Baked bricks are used for building some walls. These
walls are also covered with a cement-lime-sand mortar
on both sides.
f) Baked bricks are used for building some walls covered with plaster on the internal side and a cement-limesand mortar on the external side.

4. Discussion
The data on the thermo-physical properties of the wall
materials were extracted from the Environmental Design
Standard (CIBSE) and the Road, Housing and Development Research Center. Then, the octal thermal properties
of the walls were calculated using a program that the authors designed by the Excel software. Also, based on their
thermal properties and column charts, the external walls
were all compared. Eventually, according to the priority
or the significance of each thermal property, the the shells
were compared in terms of the least and the most energy
loss.

5. Conclusion
In rural areas in the foothills of Mazandaran Province,
among the external walls made of mud-brick, strawbale, brick types 5 and 6, and wood types 2 and 3, the
mud-brick shells were found highly efficient in terms of
Volumetric Specific Heat, Decrement Factor and Time
Lag Associated with Decrement Factor. The other wall
types were found moderately efficient. Generally, as the
comparison of the walls showed, mud brick is the most
appropriate type of shell in the studied area. This material
or any other one with similar thermal properties is considered appropriate enough to be used in wall construction.
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مازندران
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کلیدواژهها:

آسایش حرارتی ،دیوارهای
خارجی ،شناسههای
حرارتی ،ابنیه بومی،
مازندران

هدف پژوهش حاضر ارزیابی تحلیلی شناسههای حرارتی مصالح مصرفشده در جدارههای خارجی خانههای بومی واقع در مناطق روستايي
اقلیم کوهپایهای استان مازندران است .لذا نمونههایی به روش نمونهگیری تصادفی ساده در پهنه موردمطالعه تعیین و جزییات  30نمونه
از جدارههای خارجی خانههای بومی با قدمت  60تا  80سال و با مساحت زیربنای  40تا  60مترمربع در روستاهای محدوده پژوهش
برداشت شده است .در ادامه مشخصات مصالح مصرفی در جدارههای متداول را بر اساس استاندارد طراحی محیطی ( )CIBSEو اطالعات
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن استخراج کرده و شناسههای حرارتی هشتگانه هرکدام از جدارهها بر اساس الیههای مصرفی آنها
با استفاده از برنامه طراحیشده در محیط نرمافزار  EXCELمحاسبه گردید .همچنین تمامی انواع جدارهها بر پایه هرکدام از شناسههای
حرارتی هشتگانه در قالب نمودارهای میلهای مقایسه و درنهایت با توجه به اولویتبندی میزان اهمیت هرکدام از شناسههای حرارتی،
قیاس جدارهها بر اساس کمترین و بیشترین میزان اتالف انرژی حرارتی انجام شد .بهعنوان نتیجه از میان انواع جدارههای موجود ،جداره
خشت خام ازنظر گرمای ویژه حجمی ،ضریب کاهش و زمان تأخیر ،کارایی باالیی داشته و در موارد دیگر کارایی متوسطی را از خود نشان
داده و درمجموع مناسبترین نوع جداره از منظر موضوع این پژوهش (شناسههای حرارتی هشتگانه) است.

مقدمه
کاهش مصرف انرژی توأم با تأمین آسایش حرارتی ساکنین در
ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی یکی از چالشهای پیشرو
در راستای رسیدن به آیندهای پایدارتر است (Huebner and et al,
) .2016ساخت ساختمانهای انرژی-کارآمد توان کاهش تولید
کربن تا  60درصد یا بیشتر را دارد ،که معادل  1/35میلیون
تن کربن است .بنابراین طراحی ساختمانهای انرژی-کارآمد یک
ضرورت است و نه یک گزینه برای بقای انرژی و کاهش صدور
کربن ) .(Tzikopoulos and et al, 2005کشور ایران یکی از انرژی-
ناکارآمدترین کشورهای جهان با شدت انرژی  3برابر میانگین
جهانی و  2/5برابر میانگین خاورمیانه است .در ایران بنا به آمار
و ارقام موجود ،در حدود  40درصد از کل حاملهای انرژی در
بخش خانگی و تجاری مصرف میشود .این میزان مصرف ازنظر
ارزش انرژی مصرفی ،حدود  38درصد از کل درآمدهای حاصل
از فروش سوختهای فسیلی را به خود اختصاص میدهد که از
این مقدار ،در حدود  70درصد از مصرف ،صرفاً بهمنظور گرمایش

و سرمایش فضاها استفاده میشود .اگر این میزان مصرف را با
سایر کشورها و متوسط مصرف در کل دنیا مقایسه کنیم ،این
واقعیت بر ما آشکار میگردد که در ایران ،وضعیت مصرف انرژی
در این بخش ،وضعیت بهسامانی ندارد (Pourdeihimi and Gosili,
) .2014پروژههای چند سال اخیر مکانیابی اکوموزههای روستایی
استان مازندران در طرحهای بهسازی بافت روستایی توسط
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری این استان ،تقاضای احداث
ابنیه جدید در این مناطق را باال برده است .با توجه به روشها
و تکنیکهای امروز ،اهمیت مسائل اقتصادی و سرعت ساخت
ازیکطرف و ارزان بودن انرژی از طرفی دیگر ،به نظر میرسد که
زمینه فراموشی راهکارهای هوشمندانه معماری گذشتهمان فراهم
شده است و این امر میتواند سببساز هدررفت بخش اعظمی از
انرژی در بخش خانگی این مناطق باشد.
طراحی ساختمان اولین خطوط دفاعی علیه پارامترهای اقلیمی
ن به دنبال فراهم آوردن
فضای بیرون است .طراحی اقلیمی ساختما 
ن است (Kotopouleas
آسایش حرارتی برای انسانها در ساختما 
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) .and Nikolopoulou, 2016بررسی آسایش حرارتی در طراحی
معماری و ساختوساز موضوع بسیاری از انواع پژوهشهایی
است که اهمیت این موضوع را روشن میسازد ).(Shakoor, 2011
پاسخ مطلوب ساختمان به نیازهای مرتبط با آسایش حرارتی از
ضرورتهای اولیه در طراحی ساختمان است که عدم توجه به آن،
سایر مسائل مرتبط با نیازهای فیزیکی و روانی ساکنین را دچار
اختالل میکند .از عوامل متعددی که در تأمین آسایش حرارتی
و کاهش میزان اتالف انرژی در ساختمانها مؤثرند میتوان به
میزان نفوذ هوای محیط خارج به فضای داخل ساختمان از
طریق منافذ ،رنگ جدارههای خارجی ساختمان ،نحوه عایقکاری
جدارههای خارجی ،نحوه عایقکاری کانالهای هوا و لولههای
تأسیسات ،جهت قرارگیری ساختمان ،ارتفاع سقفها ،شکل و
نحوه قرارگیری سایبانها ،ابعاد پنجرهها و انتقال انرژی حرارتی از
طریق مصالح مصرفی ساختمان در جریان انتقال پایدار و ناپایدار
اشاره کرد ) .(Kasmaee, 2003; Pourdeihimi, 1993در این پژوهش
از بین موارد مذکور به دلیل اهمیت انتقال انرژی حرارتی از طریق
مصالح مصرفی در پوسته خارجی ابنیه ،فقط به ارزیابی تحلیلی
جدارههای خارجی ساختمانها میپردازیم .همچنین با توجه به
نحوه انتشار انرژی حرارتی در جدارههای خارجی ساختمان که
خطی و ثابت در نظر گرفته نمیشوند ،جریان انتقال ناپایدار تحت
عنوان شناسههای حرارتی هشتگانه موردبررسی قرار میگیرد.
بهعبارتدیگر این پژوهش ،شناسههای حرارتی هشتگانه مصالح
مصرفی در پوسته خارجی ابنیه را در نمونه موردی ارزیابی میکند.

مروری بر ادبیات موضوع
معماری بومی واژهای است جهت استفاده در راستای دستهبندی
راهکارهای ساختوساز که از منابع محلی قابلدسترس جهت
پاسخگویی به نیازهای محلی استفاده میکنند .معماری بومی
بسیار متأثر از فرهنگ و محل جغرافیایی است و نمونهای از
هماهنگی بین مسکن ،ساکنان و محیط فیزیکی است که اغلب
در این دوران نادیده گرفته میشود .این نوع معماری یک منبع
ثروت عظیم برای معماری مدرن است چرا که راهحلهایی را ارائه
میدهد که نشاندهنده بیشترین قابلیت انطباق و انعطافپذیری
هستند؛ بنابراین بهعنوان نمونهای در جهت پایداری به کار میرود
) .(Coch, 1998آثار بهجای مانده از مناطق مختلف شهری و
روستایی ایران نشان میدهد که معماری بومی این مناطق با
حداقل نیاز به استفاده از انرژیهای کمکی برای تولید گرما و
سرما ،تنها با بهرهگیری از ویژگیهای فرم و مصالح ،شرایط نسبتاً
مناسبی را برای ساکنین خود فراهم نمودهاند .معماری معاصر
با تقلید از الگوهای معماری مدرن و بدون توجه به خصوصیات
اقلیمی هر منطقه ،بناهای مشاب ه را در اقلیمهای مختلف احداث
کرده که برای انطباق با شرایط آسایش انسان ،نیازمند بهرهگیری
گسترده از منابع انرژی فسیلی هستند .این مسئله در روستاها که
همواره از منابع محدودتری نسبت به شهرها برخوردارند ،حیاتیتر
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است ) .(Jalilian and Tahbaz, 2006به نظر میرسد علیرغم اینکه
نمونههای بومی روستایی استان مازندران ،الگوهای بهینهای در
راستای پایداری و کاهش اتالف انرژی با استفاده از شیوههای
بومی گوناگونی هستند؛ اما این الگوهای بهینه در معماری معاصر
این مناطق نادیده گرفته شدهاند .میتوان بخش اعظمی از این
کاهش را نتیجه انتخاب درست مصالح مصرفی و شناسههای
حرارتی آنها دانست .شناسههای حرارتی مؤلفههای مهمی
هستند که دمای مصالح ساختمانی و عملکرد حرارتی محیط
ساختهشده را تحت تأثیر قرار میدهند .این شناسهها دادههای
اساسی موردنیاز جهت ارزیابی و شبیهسازی رفتار حرارتی
محیط ساختهشده هستند (Li and et al, 2013; Abad and et al,
)2017؛ بنابراین مطالع ه شناسههای حرارتی مصالح مصرفی در
ساختمانها به ما در جهت رسیدن به راهکارهای کاهش اتالف
انرژی کمک میکند.
پرسشهای مطرح در این خصوص ،شامل موارد زیر است:
 -1مصالح بکار رفته با هدف کاهش اتالف انرژی از طریق
پوسته خارجی ابنیه روستایی منطقه موردمطالعه کدماند؟
 -2چه عواملی بر تبادل و اتالف انرژی حرارتی از طریق مصالح
مصرفی جدارهها تأثیرگذار هستند؟
 -3نحوه عملکرد الیههای پوسته خارجی ابنیه روستایی
بر تبادل و اتالف انرژی حرارتی در مناطق کوهپایهای استان
مازندران چگونه است و ویژگیها و مشخصات هریک از مصالح
متداول در این مناطق چیست؟
در این پژوهش در راستای پی بردن به پاسخ این سؤاالت،
سعی بر آن داریم تا با شناخت ویژگیهای شناسههای حرارتی
هشتگانه مصالح بهکاررفته در نمونههای موردمطالعه ،بتوانیم به
نتایجی دست پیدا کنیم که راهنمای ما در طراحی بهتر و انتخاب
مصالح امروزی مناسبتر در پهنه موردمطالعه باشد.
فرض تحقیق بر آن است که؛ مصالح و جزییات بکار رفته در
پوستههای خارجی ابنیه بومی در پهنه موردمطالعه متناسب با
شرایط محلی ،جهت تأمین آسایش حرارتی بنا با حداقل مصرف
انرژی است.

روششناسی تحقیق
در این پژوهش پس از آشنایی و مرور ادبیات مرتبط با موضوع
پژوهش ،به تعیین نمونههایی به روش نمونهگیری تصادفی ساده
در پهنه موردمطالعه میپردازیم .بهمنظور بررسی شناسههای
حرارتی دیوارها ،پس از مراجعه و ارزیابی میدانی ،مشاهدات عینی
برشهای عرضی جدارههای قدیمی تخریبشده ،عکسبرداری،
تهیه کروکی ،مصاحبه با معماران بومی قدیمی منطقه و ساکنین
دائمی خانهها در اوایل ماه آذر سال  ،1396جزییات  30نمونه از
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دیوارهای خارجی خانههای بومی با قدمت  60تا  80سال و با
مساحت زیربنای  40تا  60مترمربع برداشت میشود .بر اساس
مشخصات الیههای دیوارهای خارجی به دستهبندی و معرفی
انواع جدارههای متداول در پهنه موردمطالعه میپردازیم .در
ادامه مشخصات مصالح مصرفی در دیوارهای متداول را بر اساس
استاندارد طراحی محیطی 1و اطالعات مرکز تحقیقات ساختمان
و مسکن استخراج کرده ،سپس شناسههای هشتگانه حرارتی
هرکدام از دیوارها بر اساس الیههای مصرفی آنها با استفاده از
برنامه طراحیشده توسط نگارندگان در محیط نرمافزار EXCEL
محاسبه میگردد .همچنین تمامی انواع دیوارهای متداول بر
اساس هرکدام از شناسههای حرارتی هشتگانه در قالب نمودار
میلهای مقایسه میگردند و درنهایت با توجه به اولویتبندی میزان
اهمیت هرکدام از شناسههای حرارتی هشتگانه ،قیاس جدارهها
بر اساس کمترین و بیشترین میزان اتالف انرژی انجام میگیرد.
پهنه موردمطالعه

استان مازندران 2در شمال کشور ایران در منطقه معتدل و
مرطوب واقع شده است که حدود  1/46درصد از مساحت این
کشور را در بردارد .روستای بلیران واقع در جنوب شهرستان آمل،
شهرستانی در مرکز استان مازندران ،یک سکونتگاه روستایی
بومی است که در ناحیه کوهپایهای استان مازندران ایجاد شده
است (تصویر شماره  .)1همچنین این روستا بهعنوان اکوموزه
روستایی استان مازندران در طرح بهسازی بافت روستایی توسط
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران مکانیابی
1. CIBSE, Guide A, 1978 & 1999 & 2006
2. Mazandaran Province

شده است .شرایط ویژه اقلیمی و معماری همساز با اقلیم این
روستا ،عوامل اصلی انتخاب روستای بلیران به همراه دو روستای
کیمره و پاشاکال در مجاورت روستای مذکور بهعنوان نمونه
موردی پژوهش بوده است.
شناخت نوع اقلیم پهن ه موردمطالعه
اقليم به شرايط آب و هوايي يك منطقه جغرافيايي نظير
دما ،رطوبت ،باد ،بارش ،فشار اتمسفر و ساير مشخصـههـاي
هواشناسي در مدت زمانی نسبتاً طوالنی نسبت داده میشود
) .(Jafarpour, 2002آبوهوای هر منطقه تحت تأثیر موقعیت
جغرافیایی آن منطقه است .بدینصورت که با توجه به گردش
عمومی جو و فصول سال ،سیستمهای مختلفی وارد منطقه شده
و اقلیم آن را تحت تأثیر قرار میدهند ).(Kaviani and Alijani, 2005
در مباحث مربوط به اقليم و اقليمشناسي ،چهار عامل دما ،رطوبت
(بارندگي) ،جريان هوا (باد) و تابش آفتاب ،عمدتاً موردبررسی
و تجزیهوتحلیل قرار ميگيرند .بهنظر ميرسد در بررسي نقش
شناسههای حرارتی پوستههاي خارجي ابنیه در تأمين آسايش
حرارتی افراد در فضاهای داخلی ،چهار عامل فوقالذكر تأثيرگذار
باشند ) .(Jafarpour, 2002; Alizadeh, 2004بنابراین الزم است
تا محدوده آسایش و محدوده عدم آسایش حرارتی تحت تأثیر
عوامل اقلیمی چهارگانه در پهنه موردمطالعه تعیین شود؛ تا
اهمیت جدارههای خارجی در محدوده زمانی عدم آسایش
حرارتی بهمنظور تأمین شرایط مطلوب فضاهای داخلی ابنیه
مشخص شود .در اين پژوهش با توجه به مجموع شرایط اقلیمی
پهنه موردمطالعه ،نقش دما و رطوبت نسبي در تعيين محدوده
آسایش و عدم آسایش حرارتی مورداستفاده قرار ميگيرد.

تصویر  .1موقعیت پهنه موردمطالعه در شهرستان آمل .مأخذhttps://www.google.com/maps, 2017 :
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استان مازندران به لحاظ ویژگیهای طبیعی به سه حوزه
کوهستانی با آبوهوای سرد کوهستانی ،ارتفاعات جنگلی
(کوهپایهای) با آبوهوای سرد خزری و جلگهای با آبوهوای
معتدل خزری قابل تقسیمبندی است ) .(Kalbadinezhad, 2008در
این تحقیق ،منطقه بلیران با اقلیم کوهپایهای بههمراه دو روستای
مجاور کیمره و پاشاکال موردمطالعه قرار گرفتهاند .بهمنظور
شناخت نوع اقلیم پهنه موردمطالعه ،نخست نمودار اقلیمی بر
اساس میانگین درجه حرارت ماهیانه و در ادامه میزان رطوبت
نسبی ماهیانه ،مطالعه میشود.
بهمنظور تهيه نمودار اقلیمی بر اساس میانگین درجه حرارت
ماهیانه (تصویر شماره  ،)2آمار مربوط به معدل حداكثر ،معدل
حداقل و معدل متوسط دماي ماهيانه پهنه موردنظر از سال
 1380لغايت ( 1394بر اساس  14سال) ،بهاستناد آمار و اطالعات
سازمان هواشناسي شهرستان آمل مورداستفاده قرار ميگيرد.
در جدول شماره  ،1احساس دمـايی نسـبت بـه دمـای محيط
آورده شده است:

با استناد به تصویر شماره  2و جدول شماره  ،1تعداد
ماههاي واقع در محدودههاي دمايي مختلف ،در جدول شماره
 2جمعبندي شده است .با توجه به اين جدول ،در اقليم منطقه
موردمطالعه در حدود  50درصد از ماههاي سال در محدوده
پايينتر از منطقه آسايش و  41/6درصد از ماههاي سال در
محدوده آسايش و  8/3درصد از ماههای سال شرايط دمايي
محيط باالتر از منطقه آسايش است.
بهمنظور بررسي ميزان رطوبت نسبي ،معدل حداكثر ،معدل
حداقل و معدل متوسط رطوبت نسبي ماهيانه پهنه موردنظر از
سال  1380لغايت ( 1394براساس  14سال) ،بهاستناد آمار و
اطالعات سازمان هواشناسي شهرستان آمل مورداستفاده قرار
میگیرد که با توجه به آن میتوان به جدول شماره  3دست
یافت:
بهعبارتدیگر در پهنه موردمطالعه ،معدل رطوبت نسبی ماهیانه
کلیه ماهها ،در منطقه آسایش واقع شده است.

تصویر  .2نمودار اقلیمی بر اساس میانگین درجه حرارت ماهیانه پهنه موردمطالعه.
مأخذAmol city Meteorological Organization, 2017 :
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جدول  .1احساس دمايي نسبت به دماي محيط بر حسب درجه سانتیگراد.
احساس دمایی

میزان دما

خیلی گرم

 34به باال

گرم

 29الی 34

کمی گرم

 26الی 29

آسایش سالیانه

 18الی 26

کمی سرد

 12الی 18

مأخذThe AIA Research Corporation, 1978 :
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 0الی 12

خیلی سرد

 0به پایین
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جدول  .2نتایج حاصل از مقایسه "جدول احساس دمایی نسبت به دمای محیط" و "نمودار اقلیمی بر اساس میانگین درجه حرارت ماهیانه".
ردیف

محدوده و احساس دمایی

2

منطقه آسایش

1
3
4

میزان دما

تعداد ماه

درصد

 18الی 26

5

41/6

باالتر از حداکثر دما در منطقه آسایش

 26به باال

پایینتر از حداقل دما در منطقه آسایش

 18به پایین

6

گرم

 29الی 34

صفر

صفر

 18الی 26

5

41/6

خیلی گرم

5
6
7

کمی گرم

 26الی 29

کمی سرد

 12الی 18

خیلی سرد

 0به پایین

آسایش

8
9

سرد

10

 34به باال

 0الی 12

1

صفر
4
2
4

صفر

8/3
50

صفر
33/3
16/7
33/3
صفر
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جدول  .3نتایج حاصل از میزان رطوبت نسبی در پهنه موردمطالعه.

باالتر از حداکثر رطوبت نسبی در منطقه آسایش

درصد رطوبت نسبی

 80به باال

تعداد ماه

درصد

محدوده رطوبت نسبی

منطقه آسایش

 25الی 80

12

100

پایینتر از حداقل رطوبت نسبی در منطقه آسایش

 25به پایین

صفر

صفر

صفر
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مأخذAmol city Meteorological Organization, 2017 :

یافتهها
تعیین نمونهها به روش نمونهگیری تصادفی ساده در سه
روستای بلیران ،کیمره و پاشاکال انجام و بهمنظور بررسی
شناسههای حرارتی دیوارها ،پس از مراجعه و ارزیابی میدانی،
مشاهدات عینی برشهای عرضی جدارههای قدیمی تخریبشده،
عکسبرداری ،تهیه کروکی ،مصاحبه با معماران بومی قدیمی
منطقه و ساکنین دائمی خانهها در اوایل ماه آذر سال ،1396
خصوصـيات و جزئيات  30نمونه از دیوارهای خارجی خانههای
بومی با قدمت  60تا  80سال و با مساحت زیربنای  40تا 60
مترمربع که با دانش بـومي و درگذر زمان اجرا شدهانـد ،برداشت
شده است.
 .1در تصوير شماره  ،3گونه متداول خانـههـاي روسـتايي بـا
استفاده از الوارهای چوبی که بهصورت افقی رویهم قرار میگیرند
و بهاصطالح به دیوارسازی دارورچین (کلهچو) معروف است ارائه
شده است .استفاده ازاینگونه جدارهسازي در ساخت جدارههاي
خارجي به نسبت ساير گونهها رواج بيشتری دارد.
 .2گونه متداول دیگر در پهنه موردمطالعه ،استفاده از مصالح

صفر

چوبی بهصورت دیوارهای دارورچین (کلهچو) در جدارههاي
خارجي ابنیه است .در این موارد همانطور که در تصویر شماره
 4هم دیده میشود ،عالوه بر اندود مالت گل بر روي سطوح
داخلي و خارجي جداره ،از یک الیه گل سفید در بیرونیترین
الیه جداره خارجی استفاده میشود .این الیه بسیار نازک و در
اغلب موارد به ضخامت چند میلیمتر است که معموالً در گذر
زمان نیز دچار خوردگی و ساییدگی شده و بنا به دالیل مذکور
در محاسبات تأثیر چندانی نداشته و از احتساب آن در تحلیل
الیههای جداره صرفنظر شده است .تصویر شماره  4نمونهای از
گونه متداول خانههای روستایی با استفاده از مصالح چوبی با اندود
مالت گل بیرونی است.
 .3گونه متداول ديگر در پهنه موردمطالعه ،استفاده از گل
بهصورت ديوارهاي چينهاي در جدارههاي خارجي ابنیه است .در
موارد مذکور عالوه بر اليه كاهگل بهصورت اندود بر روي سطوح
داخلي و خارجي جداره ،از الیه نازک گل سفید در بیرونیترین
الیه جداره خارجی نیز استفاده شده است .همانطور که قب ً
ال
نیز اشاره شد از احتساب گل سفید در تحلیل الیههای جداره
صرفنظر شده است .در تصوير شماره  5نمونهاي از گونههاي
متداول خانههاي روستايي با استفاده از مصالح گلي دیده میشود.
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تصویر  .3روستای بلیران ،گونه متداول خانههای روستایی ،چوبی .مأخذ :یافتههای تحقیق1396 ،
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تصویر  .4روستای بلیران ،گونه متداول خانههای روستایی ،چوبی .مأخذ :یافتههای تحقیق1396 ،
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تصویر  .5روستای کیمره ،گونه متداول خانههای روستایی ،گلی .مأخذ :یافتههای تحقیق1396 ،
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 .4گونه ديگر جدارههاي خارجي متداول در پهنه موردمطالعه،
استفاده از خشت خام در جدارهها است .در اینگونه از خشت
خام و اندود گچ از داخل و اندود مالت گل و آهک از بیرون
استفاده شده است .در تصوير شماره  6نمونهاي از جدارههايي كه
با استفاده از خشت خام اجراشدهاند ديده ميشود.
 .5استفاده از آجر فشاری پخته در جدارهها و اندود مالت

سیمان ،آهک و ماسهبادی هم از داخل و هم از خارج از دیگر
گونههای جدارههای خارجی متداول در پهنه موردمطالعه هستند
که در تصویر شماره  ۷جزئیات آن ارائه شده است.
 .6تصویر شماره  8نیز نمونهای از گونههای متداول خانههای
روستایی با استفاده از مصالح آجر فشاری پخته و اندود گچ سیاه
از داخل و اندود مالت سیمان ،آهک و ماسهبادی خارج است.

تصویر  .6روستای کیمره ،گونه متداول خانههای روستایی ،خشت خام  .مأخذ :یافتههای تحقیق1396 ،
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تصویر  .7روستای کیمره ،گونه متداول خانههای روستایی ،آجری .مأخذ :یافتههای تحقیق1396 ،
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تصویر  .8روستای کیمره ،گونه متداول خانههای روستایی ،آجری .مأخذ :یافتههای تحقیق1396 ،
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باتوجهبه مطالعات صورت گرفته و نمونههاي جمعآوریشده
توسط نگارندگان ،انواع جدارههاي پوسته خارجي بناها در مناطق
روستايي پهنه موردمطالعه در جدول شماره  4و در شش گروه
کلی ارائه میشود.
مشخصات مصالح مصرفي در جدارهها با توجه به مواد و مصالح
موجـود در منطقه ،بهقرار جدول شماره  5هستند (CIBSE, Guide
) .A, 1978 & 1999 & 2006در استخراج مشخصات سعي شده است

با توجه به نوع مصالح موجود در منطقه ،اعداد و ارقام صحيح
انتخاب شوند.
بهمنظور محاسبه شناسههای حرارتی جدارههای متداول
در پهنه موردمطالعه ،مشخصات مصالح جدول شماره  5در
فرمولهای زیر با کمک نرمافزار  EXCELجاگذاری و نتایج حاصل
در جداول شماره  6تا  11ارائه میشود.

جدول  .4انواع جدارههای خارجی بناها در پهنه موردمطالعه ،مشخصات موجود.
دامنه ضخامت
متداول()cm

جنس الیههای جداره از داخل به بیرون

ردیف

نوع جداره

1

چینه کاهگل

( 60در پایین)
( 30در باال)

2

دارورچین (کله چو) چوبی

25-15

3

دارورچین (کله چو) چوبی

30-20

4

خشت خام

50-45

5

آجری
(کله و راسته)

30

الیه پوشش داخلی (گچ سیاه)  +آجر همراه با مالت سیمان و آهک و ماسه بادی  +الیه
پوشش بیرونی (مالت سیمان  +آهک  +ماسه بادی)

6

آجری
(کله و راسته)

30

الیه پوشش داخلی (مالت سیمان  +آهک  +ماسه بادی)  +آجر همراه با مالت سیمان و آهک
و ماسه بادی  +الیه پوشش بیرونی (مالت سیمان  +آهک  +ماسه بادی)

الیه پوشش داخلی (مالت گل  +کاه)  +کاهگل  +الیه پوشش بیرونی (مالت گل  +کاه) +
گل سفید (جهت زیبایی)
الیه پوشش داخلی (مالت گل)  +چوب
الیه پوشش داخلی (مالت گل)  +چوب  +الیه پوشش بیرونی(مالت گل)  +گل سفید (جهت
زیبایی)
الیه پوشش داخلی (گچ)  +خشت خام همراه با مالت گل و آهک  +الیه پوشش بیرونی (مالت
گل +آهک)

فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای تحقیق1396 ،

جدول  .5مشخصات مصالح متداول مصرفی در جدارهها.
قابلیت هدایت

حرارتی )(w/m.ºk

وزن مخصوص
)(kg/m3

ظرفیت گرمایی
)(j/kg.ºk

720

840
1260

ردیف

نوع مصالح

1

کاهگل )(Straw

0.23

2

چوب )(Maple

0.16

720

3

خشت خام )(Mud brick

0.75

1730

880

4

آجر )(Brickwork

0.84

1700

800

5

مالت گل ) (Mudو مالت گل-آهک )(Mud-Lime Mortar

0.75

1730

880

6

گچ )(Plaster

0.85

1930

780

7

مالت سیمان-آهک-ماسه بادی )(Cement-Lime-Sand Mortar

0.95

2030

680

مأخذCIBSE, Guide A, 1978 & 1999 & 2006 :
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جدول  .6شناسههای حرارتی دیوارهای چینهای.
)ψ (h

)F (%

)φ (h

)f (%

)ω (h

)Y (W.m–2.K–1

)VSH (KJ.m–3.K–1

)U (W.m–2.K–1

1/5036

0/7124

8/8094

0/1308

2/5745

3/6485

706/76

0/5036
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای تحقیق1396 ،
جدول  .7شناسههای حرارتی دیوارهای دارورچین چوبی (جدار ه شمار ه .)2
)ψ (h

)F (%

)φ (h

)f (%

)ω (h

)Y (W.m–2.K–1

)VSH (KJ.m–3.K–1

)U (W.m–2.K–1

1/7548

0/6713

8/168

0/4562

2/4517

4/1436

1030/24

0/8565
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای تحقیق1396 ،

جدول  .8شناسههای حرارتی دیوارهای دارورچین چوبی (جداره شماره .)3
)ψ (h

)F (%

)φ (h

)f (%

)ω (h

)Y (W.m–2.K–1

)VSH (KJ.m–3.K–1

)U (W.m–2.K–1

1/7505

0/6711

9/5117

0/397

2/4475

4/1388

1112/27

0/8214
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای تحقیق1396 ،
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جدول  .9شناسههای حرارتی دیوارهای خشت خام.
)ψ (h

)F (%

)φ (h

)f (%

)ω (h

)Y (W.m–2.K–1

)VSH (KJ.m–3.K–1

)U (W.m–2.K–1

1/6172

0/5126

9/6584

0/1081

1/4383

4/7731

1521/46

1/2885
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای تحقیق1396 ،

جدول  .10شناسههای حرارتی دیوارهای آجری (جداره شماره .)5
)ψ (h

)F (%

)φ (h

)f (%

)ω (h

)Y (W.m–2.K–1

)VSH (KJ.m–3.K–1

)U (W.m–2.K–1

1/6607

0/5154

6/9589

0/4623

1/4785

4/7925

1376/58

2/1105
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای تحقیق1396 ،

جدول  .11شناسههای حرارتی دیوارهای آجری(جداره شماره .)6
)ψ (h

)F (%

)φ (h

)f (%

)ω (h

)Y (W.m–2.K–1

)VSH (KJ.m–3.K–1

)U (W.m–2.K–1

1/3793

0/2426

7/4795

0/8598

0/4218

6/4815

1364/08

2/1244
فصلنامه پژوهشهای روستایی

مأخذ :یافتههای تحقیق1396 ،

تجزیهوتحلیل یافتههای پژوهش

با توجه به نتایج حاصل از جداول فوق ،شناسههای حرارتی
بهدستآمده هر یک از جدارهها ،میبایست مورد تجزیهوتحلیل

قرار گیرند .برای این منظور نمودارهای میلهای هر گروه از
شناسههای حرارتی جدارههای متداول در منطقه تهیه و با توجه
به مقایسه نمودارها در تصویر شماره  ۹نتایج حاصل در ادامه
آورده شده است.

تصویر  .9نمودار میلهای شناسههای حرارتی جدارههای متداول .مأخذ :یافتههای تحقیق1396 ،
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 .1نتایج حاصل از مقایسه ضریب انتشار حرارتی جدارهها
 کمترین مقدار :دیوارهای چینهای بیشترین مقدار :دیوارهای آجری شماره 6 مقادیر نزدیک به هم :دیوارهای چوبی شماره  2و دیوارهایچوبی شماره 3
 دامنه تغییرات مقادیر 0/5036 :الی W.m–( 2/1244)2.K–1

 جداره مناسب :دیوارهای چینهای (جدارهای با کمترین مقدارضریب انتشار حرارتی)
 .2نتایج حاصل از مقایسه گرمای ویژه حجمی جدارهها

 جداره مناسب :دیوارهای چینهای (جدارهای با بیشترینمقدار زمان انتقال حرارت به هوای داخل جداره)
 .5نتایج حاصل از مقایسه ضریب کاهش جدارهها
 کمترین مقدار :دیوارهای خشت خام بیشترین مقدار :دیوارهای آجری شماره 6 مقادیر نزدیک به هم :دیوارهای چوبی شماره  2و دیوارهایآجری شماره 5
 دامنه تغییرات مقادیر 0/1081 :الی )%( 0/8598جداره مناسب :دیوارهای خشت خام (جدارهای با کمترین
مقدار ضریب کاهش)

 -کمترین مقدار :دیوارهای چینهای

 .6نتایج حاصل از مقایسه زمان تأخیر جدارهها

 -بیشترین مقدار :دیوارهای خشت خام

 -کمترین مقدار :دیوارهای آجری شماره 5

 مقادیر نزدیک به هم :دیوارهای آجری شماره  5و دیوارهایآجری شماره 6
 دامنه تغییرات مقادیر 706/76 :الی KJ.m–( 1521/4)3.K–1

 جداره مناسب :دیوارهای خشت خام (جدارهای با بیشترینمقدار گرمای ویژه حجمی)
 .3نتایج حاصل از مقایسه پذیرش حرارتی جدارهها
 کمترین مقدار :دیوارهای چینهای بیشترین مقدار :دیوارهای آجری شماره 6 مقادیر نزدیک به هم :دیوارهای چوبی شماره  2و دیوارهایچوبی شماره  ،3دیوارهای خشت خام و دیوارهای آجری شماره 5
 دامنه تغییرات مقادیر 3/6485 :الی W.m–( 6/4815)2.K–1

 جداره مناسب :دیوارهای آجری شماره ( 6جدارهای بابیشترین مقدار پذیرش حرارتی)
 .4نتایج حاصل از مقایسه زمان انتقال حرارت به هوای
داخل جدارهها
 کمترین مقدار :دیوارهای آجری شماره 6 بیشترین مقدار :دیوارهای چینهای مقادیر نزدیک به هم :دیوارهای چوبی شماره  2و دیوارهایچوبی شماره  ،3دیوارهای خشت خام و دیوارهای آجری شماره 5
 -دامنه تغییرات مقادیر 0/4218 :الی )h( 2/5745

 بیشترین مقدار :دیوارهای خشت خام مقادیر نزدیک به هم :دیوارهای چوبی شماره  3و دیوارهایخشت خام
 دامنه تغییرات مقادیر 6/9589 :الی )h( 9/6584 جداره مناسب :دیوارهای خشت خام (جدارهای با بیشترینمقدار زمان تأخیر)
 .7نتایج حاصل از مقایسه ضریب سطح جدارهها
 کمترین مقدار :دیوارهای آجری شماره 6 بیشترین مقدار :دیوارهای چینهای مقادیر نزدیک به هم :دیوارهای خشت خام و دیوارهای آجریشماره  ،5دیوارهای چوبی شماره  2و دیوارهای چوبی شماره 3
 دامنه تغییرات مقادیر 0/2426 :الی )%( 0/7124 جداره مناسب :دیوارهای اجری شماره ( 6جدارهای با کمترینمقدار ضریب سطح)
 .8نتایج حاصل از مقایسه زمان بازتابش جدارهها
 کمترین مقدار :دیوارهای آجری شماره 6 بیشترین مقدار :دیوارهای چوبی شماره 2 مقادیر نزدیک به هم :دیوارهای چوبی شماره  2و دیوارهایچوبی شماره  ،3دیوارهای خشت خام و دیوارهای آجری شماره 5
 دامنه تغییرات مقادیر 1/3793 :الی )h( 1/7548 -جداره مناسب :دیوارهای چوبی شماره ( 2جدارهای با
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بیشترین مقدار زمان بازتابش)

پژوهش نیست.

بحث و نتیجهگیری

تشکر و قدردانی

در این پژوهش به بررسي شناسههای حرارتی مصالح متداول
مصرفي در جدارههاي بومی و روستایی اقليم کوهپایهای استان
مازندران پرداختیم .با توجه به نتايج اوليه حاصل از مقايسه
شناسههاي حرارتي جدارههای بیرونی ابنیه بومی در اقليم
موردمطالعه ،جداول شماره  6الي  ،11نمودارهاي ميلهاي مربوط
به آنها و اولويتبندي شناسههاي حرارتي ،نتایج زير حاصل شد:

این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد فلورا مختاری
در دانشگاه محقق اردبیلی بوده و حامی مالی ندارد.

در معماری بومی مناطق کوهپایهای و روستایی استان مازندران
جدارههای خشت خام ،ازنظر گرمای ویژه حجمی ،ضریب کاهش
و زمان تأخیر جدارهها کارایی باالیی را نشان میدهند و در موارد
دیگر کارایی متوسطی را از خود نشان دادند و احتماالً مناسبترین
نوع جداره هستند .دیوارهای چینهای ازنظر ضریب انتشار حرارتی
و زمان انتقال حرارتی کارایی باالیی را نشان میدهند اما ازنظر
گرمای ویژه حجمی ،پذیرش حرارتی و ضریب سطح جدارهها،
کارایی بسیار پایینی را از خود نشان دادند .دیوارهای آجری نوع
 6ازنظر پذیرش حرارتی و ضریب سطح جدارهها ،کارایی باالیی
را نشان میدهند اما ازنظر ضریب انتشار حرارتی ،زمان انتقال
حرارت ،ضریب کاهش و زمان بازتابش کارایی بسیار پایینی را
از خود نشان دادند .جدارههای آجری نوع  5ازنظر ضریب انتشار
حرارتی ،زمان انتقال حرارت و زمان تأخیر جدارهها کارایی بسیار
پایینی از خود نشان میدهند و در موارد دیگر کارایی نسبتاً
متوسطی از خود نشان دادند .جدارههای چوبی نوع  2ازنظر زمان
بازتابش جدارهها کارایی باالیی را نشان میدهد ،ازنظر ضریب
کاهش و ضریب سطح جدارهها کارایی پایینی را نشان میدهند
و در موارد دیگر کارایی متوسطی از خود نشان دادند .جدارههای
چوبی نوع  3تقریباً با جدارههای چوبی نوع  2برابری کرده و
ازنظر ضریب کاهش و زمان تأخیر جدارهها ،کارایی تقریباً بهتری
نسبت به جدارههای چوبی نوع  2نشان میدهند؛ لذا با این
دید و با یک جمعبندی اولیه ،شاید بتوان چنین اظهارنظر کرد:
جدارههای خشت خام کارایی و پتانسیل بیشتری برای استفاده
در جدارههای خارجی اقلیم کوهپایهای استان مازندران از منظر
موضوع این پژوهش (شناسههای حرارتی هشتگانه) دارند .با
اهمیت به این امر که خانههای بومی روستایی پهنه موردمطالعه،
طبق پیمایش انجامشده و اظهارات ساکنین دائمی خانهها ،به
لحاظ احساس آسایش حرارتی در شرایط اقلیمی کنونی نیز
مطلوب هستند؛ میتوان این نوع جداره یا هر نوع جداره با
شناسههای حرارتی مشابه با آن را بهعنوان مصالح مناسب برای
این اقلیم مطرح نمود .الزم به ذکر است که مصالح مصرفشده
در جدارهها از جهات مختلف اعم از مقاومت سازهای ،مقاومت در
برابر خوردگی و سایش ،سهولت و سرعت در اجرا ،صرفه اقتصادی
و موارد مشابه دیگر نیز قابل ارزیابیاند که در محدوده موضوع این
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پیوست
نظر به اهداف پژوهش؛ بهمنظور ارزیابی روشهای تأمین
آسایش حرارتی از طریق الیههای تشکیلدهنده پوسته خارجی
ابنیه بومی در نمونه موردمطالعه و روشهای کنترل جریان انتقال
ناپایدار حرارتی در آنها ،در ادامه به توصیف اجزای پژوهش
میپردازیم.
آسایش حرارتی

1

هدف از مباحث مرتبط با آسايش حرارتي ،رسـيدن بـه تعادل
حرارتی اسـت .بـراي رسـيدن بـه آسـايش حرارتی روشهای
مختلفی جهت مقابله با محيط وجود دارد .آسايش حرارتي تابع
چهار عامل محيطـي اعم از :دماي هوا ،رطوبت موجود در هوا،
ميزان جريان هوا و ميزان تابش آفتاب است (Kotopouleas,
) .2016ازجمله افرادي كه درزمينه تعادل و آسايش حرارتـي،
2
تحقيقات و مطالعاتي را انجام دادهاند ،ميتوان به اولگـي
( ،)1963نيكـول ،)1966( 3گيـواني ،)1969( 4فنگـر)1970( 5
اشـاره نمود ).(Razjouian, 1988, 2009
با توجه به نمودارهای شرایط آسایش حرارتی برحسب رطوبت
نسبی و فشار بخار آب ،دامنه تغییرات عوامل محیطی چهارگانه،
در منطقه آسایش حرارتی انسان در محیطهای بسته را میتوان
بهصورت جدول شماره  12دستهبندی نمود:

برای جدا ساختن محیط کنترلشده داخلی ساختمانها با محیط
کنترل نشده بیرون شناخته میشوند (Saghafi & Hajizadeh,
) .2012اين جداسازي براي رسيدن به اهـداف مختلفـي ازجمله
تـأمين امنيـت جسمي و رواني در مقابل عوامل مزاحم خـارجي،
كنتـرل عوامل اقليمي (دماي هوا ،بارندگي ،تابش آفتاب ،باد و
غیره) تعريف فضاي بسته معماري ،ايجاد حريمهـاي خصوصـي
افراد و غیره صورت ميگيرد .بديهي است كه نوع و جنس پوسته
خارجي فضاها ،جهت قرارگيري جدارهها و پوستهها ،رنگ و بافت
سطح جدارهها و سایر موارد مشابه نقش اساسي در رسيدن به
اهداف شـكلگيـري فضاهاي بسته ب ه عهده دارند .در داخل
يك فضاي بسته تحت كنترل ،ساكنين يك بنا سعي ميكنند
با كنترل و تنظيم عواملي همچون :دماي هوا ،رطوبت نسبي هوا،
سرعت حركـت هـوا و غیره به آسايش نسبي دست پيـدا كننـد.
بهبیاندیگر در مناطق زيستي بـا شـرايط اقليمـي منحصر به
خود ،ازجمله كاركردهاي بنا تأمين آسايش داخل بنا در قبال
شرایط نامطلوب بیرونی است .با اين نگرش ،مـا شـاهد دو اقلـيم
متفـاوت در مجاورت همديگر هستيم .دو اقليمي كه مـرز بـين
آن دو ،تنها پوسته خارجي بنا است و جـدارههـاي خارجي در
حكم مرز و اليه مابـين شـرايط محيطـي داخل و خارج هستند،
بنابراین جدارهها همواره بـا تنش ناشی از اختالف شرايط اقليمي
حاكم بر دو طرف مواجهاند .بديهي است باوجوداین تنشها ،نحوه
رفتـار جـداره در اين ميان بسيار حائز اهميت خواهد بود.

پوسته خارجی بنا

6

پوسته خارجی ساختمانها بهعنوان مهمترین اجزای ساختمان
1. Thermal Comfort
2. Olgay
3. Nicol
4. Givony
5. Fanger
6. Building Fabric

جدول  .12دامنه تغییرات عوامل محیطی چهارگانه.
عامل مؤثر

دمای هوا
دمای متوسط تشعشعی
سرعت جریان هوا

رطوبت نسبی

تابستان

زمستان

تابستان

زمستان

دامنه تغییرات

واحد

22-18

˚c

26-22

32-18
1/5-0

80-35
70-25

˚c
m/s

%
%
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روشهای انتقال انرژي حرارتي

در محاسبات انتقال انـرژي حرارتـي ،دو حالـت كلي زير
مفروض است:
جريان انتقال پايدار 7و جريان انتقال ناپايدار

8

الف .جريان انتقال پايدار
در جريان انتقال پايدار ،فرض بر اين است كه شرايط دمايي
حاكم و ساير عوامل تأثيرگذار بر انتقال انرژي حرارتي ،در طول
زمان موردنظر وضعيت ثابتي دارند و بهمرورزمان تغيير نميكنند.
با توجه به اینکه در طبیعت شرایط کام ً
ال ایستا وجود ندارد ،این
روش بهنوبه خود یک نوع سادهسازی است .لذا چنانچه نوسانات
دما زیاد باشد ،نتایج آن معتبر نیست .ازاینرو در ساختمانهایی
که از سیستم غیرفعال انرژی بهره میبرند ،باید از روش جریان
انتقال ناپایدار استفاده گردد تا اطالعات دقیقتری از رفتار جداره
در دست باشد ;(Bahadorinezhad, 2003; Pourdeihimi, 1993
 .(CIBSE, Guide A, 1978 & 1999 & 2006بنابراین عوامل مؤثر در
جريان انتقال پايدار متفاوت بوده و در اين تحقیق بهدليل ماهيت
مطالعات و دامنه تحقیق ،به آنها پرداخته نشده است.
ب .جريان انتقال ناپايدار
در مطالعات مربوط به جريان انتقال ناپايدار ،شرايط محيطي
داخل و خارج فضـا و نحـوه انتشـار انـرژي حرارتـي در جدارههای
ابنیه بهصورت خطي و ثابت در نظر گرفته نميشوند و فرض بـر
اين است كه شرايط دمايي حاكم و ساير عوامل تأثيرگذار بر انتقال
انرژي حرارتي ،بهمرورزمان تغييـر مـيكننـد (Bahadorinezhad,
2003; Pourdeyhimi, 1993; Farrokhzad, 2004; CIBSE, Guide A,

) .1978 & 1999 & 2006عوامــل مــؤثر در جریان انتقال ناپایدار
و به عبارتی شناســههــاي حرارتــي هشـتگانـه شامل موارد
زیر است ):(Pourdeihimi, 1993
 .1ضريب انتشار حرارت

9

اين ضريب درواقع بيانگر سـرعت پخـش حـرارت از سطح
جداره به هواي بيرون است.

پذيرش حرارتي درواقع ،توانايي انتقال انرژي گرمايي از جداره
به هواي محيط داخل بروش همرفت را بيان ميكند.
 .4زمان انتقال حرارت به هواي داخل

12

اين عامل بيانگر مدتزمانی اسـت كـه بـراي انتقـال انرژي
حرارتي به هواي داخل صرف ميشود.
 .5ضريب كاهش

13

ضريب كاهش ،نشانگر ميـزان انـرژي منتقلشده بـه روش
هدايت در شرايط ناپايدار به جداره داخل است.
 .6زمان تأخير

14

اين شناسه ،زمان الزم براي انتقال انرژي از يـك سـطح به
سطح ديگر جداره را بيان ميكند ،و بيانگر مدتزمان الزم براي
اين انتقال است.
 .7ضريب سطح

15

ضريب سطح نيز نماينده ميزان توانايي سطح در انتقـال حرارت
به روش تابش از جداره به هواي محيط است.
 .8زمان بازتابش

16

اين عامل نيز بيانگر زمان الزم براي انتقال تمامي انرژي از
جداره به روش تابش به هواي محيط است.
شایانذکر اسـت در بحث انتقال انـرژي حرارتـي و جريـان
انتقـال ناپايـدار در پوستههای خارجی شناسههاي حرارتي
ازنظر درجـه اهميـت و تـأثير در رفتار حرارتي به ترتيب زيـر
اولويـتبنـدي مـيشوند ) :(Pourdeihimi, 1993ضــريب انتشــار
حرارتي ،گرماي ويژه حجمـي ،پـذيرش حرارتـي ،ضـريب
كاهش ،زمان تأخير ،ضريب سطح ،زمان انتقال حـرارت بـه
هــواي داخــل و زمــان بازتـــــابش که مــيبايســت در
نتيجهگيري نهايي مدنظر قرار بگيرد؛ به این معنا که ارزیابی
جدارههای متداول در نمونه موردمطالعه بر مبنای اولویتبندی
مذکور انجام خواهند شد.

 .2گرماي ويژه حجمي

10

گرماي ويژه حجمي ،نماد ذخيـره حـرارت در مصـالح
مورداستفاده در جداره است.
 .3پذيرش حرارتي

11

7. Steady State Condition
8. None-Steady State Condition
9. Thermal Transmittance
10. Volumetric Specific Heat
11. Thermal Admittance

12. Time Lead
13. Decrement Factor
14. Time Lag Associated With Decrement Factor
15. Surface Factor
16. Time Lag Associated With Surface Factor
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