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فضا پاسخدادهشده است .نتایج پژوهش نشان میده د دمای باالی آسایش در این فضاها  28/6درجه سانتیگراد و باالتر از میزان

مقاله پژوهشی -مطالعه موردی

ساختمانهای برخوردار از تهویه طبیعی مشخص میشود .مقاله حاضر با هدف تعیین محدوده آسایش حرارتی در ساختمانهای
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ساختمانهای تهویه مطبوع و تهویه طبیعی و نبو د استانداردهای مناسب در این زمینه در ایران ،ضرورت انجام پژوهش خاصه در
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مقدمه

تأمین آســایش حرارتی از اهداف اولیه طراحی ســاختمان است که

بســیار گران بوده و حدو د یکچهارم از مصرف انرژی جهان را به خود
اختصــاص داده اســت ( .)Auliciems & Szokolay, 1997مفهوم
آسایش حرارتی طبق اســتاندار د اشری ،)Standard, 2010( 1معادل

«شــرایط ذهنی اســت که رضایت از محیط حرارتی را بیان میکند».

بــا توجه به این تعریف دودســته عوامل محیطی و فردی بر آســایش

حرارتی تأثیرگذارند .عوامل محیطی مؤثر بر آســایش حرارتی شــامل
دمای هوا ،دمای متوسط تشعشــعی ،2رطوبت نسبی و سرعت جریان

هوا است .عوامل فردی میزان فعالیت ،میزان لباس و انتظارات شخصی
را شامل میشود ( .)Van Hoof et al., 2010محققان بسیاری برای

تهیه و تبییــن معیاری برای تحلیل آســایش حرارتی و محدودههای
د (;Mishra et al., 2017
دمایی قابلقبول پژوهشهایی انجام دادهان 

Rupp et al., 2015; Singh et al., 2017; Indraganti et al.,

 )2014; Lu et al., 2015ایــن مطالعــات بر اســاس تبادل حرارتی
بدن با محیط اطراف و فاکتورهای مؤثر بر آســایش حرارتی بهصورت

تجربی و یا در محیط آزمایشــگاهی انجامشــده است .از این میان دو
مــدل تعادل حرارتــی فنگر 3و مدل تطبیقی آســایش حرارتی جهت

پیشبینی ســطح آسایش حرارتی در فضا از اهمیت بیشتری برخوردار

هستند .مدل آسایش حرارتی تطبیقی در ساختمانهای تهویه طبیعی
کارایی بیشــتری داشته و نزدیکتر به واقعیت است .تهیه این مدل در

هر منطقه نیازمند انجام مطالعات میدانی اســت تا انعکاســی از اقلیم

هویت شهر

محلی و فرهنگ باشد ( .)Nicol, 2004بهاینترتیب در سالهای اخیر

مدلهای آسایشــی تطبیقی بســیاری برای تعیین دمای خنثی در هر
منطقه بهعنوان عملکردی از دمای داخل و خارج یا هر دو تهیهشــده
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است (Djongyang et al.,2010; ASHRAE, 2004; Mishra et
.)al., 2015 ;Rupp et al., 2015

پیشینه پژوهش

در ســالهای اخیر پژوهشهای بسیاری درزمینه آسایش حرارتی در

فضاهای مختلف بســته و باز و نیمهبــاز با کاربریهای مختلف و تحت

شــرایط متفاوت تهویه مطبوع ،تهویه طبیعی و هیبریدی انجامشده
4

است .راپ در مقالهای مروری به دستهبندی  466مقاله مرتبط با این
5

موضوعات پرداخته و دستاوردهای آنها را مشخص نموده است (Rupp

 .)et al., 2015دو مدل کلی سنجش آسایش حرارتی روش پیشبینی
رای میانگیــن و روش تطبیقی اســت و در هــر دو مور د تحقیقات
6

7

بسیاری انجامشــده است .مدل پیشنهادشده توســط فنگر ،بر اساس

نتایج آزمایشــگاهی است که در ســال  1970بر تعداد زیادی از افراد
صورت گرفته است (;Djongyang et al.,2010; ASHRAE,2004

 .)Mishra et al., 2015; Rupp et al., 2015مــدل تعادل حرارتی
فنگر از معادالت تعادل حرارتی ایســتا برای حل معادالت آســایش
8

استفاده میکند .این پژوهش در یک اتاق نمونه آب و هوایی و در مورد
دو گروه افراد از دانمارک و مناطق گرم انجامشــده و تفاوت معناداری

بین دو گروه یافت نشد .فنگر روشی برای پیشبینی رای میانگین یک

گروه افرا د با استفاده از مشــخصات هوا (دما ،رطوبت و سرعت هوا) و
مشــخصات فردی (لباس و فعالیت) ابــداع نمو د که روش «پیشبینی

رای میانگین» نامیده میشود .در مدل فنگر شاخص «درص د نارضایتی

افــراد» با حداقل مقدار  5%فرض شــده و بر اســاس رای افرادی که
9

احس��اس حرارتی معادل  -3تا  +3داشــتهاند محاسبهشده است .وی

در محدوده احسـ�اس حرارتی قابلقبول  -1تا  ،+1درصد نارضایتی را

شماره چهل و چهارم  /سال چهاردهم /زمستان 1399
د نارضایتی افرا د و پیشبینی رای میانگین ()Source: ASHRAE, 2004
شکل  .1رابطه میان درص 
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جدول  .1میزان شاخص آسایش حرارتی فنگر  PMVو ارتباط آن با درجه تنش فیزیولوژیک و حساسیت حرارتی ()Source: Olesen & Brager, 2004

درجه تنش فیزیولوژیک

حساسیت حرارتی

PMV

تنش سرمایی شدید

سرد

-3/5

تنش سرمایی متوسط

خنک

-2/5

تنش سرمایی اندک

کمی خنک

-1/5

بدون تنش سرما

راحت

-0/5

تنش گرمایی اندک

کمی گرم

0/5

تنش گرمایی متوسط

گرم

1/5

تنش گرمایی شدید

خیلی گرم

2/5

تنش گرمایی بسیار شدید

داغ

3/5

تا حداکثر  %20قابلقبول دانست و شرایط آسایش را شرایطی در نظر

در رابطه :1

میان دو مفهوم پیشبینی رای میانگین و درص د نارضایتی افراد را نشان

 Wکار خارج از ناحیه بدن ( )w/m

گرفت که  %80افرا د در آن احســاس آسایش میکنند .شکل  1رابطه

میدهد (.)ASHRAE, 2004

در محاســبهی آســایش حرارتی ارزش نارســایی پوشاک مشخص

میگرد د که در تبادل حرارتی بدن انســان با محیط اطراف مؤثر است.

همچنین سرعت جریان باد که میزان مناسب آن متغیر است و بایستی
میزان کار افرا د که آهنگ سوختوساز را مشخص میکند؛ تعیین گردد
(.)De Dear & Brager, 2002

در محاســبهی آسایش حرارتی متوســط دمای تابشی نیز محاسبه

میشــود که رابطهی بین تشعشــع و ســطوح اطراف است (همان) و

 : Mمیزان سوختوساز (،)W/m 2
2

 PWفشار جزئی آب ()Pa

 f clنسبت سطح لباس پوشیده شده به سطح برهنه
 T clدمای لباس C

o

TRمیانگین دمای تابشی محیط () C
o

و  hclضریب انتقال حرارت جابجایی ( )W/m kاست.
2

همچنیــن میزان درص د نارضایتی افراد بــا توجه به میزان پیشبینی

رای میانگین به دســت میآید که در رابطه  2مشــخص گردیده است
(.)ASHRAE, 2004

( )m3/HM 2و غلظت دیاکسیدکربن داخل کمتر از  %0/5باشد (De

 .)Dear, 1998دو فاکتور رطوبت نسبی و دمای هوا بر آسایش حرارتی
افراد بسیار تأثیرگذار است که رطوبت نسبی کمتر از  %30ممکن است

نســبی ( )RHباالی  %60ممکن است به ایجا د محیطی مناسب برای
رشد کپک گردد و مشکالت حساسیت ایجاد کند (.)De Dear, 1998

مطالعــات میدانی پس از فنگر در مورد صحــت یافتههای وی تردید

ایجا د نمود .بسیاری از تحقیقات مشخص کردهاند که محدوده آسایش
حرارتــی پیشبینی رای میانگین ،در ســاختمانهای با تهویه طبیعی
معتبر نیســت و ســاکنان این فضاها ،در دورههای گرم تابســتان ،در

در روش پیشبینــی رای میانگین و درصد نارضایتی افرا د هر محدوده

مقایســه با ســاختمانهای با تهویه مطبوع همــواره انتظارات دمایی

است که در جدول  1نشان دادهشده است.

میانگیــن از ابعاد روانی تطابق کــه در بناهای با تهویه طبیعی اهمیت

نشــاندهنده حساســیت حرارتی و درجه تنش فیزیولوژیک متفاوتی

باالتری دارنــد ( .)Busch, 1992مدل تعادل حرارتی پیشبینی رای

در ایــن شــاخص محیط را از لحاظ حساســیت حرارتی از ســر د تا

بسیار دارد ،چشمپوشی میکند .افرادی که سالها در بناهایی با تهویه

پیشبینی رای میانگین با رابطه  1به دست میآید.

ســرد دارن د و تغییرات دمایی خارج از مرکز منطقه آسایش برای آنها

داغ تقســیمبندی شده اســت ( .)Olesen & Brager, 2004میزان

مطبــوع زندگی کردهاند انتظارات دمایــی باالتری از دماهای همگن و
بسیار غیرقابلتحمل خواهد بود ( De Dear & Brager, 2002; Luo

 .)et al., 2007در راســتای حل مشــکالت و نواقص موجود در مدل

رابطه ()1

حرارتی فنگر ،روش تطبیقی آســایش حرارتی پیشنها د گردید .روش

شماره چهل و چهارم  /سال چهاردهم /زمستان 1399

باعث خشکی پوست ،سوزش چشم و مشکالت تنفسی گردد و رطوبت

رابطه ()2
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همچنین برای داش��تن هوای باکیفیت نرخ تغییر هوا به میزان 0/35
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فنگر بر اســاس تحقیقات میدانی در مورد شــرایط آسایش و واکنش

دمــای بیرون تعریف نمینمایند ()Nicol, 2004؛ اما در اســتاندارد

آزمایشــگاهی استوار اســت .در این مدل فرض بر این است که افراد با

افرا د بهدستآمده است .در شکل  2این محدو دهها را با قابلیت پذیرش

کاربــران به تغییرات دمایی محیط در زندگی روزمره و نه در شــرایط
محیط حرارتی از طریق تأثیــرات فیزیولوژیکی خودآگاه یا ناخودآگاه

منطبق میشوند .پژوهشهای مدل آسایش حرارتی تطبیقی در قالب

دو تحقیق مهم توســط نیکل و هامفریز 10و نیز اشری انجامشده است

اشــری طیف دماهای اطراف دمای آسایش با  80و  90درصد رضایت
 80و  90درص د نشان دا دهشده است که با طیف  5و  7درجه در اطراف
محدو د آسایش قرارگرفتهاند .در این استاندارد ،ح د ابتدا و انتهای هوای
خارج حدودا ً بین  10و  33درجه بوده و کارکرد تهویه طبیعی محدود

( .)Nicol & Humphreys, 1973در این مدلها برخالف مدل فنگر،

به بازه دمایی بین این مقادیر است (.)De Dear & Brager, 2002

شرایط بیرونی نیست (.)De Dear & Brager, 2002

حرارتی در فضاهای داخلی اســتانداردهای اشری (اشری  55آمریکا)،

دمای آسایش با توجه به دمای خارج تعیینشده و پارامتری مستقل از

چهارچوب نظری پژوهش

استانداردهای آسایش حرارتی

استاندار د اشری 11 55شــرایط حرارتی محیطی برای سکونت انسان،

رابطــه را در رابطه میان دمای آســایش و متوســط دمای خارج برای
د (.)ASHRAE, 2004
بناهای با تهویه طبیعی بیان میکن 

از مهمترین اســتانداردهای بینالمللی موجود برای کنترل آســایش

ایزو ( 7730اروپا) و ســن هســتند که در مــواردی میان مقادیر
13

14

پیشــنهادی آنها تفاوت وجود دارد .بهعنوانمثال اســتاندارد ،7730
در مدل فنگر پنج ســطح احساس حرارتی و اســتاندار د اشری هفت
احساس حرارتی را مشــخص کرده است (Nicol, 2004 ; Luo et

 )al., 2018اســتانداردهای بینالمللی بر اساس معادالت فنگر ،برای

محیط داخلی با تهویه طبیعی ،شــرایط آســایش را بهدرستی تعیین

 T Comدمای داخلی و  T a outمیانگین دمای هواست .این رابطه برای

نمیکننــد ( .)Nicol, 2004در ســاختمانهای تهویه طبیعی طیف

معــرض تابش آفتاب نبوده و جریان هوایی بزرگتر از  0/2متر بر ثانیه

تطبیقی و تطابــق ذهنی توصیف میشــود (De Dear & Brager,

ساکنان با فعالیتهای نشسته و میزان متابولیک مشخص است که در
را تجربه نمیکنند (.)De Dear & Brager, 2002

بســیار وسیعتری از دما برای افراد قابلتحمل است که با ترکیب رفتار
 .)2002در مقالهای جدی د به بررســی محدودههای آســایش حرارتی
متفاوت ارائهشده در ساختمانهای بدون تهویه مطبوع در اقلیم خاص

هویت شهر

رابطه ()3

تراپیک 15پرداختهشده است (.)Luo et al., 2018

نیکول 12حدود آســایش را  3تا  4درجه اطراف دمای آسایش حاصل

استانداردهای آسایش تطبیقی مســتخرج از نتایج مطالعات زمینهای

از فرمول پیشــنهادی خود تعریف کرده و محدوده ابتدا و انتهایی برای

در برخی مقاالت ،پیشــنهادهایی ارائهشده که میتواند سبب تکمیل

تکمیل شــود .در این پیشنهادها ،کاربرد جریان هوا و رطوبت بهصورت

شماره چهل و چهارم  /سال چهاردهم /زمستان 1399
شکل  .2استاندارد  ASHRAEبرای رابطه دمای آسایش داخلی با میانگین دمای هوای خارج ()Source: De Dear & Brager, 2002
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خاص برای اســتانداردهای آسایش تطبیقی در نظر گرفته شده است

گرچه اســتفاده از اســتانداردها به درک شرایط واقعی آسایش کمک

( .)Nicol, 2004اعمال یافتههای علمی منطقهای بر روی استانداردها

میکند اما نبای د بهعنوان مرجع مطلق در نظر گرفته شــود .استاندارد

جدید آســایش اشری  ،55متداولترین استانداردی است که بهصورت

اما در هر اقلیم سطح متفاوتی از آسایش وجود دار د که باید در استاندارد

مســئلهای مهم اســت ( .)Olesen & Parsons, 2002رابطه نسخه

بینالمللی به کار میرود .در این رابطه منطقه آسایش  2/5-3/5درجه
دو طرف دمای بهینه قابلقبول اســت .در صورت اســتفاده از فن ،دو
درجه دیگر نیز به دمای آسایش پیشبینیشده در شرایط گرم افزوده

میشــود .در صورت امکان میتوان این رابطه را با استفاده از مطالعات

میدانــی ارتقا داد تا انعــکاس کاملی از اقلیم محلی و فرهنگ باشــد
( .)Nicol, 2004شــکل  3محدودههای مختلف آسایش حرارتی را در

ساختمانهای تهویه مطبوع و تهویه طبیعی مطابق با استاندارد اشری

و محدودههای قابلقبول  80و  90درصد افرا د نشان میدهد .مطابق با
شــکل محدوده آسایش حرارتی در ساختمانهای تهویه طبیعی بسیار

گستردهتر از محدوده تعیینشده در استاندارد اشری است.

اشری برای اقلیمهای مختلف از گرم و مرطوب تا سرد قابلقبول است
اعمال شــود ( .)Djongyang et al., 2010بر اساس نتایج پژوهشها

دمای متوســط داخلی میتواند ضریب مناسبتری برای تعیین شرایط
آسایش حرارتی در مقایســه با دمای متوسط خارجی باشد (Mishra

 .)et al., 2013وجود تفاوت-های بسیار در احساس حرارتی ،پذیرش

حرارتی و ترجیح حرکت هوا در اقلیمهای مختلف ،ضرورت گســترش
استاندارد اشــری  55را برای کاربرد بهعنوان استاندار د جهانی ،نشان

میدهد( .)De Dear & Brager, 2002این مدلها در شرایط فعالیت

نشســته (متابولیسم  )1-3با آزادی تغییر لباس هستن د و هیچ سامانه
گرمایشی و سرمایشــی مکانیکی درحال کار نباید باشد ،گرچه تهویه
مکانیکی غیرمطبوع میتواند اســتفاده شــود .پنجرهها بای د مهمترین

در ســالهای اخیر م دلهای آسایشــی تطبیقی بسیاری برای تعیین

روش کنترل شرایط حرارتی باشند ( .)Orosa & Oliveira, 2011در

دو تهیهشــده که اعتبار برخی بیشــتر اســت .جدول  ،2انواع مختلف

ســاختمانهای بهرهمند از تهویه طبیعی در کشورها و مناطق مختلف

دمــای خنثــی بهعنوان عملکــردی از دمــای داخل و خــارج یا هر
معادالت آســایش حرارتی تطبیقی پیشنهادشده را نشان میدهد .در

این معادالت ،Tc ،دمای آســایش ،To ،دمای هوای خارج ،Ti ،متوسط

دمای هوای داخلی ،Tn,i ،دمای خنثی بر اســاس متوسط دمای هوای
داخلی ،Tn,o ،دمای خنثی بر اســاس متوسط دمای خارجی است .در
اقلیمهــای گرم ،خاصه گرم و مرطوب ،حرکت هوا و رطوبت در منطقه

پرداختهانــد (Barbadilla-Martín, et al., 2017; Indraganti et

al., 2014; Lu et al., 2015; Mishra et al., 2015 ; Singh et

 .)al., 2017نتایــج این پژوهشها وجود تفاوت در محدوده آســایش

حرارتی مناطق مختلف را در مقایســه با استانداردهای جهانی و نیز با
یکدیگر نشان داده و لزوم انجام پژوهشهای منطقهای خاص را در هر

محدوده نشان میدهد.

(.)Nicol, 2004

شماره چهل و چهارم  /سال چهاردهم /زمستان 1399

شکل  .3محدودههای مختلف آسایش حرارتی در ساختمانهای تهویه مطبوع و تهویه طبیعی ()Source: Ghiaus & Allard, 2006

هویت شهر

آسایش حرارتی تعیینشــده با رابطه هامفریز 16انطباق بیشتری دارد

سالهای اخیر برخی پژوهشها به بررسی محدوده آسایش حرارتی در
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جدول  .2معادالت مختلف آسایش حرارتی تطبیقی (مأخذ :وکیلی نژاد)1392 ،

سال ارائه

پژوهشگر

رابطه پیشنهادی

1973

Humphreys, Nicol

Tn,1= 2/6+ 0/831Ti

1973

Humphreys, Nicol

Tn,o= 11/9+ 0/534To

1996

Nicol, Roaf

Tn,o= 17+ 0/38To

1998

Auliciems, de Dear

Tn,i= 5/41+ 0/731Ti

1998

Auliciems, de Dear

Tn,o= 17/6+ 0/31To

1998

Auliciems, de Dear

Tn,o,i= 9/22+ 0/48Ti+ 0/14To

2004

ASHRAE

Tc= 17/8+ 0/31To

مطالعات آسایش حرارتی در ایران

در مورد آسایش حرارتی در ایران مطالعات پراکندهای انجامشده است

بخش اداری دانشــگاه فرهنگیان) با پالن اداری بســته بهعنوان نمونه

بهزادفر و نجفی منش شــاره کرد (انصــاري منش و نصرالهي1393 ،؛

بوده ولی در زمان انجام پژوهش مورداســتفاده قــرار نگرفته و امکان

که ازجملــه آنها میتوان به پژوهشهای حیدری ،منعام ،حســینی،
بهزادفر و منعام1393 ،؛ حســيني و دیگران1393 ،؛ حیدری1393 ،؛

نجفــي و نجفی .)1393 ،در این پژوهشها محدوده آســایش حرارتی

در شهرهای تهران ،تبریز ،کرمانشاه و تعدادی دیگر از شهرهای کشور
بررسیشده است .بر اســاس نتایج این پژوهشها قدرت تطبیق مردم
با شــرایط اقلیمی در شــهرهای اهواز ،بندرعباس و تبریز باالتر است.

دمای خنثی ســاالنه از  21درجه در تبریز تا  27درجه در یز د متغیر

بوده و حدو د آسایش بین  9/2درجه در شیراز تا  14/2درجه در اهواز

هویت شهر

نوسان دارد (حیدری .)1393 ،تنها استاندار د موجود در ایران در رابطه
با آســایش حرارتی ،بر اساس مدل فنگر (دمای خنثی  24درجه) بوده

که در بســیاری موار د ازجمله در ساختمانهای تهویه طبیعی کارایی

ندارد .این مسئله لزوم انجام پژوهشها جهت تعیین محدوده آسایش و

شماره چهل و چهارم  /سال چهاردهم /زمستان 1399

تدوین استاندارد آسایش حرارتی مناطق مختلف ایران را نشان میدهد.

روش پژوهش

پژوهش حاضر جهت تعیین محدوده آسایش حرارتی در ساختمانهای

اداری تهویه طبیعی شــهر بوشهر انجامشده اســت .به این منظور دو
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ســاختمان از بناهای اداری شهر بوشهر (ســازمان نوسازی مدارس و

انتخاب شــدند .این ساختمانها مجهز سیســتم سرمایش و گرمایش
باز کردن پنجره وجود داشــته است .بازه زمانی انجام پژوهش  19الی

 21اســفندماه بوده و در ساعات اســتفاده از فضای اداری ( 8صبح تا
 4بعدازظهر) انجامش��ده اس��ت .دلیل انتخاب این بازه زمانی مطلوب

بودن شــرایط آبوهــوای خارجی و امکان اســتفاده از تهویه طبیعی
در ســاختمانها با توجه به شــرایط آب و هوایی بسیار گرم و مرطوب

بوشــهر در بیشتر ماههای سال است زیرا در ماههای اردیبهشت تا دی
امکان اســتفاده از تهویه طبیعی جهت سرمایش وجود ندارد .میانگین

بازه سنی افراد  30-20ســال و ازنظر جنسیت ،نسبت زن به مرد 26

به  74درص د (شــامل  47زن و  133مرد) بوده اســت .از تعداد 180

نفر پاســخدهنده 52 ،نفر کارمند ادارات مذکور و مابقی مراجعهکننده
هستند .در جدول  ،3مشخصات شرکتکنندگان نشان دادهشده است.

در بازه زمانی انجام پژوهش متغیرهای محیطی (دما و رطوبت نسبی و

جریان هوا) بهصورت میدانی اندازهگیری شده و همزمان پرسشنامهها

توســط افراد ســاکن در فضا پاسخدادهشــ دهاند .جهت انجام پژوهش
تعداد  180پرسشــنامه توزیعشده است .پرسشــنامهها با استفاده از

پرسشنامه استاندارد اشــری تدوینشده و در برخی قسمتها با توجه

جدول  .3جدول دموگرافیک شرکتکنندگان
متغیر

بازه سنی

جنس

کل

کاربر فضا

زن

مرد

30-20

40-30

 40به باال

اربابرجوع

کارمند

تعداد

47

133

113

42

25

128

52

180

درصد

26

74

62

23

15

71

29

100

بوشهر
ساختماون
طبیعی در
شمارهدر اثر
شهردوده آسایش حرارتی
ارزیابی مح
Archive
های ادof
SID
اری1390
تابستان
پنجم /بهار
تهویهسال
هشتم/
هویت

شکل  .4ابزارهای اندازهگیری مورداستفاده

به پژوهشهای مشــابه معتبر تغییراتی در آن صورت گرفته اســت

پرسش شده اســت .جهت تحلیل نتایج پرسشنامه ،در بخش احساس
آسایش حرارتی پاســخهای معمولی و راحت ،نسبتاً گرم و نسبتاً سرد

و بادســنج مدل  AVM-305استفادهشــده است .شــکل  4وسایل

بهعنوان افراد ناراضی در نظر گرفتهشــدهاند .در مور د رطوبت و جریان

بر اساس استاندار د اشری میزان فعالیت افراد برای فعالیتهای نشسته

ترتیب مطابق جدول  4و  5است.

( .)ASHRAE, 2010جهــت انجــام اندازهگیریهــای میدانــی از

بهعنوان افرا د راضی از شرایط و پاسخهای داغ ،گرم ،سرد و خیلی سرد

دیتاالگــر 17مدل  ،MIC-98583رطوبتســنج مــدل TES-1361c

هوا نیز معیار ســنجش جهت احساس آســایش و ترجیح حرارتی به

اندازهگیری را نشان میدهد.

 1/1متابولیســم و میزان عایق لباس  1کلو(18بلوز و شــلوار) بر اساس

تحلیل نتایج

اســتاندارد اشــری در نظر گرفتهشده اســت .جهت سنجش احساس

آسایش حرارتی

حرارتی از مقیاس هفتگانه اشری با طیف  -3تا ( +3خیلی گرم تا خیلی

مهمتریــن پارامترهای حرارتی محیط خارجی شــامل دما و رطوبت

سرد) و برای ترجیح حرارتی از مقیاس پنجگانه استفادهشده است .الزم

نســبی هوا با اســتفاده از دیتاالگرها در بازهای سهروزه از  19الی 21

به ذکر است که در نظر گرفتن پیشفرضها بر مبنای اعدا د متداول در

اســفندماه اندازهگیری شــده اســت .تعداد افراد در هر گروه و میزان

پژوهشهای مشابه پیشین است (Lu et al., 2018; Mishra et al.,
;2017; Singh et al., 2017; Barbadilla-Martín et al., 2017

در جدول  6نشــان دا دهشده است .بر اساس نتایج  81/1درصد از افراد

 .)Indraganti et al., 2014عالوه بر این از افراد پاســخدهنده درباره

از شرایط کلی حرارتی احساس آســایش و رضایت دارند .میزان افراد

انواع اقداماتی که در صورت احســاس ســرما یا گرمــا انجام میدهند

گروه ناراضی

گروه ناراضی

گروه راضی
مقیاس سنجش

+3

+2

+1

داغ

گرم

نسبتاً گرم

خیلی مرطوب

مرطوب

نسبتاً مرطوب

خیلی شدید

شدید

نسبتاً شدید

-1

0

-2

-3

احساس آسایش حرارتی
معمولی و راحت

نسبتاً سرد

سرد

خیلی سرد

رطوبت
متعادل

نسبتاً خشک

خشک

خیلی خشک

جریان هوا
متعادل

نسبتاً ضعیف

ضعیف

خیلی ضعیف

شماره چهل و چهارم  /سال چهاردهم /زمستان 1399

جدول  .4مقیاس سنجش دما ،رطوبت و جریان هوا

هویت شهر

رضایت از شــرایط کلی حرارتی و آســایش ازنظر دما و رطوبت نسبی
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جدول  .5مقیاس سنجش ترجیح حرارتی
مقیاس سنجش
0

+2

+1

خیلی گرمتر

کمی گرمتر

خیلی خشکتر

کمی خشکتر

جریان هوای بیشتر

کمی جریان هوای بیشتر

-2

-1

ترجیح حرارتی
بدون تغییر

خیلی سردتر

کمی سردتر

ترجیح رطوبت
بدون تغییر

خیلی مرطوبتر

کمی مرطوبتر

ترجیح جریان هوا
بدون تغییر

راضی از شــرایط رطوبــت و جریان هوا به ترتیــب  63و  79درصد

کمی جریان هوای کمتر

پیشنهادشده است (حیدری.)1393 ،

اســت .با استفاده از نرمافزار اسپیاساس 19تحلیل آمار توصیفی میان

با توجه به آنکه پژوهش حاضر در اسفندماه انجامشده (متوسط دمای

نتایج دمای باالی محدوده آســایش در فضاهای اداری بوشــهر 28/6

آســایش بر اساس دو رابطه فوق میپردازیم .بر اساس جدول  ،7دمای

دادههای اندازهگیری ش��ده و پاس��خهای افراد انجامشده است .مطابق

خارجی  19درجه و رطوبت نســبی  65درصد) به محاســبه محدوده

درجه سلســیوس است .عالوه بر این بیش از  79درص د افرا د از جریان

خنثی معادل  23/31درجه و محدوده آســایش  19/81-26/81درجه

این مسئله اهمیت بیشتر جریان هوا در ایجا د احساس آسایش حرارتی

درجه سانتیگرا د و محدوده آســایش حرارتی با احتساب  7درجه در

هوا راضی هستن د درحالیکه  63درص د از میزان رطوبت رضایت دارند.

خواهد بود .از طرف دیگر با اســتفاده از رابطه  ،2دمای خنثی 24/44

را بر میزان رطوبت نشان میدهد.

اطراف دمای خنثــی میان  27/94تا  20/94خواه د بود .این در حالی

همانگونه که اشــاره شــد گســتردهترین مطالعه میدانی انجامشده

است که بر اســاس نتایج پرسشنامهها ،افراد در دمای  28/6درجه نیز

است (حیدری .)1393 ،این مطالعات در ده شــهر ایران در اقلیمهای

در دماهای کمتر اســت .میان دمای خنثی حاصل از دو روش ،تفاوت

جهت تعیین محدوده آســایش حرارتی در ایــران ،مطالعات حیدری

احســاس آسایش دارن د گرچه ترجیح حرارتی نیمی از آنها قرارگیری

هویت شهر

مختلف (بندرعباس ،تبریز ،اصفهان ،اهواز ،کرمان ،کرمانشــاه ،مشهد،

 1/13درجه وجود دارد .مقایســه این محدودهها با نتایج میدانی نشان

زاهدان ،ســمنان ،رشت) انجامشده و جدول  ،7روابط آسایش حرارتی

میدهد که رابطه  ،2در پیشبینی شرایط آسایش به واقعیت نزدیکتر

مســتخرج را برای شــهرهای مختلف ایــران ،بر اســاس دمای هوا و

است .بهاینترتیب محدوده آســایش حرارتی در ساختمانهای اداری

رطوبت نســبی نشــان میدهد .در این روابط ،Tn ،دمای خنثی و ،To

برخوردار از تهویه طبیعی در بوشهر گستردهتر از میزان پیشبینیشده
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میانگین ماهانــه دمای هوای خارجی اســت .در ادامه این پژوهش با

بر اساس معادالت فوق است .این مسئله لزوم انجام پژوهشهای میدانی

صرفنظر از رابطه فصل ســرد ،رابطه  ،4جهت تعیین دمای خنثی در

را در این ساختمانها نشان میدهد .بهاینترتیب نتایج پژوهش حاضر

در هماهنگی با پژوهشهای اخیر انجامشــده در ساختمانهای تهویه

فصل گرم (دمای خنثی فصل ســرد  1/2درجه کمتر) ارائه و محدوده

آســایش حرارتی در شهرهای ایران بر اســاس متوسط دمای خارجی

www.SID.ir

68

جریان هوای کمتر

طبیعی مناطق مختلــف بوده و همانند آنها ،تفــاوت میان محدوده

جدول  .6میزان رضایت از شرایط حرارتی

رضایت از جریان هوا

رضایت از رطوبت

رضایت از دما

آسایش حرارتی

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

کل افراد 180

79/6

145

63/1

115

81/1

146

81/1

146

گروه راضی

بوشهر
ساختماون
طبیعی در
شمارهدر اثر
شهردوده آسایش حرارتی
ارزیابی مح
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های ادof
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جدول  .7معادالت آسایش حرارتی در اقلیمهای ایران (ماخذ :حیدری)1393 ،

دمای بیرون ()oC

رطوبت نسبی ()RH

رابطه

کمتر از 10

متفاوت

Tn = 17/82+ 0/1985To

10-15

متفاوت

Tn = 14/826+ 0/4521To

15-30

%30-%70

Tn = 12/767+ 0/5552To

بیشتر از 30

بیشتر از %30

Tn = 19/324+ 0/3289To

بیشتر از 30

کمتر از %30

Tn = 19/309+ 0/3187To

15-30

بیشتر از %70

Tn = 12/6+ 0/511To

15-30

کمتر از %30

Tn = 12/1+ 0/54To

آســایش حرارتی واقعی بــا مقادیر حاصل از معادالت پیشــنهادی را

اغلب افراد از دما و رطوبت محل کارشــان راضی هســتند اما ترجیح

.)2017; Indraganti et al., 2014; Lu et al., 2015

درص د رطوبت بیشتر و برای  52درص د آنها جریان هوای بیشتر است.

نشان میدهد (Mishra et al., 2017; Barbadilla-Martín et al.,

حرارتــی برای بیش از  36درصــد آنها دمای اندکی کمتر و برای 38

جــدول  8ترجیح حرارتی افراد را در رابطه با دما ،رطوبت و جریان هوا

ترجیح حرارتی

در مــور د ترجیح حرارتی %40 ،از افراد خواســتار تغییر در دما نبوده

و  %51/6تغییرات کــم را ترجیح میدهند .در مور د رطوبت  %63/2از
شــرایط رطوبتی راضی بوده و تمایل  %45از آنها به عدم ایجاد تغییر

در شرایط رطوبتی است .درحالیکه  %47/8از افراد ایجا د تغییرات کم

در رطوبت (کمی خشــکتر یا کمــی مرطوبتر) را ترجیح دادهاند .در
مور د جریان هوا  %79/6از افرا د در آســایش هستند %32/4 .محیط را

بیشــتر یا کمی کمتر) ترجیح میدهند .این در حالی است که در 52

درصد افراد ارجحیت با ســرعت هوای بیشــتر یا خیلی بیشــتر است.
بهاینترتیب بر اســاس حداقل  80درص د رضایت در استاندارد اشری،

راهکارهای تطابق حرارتی

در پاسخ به این ســؤال که «در صورت احساس سرما یا گرما چه کار

میکنید» ،حدود  %21/2از افرا د ایستادن در مکانهایی که جریان هوا
وجــود دار د را انتخاب کردهانــد .بهاینترتیب ،تهویه طبیعی مهمترین
راهکار تطابق با محیط است .رفتارهای بعد به ترتیب استراحت کردن،
دوری از مکانهای گرم ،تغییر وضعیت ،دوری از تابش خورشــید و کم
یا زیاد کردن لباس بوده است .جدول  9تعداد پاسخدهندگان را نشان

میدهد.

ترجیح جریان هوا

ترجیح رطوبت

ترجیح دما

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

کل افراد 180

76/4

59

45

82

40/5

73

بدون تغییر

جریان هوای بیشتر
52/2

95

جریان هوای کمتر
15/4

28

رطوبت بیشتر
38

69

رطوبت کمتر
17

31

دمای بیشتر
22/7

مقادیر بیشتر
41

دمای کمتر
36/6

مقادیر کمتر
66
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جدول  .8ترجیح حرارتی افراد در دما ،رطوبت و جریان هوا

هویت شهر

بدون تغییر در جریان هوا و  %32/4با کمی تغییر در سرعت هوا (کمی

نشان میدهد.
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هویت شهر

دکتر رزا وکیلی نژاد ،مهندس جلیل شاعری
تابستان 1390
شماره هشتم /سال پنجم /بهار ،
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جدول  .9میزان انتخاب راهکارهای تطبیق حرارتی توسط افراد
15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

فعالیت

3

9

3

9

19

19

3

27

9

33

30

38

31

17

37

تعداد انتخاب

1/67

5/02

1/67

5/02

10/61

10/61

1/67

9/49

20/67

درصد انتخاب

18/43 5/02 15/08

16/75

17/31 21/22

شماره فعالیتها .1 :استراحت کردن  .2انجام کارهایی با صرف انرژی کمتر  .3تغییر حالت و وضعیت  .4ایستادن در مکانهایی با جریان هوا  .5دوری از تابش
مستقیم خورشید  .6دوری از مکانهای گرم  .7استفاده از بادبزن  .8کم یا زیا د کردن تعدا د لباسها  .9بستن موها  .10خوردن نوشیدنی سرد یا گرم  .11شستن
دست و صورت  .12ماندن در مکانهای گرم  .13قرار گرفتن در معرض تابش خورشید  .14دوری از مکانهایی با جریان هوا  .15موارد دیگر

نتیجهگیری

هدف از انجــام پژوهش حاضر ارزیابی محدوده آســایش حرارتی در

شــرایط رطوبتی راضی بوده و تمایل  %45از آنها به عدم ایجاد تغییر

مهمترین پارامترهای حرارتی محیط خارجی شامل دما و رطوبت نسبی

کم در رطوبت (کمی خشــکتر یا کمی مرطوبتر) را ترجیح دادهاند.

ســاختمانهای اداری برخوردار از تهویه طبیعی در شهر بوشهر است.
هوا با اســتفاده از دیتاالگرها در بازه ســهروزه از  19الی  21اسفندماه

اندازهگیری شــده اســت .بر اســاس نتایج  %81/1از افراد از شرایط

کلی حرارتی احســاس آســایش و رضایت دارند .با استفاده از نرمافزار
اسپــیاساس تحلیل آمار توصیفی میان دادههای اندازهگیری شــده
و پاسخهای افرا د انجامشده اســت .مطابق نتایج دمای باالی محدوده

آسایش در فضاهای اداری بوشهر  28/6درجه سانتیگرا د است.

با توجه به زمان انجام پژوهش در اسفندماه ،متوسط دمای خارجی 19

در شــرایط رطوبتی اســت .درحالیکه  %47/8از افراد ایجا د تغییرات
 %32/4محیط را بدون تغییر در جریان هوا ترجیح میدهن د و در %52

افراد ارجحیت با سرعت هوای بیشتر یا خیلی بیشتر است .بهاینترتیب

باوجود برقراری شــرایط آســایش ،ترجیح حرارتی برای بیش از %36

افــراد دمای اندکی کمتر و برای  %17رطوبت کمتر و برای  %52آنها
جریان هوای بیشــتر اســت .بهاینترتیب جهت تعیین دقیق محدوده

دقیق آسایش حرارتی شهر بوشهر در ساختمانهای اداری برخوردار از
تهویه طبیعی ،ضروری است پژوهشهای میدانی و ارزیابی گستردهتر

هویت شهر

درجه و رطوبت نسبی  65درص د است .بهاینترتیب محدوده آسایش بر

در فصول مختلف ســال انجام شود .با توجه به تفاوت نظرات درزمینه

مختلف ایران محاسبه و با اندازهگیریهای میدانی مقایسه شده است.

انعطافپذیر فضا میتواند انتخاب شــود .نتایج پرسشنامهها و ارزیابی

اساس دو رابطه پیشنهادی جهت محدوده آسایش حرارتی در شهرهای

بر این اســاس دمای خنثی معادل  23/31و  24/44درجه و محدوده
آســایش به ترتیب در طیف  19/81-26/81و  20/94-27/94درجه
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خواهد بود .درحالیکه بر اســاس نتایج پرسشــنامهها ،افرا د در دمای
 28/6درجه نیز احســاس آســایش دارند گرچه ترجیح حرارتی نیمی
از آنهــا قرارگیری در دماهای کمتر اســت .میان دمای خنثی حاصل

از دو روش ،تفاوت  1/13درجه وجو د دارد .مقایســه این محدودهها با
نتایج میدانی نشان میده د که رابطه  ،1در پیشبینی شرایط آسایش
به واقعیت نزدیکتر اســت .بهاینترتیب محدوده آســایش حرارتی در

ســاختمانهای اداری برخوردار از تهویه طبیعی در بوشهر گستردهتر
از میزان پیشبینیشــده بر اساس معادالت فوق است .بر اساس نتایج

بیش از  %79افراد از جریان هوا راضی هستند درحالیکه  %63از میزان

رطوبت رضایت دارند .این مســئله اهمیت بیشتر جریان هوا در ایجاد
احساس آسایش حرارتی را بر میزان رطوبت نشان میدهد.

در مورد ترجیح حرارتی %40 ،از افرا د خواســتار تغییر در دما نبوده
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و  %51/6تغییــرات کم را ترجیح میدهند .در مورد رطوبت  %63/2از

احســاس حرارتی و ترجیح حرارتی ،راهکارهای مناســب در طراحی

پارامترهای رفتاری نشــان دا د که مهمترین راهکار انتخابی افراد جهت
تطابق با شــرایط حرارتی قرارگیری در مکانهایی با امکان جریان باد
است .این مسئله اهمیت کاربرد تهویه طبیعی و امکانسنجی آن را در

طراحی فضا نشان میدهد.

پینوشتها
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)2. Mean Radiant Temperature (MRT
3. Fanger
4. Hybrid
5. Rupp
6. Predicted Mean Vote
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Providing thermal comfort is one of the most important goals in building design, which accounts for a large
amount of energy consumption. In-office buildings, thermal comfort has a significant impact on indoor quality
and staff productivity. In many countries, several methods and standards have been proposed to determine the
thermal comfort zone for air conditioning and naturally ventilated buildings. In Iran, the lack of appropriate
standards defining thermal comfort zones determines the necessity of research in this field. The present paper aims
to determine the thermal comfort range in Bushehr office buildings with natural ventilation. Environmental indices
(temperature, humidity, wind speed) were measured through field studies using data loggers in the three days from
19 to 21 March while 180 questionnaires were answered simultaneously by users. Based on the results, 81.1%
of the subjects are comfortable with the overall thermal conditions. Using SPSS software, descriptive statistics
analysis was performed between measured data and individual responses. During the research time in March, the
average temperature is 19 ° C and the relative humidity is 65%. In this way, the comfort range is calculated based
on two proposed equations for thermal comfort in different cities of Iran and compared with field measurements.
According to the results of high temperature, the comfort zone in Bushehr office spaces is 28.6 degrees Celsius
which is higher than the values from proposed equations for thermal comfort in Iran. There is a difference of
1.13 degrees between the neutral temperatures obtained by the two methods. More than 79% of the people are
satisfied with the flow of air while 63% of the moisture content is satisfied. This shows the greater importance of
the airflow in creating a feeling of comfort on the amount of moisture. In the case of thermal preference, 40% of
people do not want a change in temperature, and 51.6% prefer small changes. In the case of humidity, 63.2% of
the moisture conditions are satisfied and their 45% tendency to no change in moisture conditions. While 47.8%
of people preferred modest changes in humidity (slightly damp or slightly moist), 32.4% prefer the environment
without changing the airflow, and 52% prefer the air to more or more. Thus, despite the establishment of comfort
conditions, the thermal preference for more than 36% of people is slightly lower and 17% less humidity and 52%
more airflow. Regarding heat sensation and thermal preference, a suitable solution can be selected for flexible
space design. The results of the questionnaires and the evaluation of behavioral parameters showed that the most
important choice of the individuals to adapt to the thermal conditions is to stay in places with the possibility of wind
flow. This issue shows the importance of the application of natural ventilation and its feasibility in space design.
Therefore, to accurately determine the exact range of thermal comfort in Bushehr city, it is necessary to conduct
extensive field study research in different seasons of the year in natural building ventilation buildings defining
accurate thermal comfort zone.
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