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جريانهوا ،واکنش حرارتي و آسايش در
سياهچادر
(مطالعه موردي کوچروان ايالم)
شاهينحيدري*،1مهديعينيفر

2

1دانشيارگروهتکنولوژي،دانشکدهمعماری،پردیسهنرهایزیبا،دانشگاهتهران،تهران،ایران.
2دانشجويکارشناسيارشدمعماري،دانشکدهمعماری،پردیسبینالمللیکیش،دانشگاهتهران،تهران،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،90/2/11:تاریخ پذیرش نهایی)90/5/3:

چکیده:
در اقليم گرم ،جريان هوا تاب ِع دماي محيط دو اثر کام ً
ال متفاوت بر افراد دارد .در يک حالت باعث آسايش و در حالتي ديگر
باعث عدم آسايش است .در اقليم سرد نيز تاثير جريان هوا برآسايش در اوقات سرد منفياستُ .فحص اصلي اين مقاله پاسخ اين
پرسش است که مرز دمايي قابل قبول در فضاي نيم باز سياه چادر ،ناشي از جريان هوا و در سرعتهاي مختلف کدام است؟ به
ديگر عبارت ،برهمکنش دما و جريان هوا در چه مقادير عددي براي راحتي چادرنشينان معنا پيدا ميکند؟ دست يابي بهاين موارد
از طريق تطبيق الگوي جريانهوا با الگوي دما در داخل و خارج چادر ميسراست .در مقاله حاضر ضمن برشماري خصوصيات چادر
و چادرنشينان ايالمي ،نيم نگاهي به تاريخ و سابقه چادرنشيني در منطقه خواهيمداشت .در پي آن به اقليم و مولفههاي آسايش اين
مردمان مي پردازيم تا براي توضيح ارکان مطالعه ميداني که مد نظر نويسندگان مقاله است مقدمهاي باشد .نتايج کار مطالعاتي نشان
ميدهد که سرپناهي به نام سياه چادر کفايت الزم براي فراهم کردن محيط حرارتي مناسب براي تصرف کنندگان خود دارد .عناصر
و اجزا ي آن به نحوي طراحي شدهاند که شرايط آسايش حرارتي را به خوبي مهيا ميکند.

واژه های کلیدی:
آسايش حرارتي ،جريان هوا ،چادرنشيني ،ايالم ،تطبيق الگوي اقليمي ،مطالعات ميداني آسايش.
*نویسنده مسئول :تلفن ، 021-66409696 :نماب ر.E-mail: shheidary@ut.ac.ir ، 021-66490141 :
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مقدمه

حسين مسعودي که در قرن چهارم هجري زندگي کردهاست
در کتاب مروج الذهب و معادن الجوهر ميگويد ......“ :کسان در
زمين مدتها بنا نساختند و شهري پديد نيآوردند و در سايهبانها
و خيمهها بهسر ميبردند ...........عدهاي که به رسم اول در خيمهها
بماندند در جاهاي آباد ميماندند و چون خشکسال ميشد از
آنجا ميرفتند ......... .جمعي در باره بنا تامل ميکردند و باور
داشتند در آن عيب و نقص است .اهل معرفت گفتند زمين چون
تن بيمار ميشود و آفت به آن ميرسد پس بايد جاها را بهترتيب
شايستگي انتخابکرد .صاحبان عقل گفتند بنا و حصار مانع
جوالن و گردش در زمين است که هست را مقيد کند و طبع را از
مسابقه شرف باز دارد .طاق و ساختمان غذا را محدود کند و مانع
گشادگي هوا گردد .......... .از اين رو در دشت وسيع سکونت کردند
تا از محصوريت و زيان در امان باشند و قريحه آنها به واسطه
تغيير جا رونق گيرد ،مزاج سالم و هوش نيرو گيرد (انصاف پور،
.)1352
در کنا ِر آنچه که مسعودي ميگويد کوچ نشيني ،افراد را
به شدت مستقل ،با قدرت تصميمگيري باال ،مسئوليتپذيري،
وابستگيکاريمتقابلبهيکديگر،آزادانديشيوباانسجاماجتماعي
هميشگي بار ميآورد .به نظر ميرسد فلسفه اين نوع از زندگي را
بايد فراتر از عناصر رواني و اجتماعي و حتي سياسي جستجو
کرد .کوچنشيني از يک انتخاب آگاهانه ريشه ميگيرد .ابن خلدون
اعتقاد دارد که حرکت و بيابان گردي امر ناچار زندگي کوچنشيني
براي امرار معاش و حرکت مثبت چرخه توليد (و نه فقط جهت
ادامه زندگي) است .به نظر ابن خلدون (امان اللهی )1360،زندگي
کوچ نشيني تطبيق با محيطاست و سابقهاي فراتر از شهرنشيني

تاريخ و جغرافياي ميدان مطالعه
ميدان مطالعه ،استان ايالم و مردم مورد بررسي کوچ
ي مرکز استاناند .اين ناحيه
نشينان قسمتي از ناحيه جنوب شرق 
ييالقات آنهاست .با فاصلهاي بهقدر يک روز مالروي ميتوان به
قشالقاتشان در همان امتداد رسيد.
در ريختشناسي استان ايالم با جامعهاي چندان پايدار و
با ثبات از نظر ويژگيهاي عشايري و يا روستايي و به طريق
اولي شهري ،روبر و نيستيم .تحرک اجتماعي کم ،روند تکراري
زراعت و دامپروري ،ساخت و ُبعد خانوار ،نظام پدرساالري
و محافظهکارانه حاکم بر جامعه ،همگي ويژگيهاي جامعهي
روستايي است که در سراسر استان ايالم به چشم ميخورند.
از طرفي ديگر انگارههاي شهرنشيني نيز بهشدت ملموساند .لذا
در سطح استان با دو پديده بهظاهر متضاد اما همنشين مواجهايم.
اين مردم در عين آنکه يکجانشين و شهري هستند ،کوچ نشين

دارد .از سادگي و رواني خاصي برخوردار است و تجمل در آن
راهي ندارد .او کوچنشينان را انسانهاي شريفي ميداند که از
سخنان زشت و دشنامهاي شرمآور و اختالط بين محارم و
غيرمحارم پرهيز ميکنند و گستاخي و جسارت آنها در حفظ
ارزشهاي خانوادگي و قومي و ارزشهاي ملي در بين هيچ قوم و
دستهاي ديگر وجودندارد .کوچ نشينان ميدانند که احشام با خود
ثروت ميآورند .پس هيچ دليل قانع کنندهاي براي از دستدادن
گستره بزرگ طبيعت جهت پرورش دامها  -و از پس آن کسب
درآمد -وجود ندارد.
در حوزه تخصصي ،پرسشي که به ذهن نگارندگان متبادر
است و پژوهش حاضر در پي يافتن پاسخي براي آن است آنکه
“راست است که مردم کوچنشين مردمي سرسخت و زمختاند،
آيا در مقابل عوامل آب و هوايي نيز همين زمختي را دارند؟”
وضعيت آسايشحرارتي آنها در زمان اقامت در سياهچادر،
بهوقت ماندگاري کوچ ،چگونه است؟
در پي چنين پرسشهايي اين فرضيه را در با خود حمل
ميکنيم که چنين مردماني بايد درجه دمايراحتي بيشتري
نسبت به مردمان شهرنشين داشتهباشند .اگر اين فرضيه ی به
نظر راست ،از ميدان گاه پژوهش به سالمت بگذرد ،اين تفاوت
چهاندازهاست؟ آيا متغيرهاي اجباري ،مانند تابش يا جريانهواي
به آسايش آنها کمک ميکند؟ يا آسايش آنها را مغشوش مينمايد؟
ميزان اين کمک يا اغتشاش چهاندازه است؟ اگر اغتشاشاست ،با
چه راهکاري بايد از دام آن گريخت؟
قبل از پرداختن به پاسخ اين پرسشها ،بايد تاريخ و جغرافياي
کوچنشيني را در منطقه بررسی کرد.

و روستائيند .دالیل اين پديده را ميتوان از زواياي اقليمي،
سياسي و روحيه سرکش مردم بررسي نمود .زندگي كوچنشيني
آنها گونهاي سازش با محيط و زندگي شهري گونهاي لجبازي
تاريخياست .امروزه اقوام کوچ نشين در ايالم زندگي خود را
عليرغم همهي فشارهاي اجتماعي ادامه ميدهند و از طبيعت
بهرهي کافي ميبرند.
بوهوايي ،استان ايالم پنجماه مطلوب و نه الزاما” هم
از نظر آ 
ي اوقاتِ
زمان در نقاط مختلف خوددارد .ب ه جهت عدم همزمان ِ
خوش ،پديده کوچروي در استان به چشم ميخورد .زماني که
در بخشی از استان هوا به شدت گرم است ،در ناحيه ديگر هوا
سرد است ،لذا امکان طبيعي و مثبتي براي کوچنشيني فراهم
آمدهاست .منطقه شمال غربي ،تابستا ِن خنک اما زمستا ِن سردي
دارد .در همين حال جنوب شرقي استان ،از زمستا ِن مطلوب ولي
تابستا ِن بسيار گرمي برخوردار است .حداکثر دما در ييالق 35
درجه سانتيگراد و حداقل در قشالق  10درجه است .سرعت
باد در سطح زمين در دو سوي مذکور استان بطئي ،اما خنک
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کننده است .نمودار  1دماي حداکثر ،حداقل و متوسط ايالم را
نشان ميدهد .با توجه بهمطالعات جديد آسايشحرارتی در ايران
(حيدری و شارپلس ،)2001 ،دماي آسايش در طول سال نيز
ترسيمشدهاست.

بيرون سياهچادر جريان هواي قابل توجهی وجود ندارد ،داخل
سياهچادر ،نسيم مفرح و لذتبخشي در حال وزيدن است .هواي
بهشدت گر ِم زي ِر سقفچادر ،هواي خنک را به شکل تلمبه داخل
ميکشد .از طرف ديگر پوشش سياه چادر به نحوي است که
اگر بارندگي احتمالي پيش آيد ،مادامي که بر پوشش داخل دستي
کشيده نشود ،نفوذ آب منتفي است (حيدری.)1388 ،

جريانهوا و دما در فضاي داخلی چادر

نمودار  -1حداکثر ،متوسط و حداقل متوسط دماي ماهيانه و دماي خنثي در
طول سال.
ماخذ)Heidari ,2001( :

چادر وخصوصيات حرارتي آن
سياه چادر از موي بز بافته ميشود .رنگ آن سياه و خواص
حرارتي مطلوبي دارد .اين خواص ناشي از جنس چادر و نحوه
بکارگيري و نصب آن است .دور تا دور سياه چادر را با چيت
ميپوشانند .چيت ،ديوار سياه چادر است که از قطعات ني بهکمک
طناب و نخهاي محکم به هم وصل و ساخته شدهاند .تقسيمبندي
داخل آن اوليه ،ساده ولي معنادار است .کمدِ سبک وکشيدهي
چوبي به نام تلکه که بلنداي يک متر دارد در وسط سياه چادر
گذاشته ميشود .اين کمد محل اسباب و مواد غذايياست و در
طول روز رختخوابها روي آن گذاشته ميشوند .تلکه فضاي
سياهچادر را به دو قسمت تقسيم ميکند :قسمت زنان و قسمت
مردان .در قسمت زنان ،فضا بهکمک چهار پايهاي دو طبقهاي
به نام پورگ که طول آن کمتر از تلکهاست ،به دو قسمت ديگر
تقسيم ميشود .کيسههاي آرد روي پورگ قرارميگيرند .در طبقه
زيرين وسايلي قراردارند که در طول روز استفاده بيشتري از آنها
توپز نيز در خارج سياهچادر انجامشده و مشکهاي
ميشود .پخ 
آب نيز در جلوي سياهچادر روي رديفي از سنگ قرارميگيرند.
سياه چادر در جايي برپا ميشود که زمين تا حدامكان صاف و
مسطح و سنگ كمتري داشتهباشد .از طرفي در مسير بادهاي
مزاحم منطقه و مسير سيالب نيز نباشد (حيدری.)1388 ،
ويژگي مهم حرارتي سياهچادرها قابل تبيين است .رنگ سياه
چادر ،سياه و زمانيكه تحت تابش خورشيد قرارميگيرد گرما را
جذب ميكند .از طرفي بدنهاي كه دورتا دور سياهچادر را پوشانده،
يعني چيت (نيهاي بافتهشدهاي كه فاصله بين آنها خاليست) سبب
ميشوند که سيركوالسيون هواي بيرون به داخل از البالي آنها
بهسمت مرکز حرارت و در نهايت بيرون کشيده شوند .اين مسئله
خنکي ناشي از جريان هوا را در داخل ايجاد ميکند .در حالي که

آيا سايهي ناشي از چادر برافراشته در مقابل آفتاب سوزان
ظهر تابستان ،همواره عامل آسايشاست؟ يا بايد در کنار آن به
مسائل ديگري توجهداشت؟ بهبياني بهتر ،اگر فضا سايهدار شد،
آيا امکان استفاده از آن با هر شرايط ديگر وجوددارد؟ بهيقين
جواب منفياست .عوامل الزامي و مختلفي بايد کمککنند تا فضاي
سايهدار قابلتحمل باشد .نوع سايهانداز ،نرخفعاليت ،نوع و
نرخلباس ،دمايمحيط ،جريانهوا و رطوبت از اُمهات تاثيرگذار
بر قاب ِل تحمل شد ِن حرارتي فضاي مورد بحثاند .اما در ميان
اين عوامل ،جريان هوا نقش اساسي را بهعهده دارد .از يک نگاه،
عاملي براي خنکياست و از نگاهي ديگرعامل مخربي براي آن
است .جريان هوا از آن جهت اهميت دارد که با تبخير عرق و
ايجاد جريان مناسبي در محاذات پوست بدن ،به خنکي انسان
کمک ميکند .هر چه افراد پوست خود را در معرض جريان هوا
قرار دهند ،مطمئن ًا از خنکي بيشتري برخوردار خواهندشد .نمودار
 2نتايج مطالعات حيدري را مورد تاثير جريان هوا و دماي هم
زمان هوا را نشان مي دهد (حيدري .)1384 ،در اين نمودار محور
عرضها اساس احساسحرارتي و محور طولها دماي طبقهبندي
شده هوا را نشان ميدهند .از نمودار پيداست که در دماي  27و
 28درجه سانتيگراد تفاوتي در احساس حرارتي ناشي از تاثير
سرعت جريان هوا وجود ندارد .دليل آن اين است که دماي خنثي
اکثر مناطق کشور حدود  28درجه است .اما در دماي  29تا 32
سرعت هواي بيشتر باعث آسايش حرارتي بيشتري ميشود.
جالب اينکه در دماي باالتر ،سرعت هوا تاثير منفي دارد و احساس
حرارتي را به سمت عدم آسايش بيشتر سوق ميدهد .نقطه تالقي
اين دوخط ،دماي  32/5درجه سانتيگراداست .در واقع در دماي
کمتر از  32/5درجه ،جريان هوا تاثير مثبت و در دماي بيشتر از
آن اثر منفي بر آسايشحرارتي دارد .اين نکتهي کليدي بيترديد
در باززنده سازي فضاي چادرنشينان بسيار موثر و تعيين
کنندهاست.
دماي سطح پوست نيز معيار مناسبي براي قابل قبول بودن
جريان هواست .زماني که دمايهوا بيشتر از دمايسطحپوست
است (معمو ً
ال  33درجه سانتيگراد) ،جريان هوا باعث گرمي و در
حالت عکس آن باعث خنکيست.
نکته ديگر آن است که دريابيم آيا در سرعت هوای بيشتر
از  0/25متر بر ثانيه و در دماي  32/5درجه سانتيگراد افراد
از عواملي ديگر چون کوران ،احساس عدم آسايشدارند يا نه؟
ايزو )ISO 7730 ,1994( 7730 -شرايط عدم راحتي را تابع
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نمودار  -2آسايشحرارتي و تغييرات آن در دماهاي مختلف بين دو دسته
جريانهوا.
محور افقی دمای هوا به درجه سانتی گراد و محور عمودی مقياس هفتگانه
اشری
ماخذ)Heidari ,2001( :

فرمول زير ميداند:
)DR = (34-Ta)*(V-0.05)0.52 * (0.37 V Tu +3.14

در اين فرمول سه عامل دما ،جريان و کوران هوا دخالت دارند.
DRکوران Ta ،دمای هوا و  Vسرعت جريان هواست .اگر براي
دو مقدار مذکور محاسبه خود را انجام دهيم در اين صورت عدم
رضايت از جريان هوا برابر  %13خواهد بود .اگر مقدار جريان
هوا را يکبار به  0/4و بار ديگر به  0/6متربرثانيه در همان دما
افزايش دهيم مقدار نارضايتي از جريان هوا به  0/24و 0/37
درصد خواهد رسيد .لذا نگراني در مورد کوران و تاثير منفي آن
بيمورد است.

مطالعهميداني

مورد استفاده قرار گرفت .اين نرم افزار بر اساس تئوري آسايش
حرارتي فانگر تنظيم شدهاست .با استفاده از نرم افزار “اشري
کامفورت” ( ).ASHRAE Comfort, Win 1996, Funآناليز
حرارتي انجام تا از اين طريق  ،نحوه رويکرد طراحي براي تامين
آسايش حرارتي داخل چادر تعيينشود .اين نرم افزار کمک ميکند
تا بر اساس آمار هواشناسي و متغيرهاي مختلف مقدارPMV
(شاخص کيفيتي از ادراک آسايش حرارتي) و مقدار PPD
(شاخص درصد عدم رضايت) را بدست آوريم .مقدار PMV
همواره بين  -3و  +3است .هر چه  PMVبه عدد صفر نزديک و
 PPDدرصد کمتري داشتهباشد ،ميزان رضايتحرارتي از محيط
افزايشمييابد.

اطالعات

در تير ماه  1388سايت پراکنده چادر نشيني در منطقه
توسه چادر پراکنده
“ميشخاص” مورد مطالعه قرارگرفت .بيس 
در سايت شناسايي و بهمدت سهروز متوالي از ساعت  12ظهر
تا ساعت  24کار ميداني در آنها انجام شد .دما و جريان هوا در
داخل و خارج هر چادر در هر  15دقيقه يک بار ،اندازهگيري ونتايج
برحسب ساعت ثبت ميشدند .دماي هوا در داخل و خارج چادر
به فاصله حداقل  10متر در نمودار  3ثبت شدهاست .هم زمان از
اطالعات ده ساله هواشناسی منطقه استفاده گرديد (سال -1385
 1375دفتر هواشناسی ايالم -مرکز فرودگاهی 12 /کيلومتری
محل مورد مطالعه) در نمودار  4جريان هواي داخل و خارج چادر
نيز مشخص شدهاست .حداکثر اندازه جريان هوا  0/7متر بر ثانيه
و حداقل آن در حد صفر بودهاست .آشکار است بين جريانهوا
در زير چادر و خارج آن تفاوت باشد.

ابزار اندازگيري و بسته نرمافزاري

دو دستگاه ديتالوگر (هوگ )550-بهصورت خودکار اطالعات
مربوط به دماي هوا و رطوبت نسبي را با فاصله نيم ساعت در
داخل و خارج چادر ضبط ميکردند .اندازگيري سنجش جريان
هوا بهعهده دستگاه (سالموت  )120-بود .زمان اندازگيری ،وسایل
اندازگيری در هر شرايط از هر ديواره چادر و زمين حداقل يک
متر فاصله داشتند.
دستگاهها از يک چادر به چادر بعدي منتقل و از نظر تابش
و فاصله از جداره و کف کنترل ميشدند .نرخ لباس بر اساس
جدول استاندارد آيزو )1994( 3370 -و مطالعات نيکل در
پاکستان ( )Nicol et al., 1994تعيينشد .در شرايط مطالعه
لباس خانمها بهطور متوسط  0./68 cloشامل لباس زير و پيراهن
سراسری محلی با روسری نازک و لباس آقايان 0./56 cloشامل
لباس زير ،پيژامه و اغلب پيراهن نازک و آستين بلند بود .نرخ
فعاليت بر اساس اشريASHRAE Standard 55-1992,( 55-
 )1992محاسبه که به طور متوسط  1/2 metمنظورگرديد .اين
نرخ متوسطی از حالت نشستن يا انجام کار سبک است .از طرفي
ديگر براي تعيين معيارهاي آسايش حرارتي ،نرم افزار کامفورت

نمودار  -3مقايسه دماي کروي در دو شرايط داخل و خارج چادر به تفکيک ساعت.
محور افقی دما برحسب درجه سانتی گراد و محور عمودی زمان به ساعت

هوتحليلاطالعات
تجزي 
آنگونه که نمودار  3نشان ميدهد قبل از ساعت  18دماي هوا
زير چادر و بيرون چادر حدود  3درجه اختالف دارند .بعد از
اين ساعت دماي زير و خارج چادر مشابه و اختالف آن بسيار
اندک در حد  0/2درجه است .جالب آنکه بعد از ساعت  21دماي
زير چادر گرمتر از دماي بيرون است .دليل اين مسئله احتماال”
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در همبستگي بسيار مطلوبي با دماي هواي خارج قرار دارد .توان
دوم درجه همبستگي برابر با  0/76است .هر چه دماي هوا باالتر
باشد ،جريان هواي زير چادر بيشتر است .معادله اين تغيير در
صورتی که  Vسرعت جريان هوا و  Toدمای خارج چادر باشد،
به صورت زير بهدست آمدهاست:
V= 0.162 To -2.89

بحث در نتايج
نمودار  -4مقايسه جريان هوا در دو شرايط داخل و خارج چادر به تفکيک ساعت.
محور افقی ساعت و محور عمودی جريان هوا بر حسب متر بر ثانيه

به فرآيند آشپزي و دمکردن چاي در کنار استفاده از دخانيات
برگردد .متوسط دماي داخ لوخارج در طول  12ساعت بعدازظهر
مساوي و در حدود  24/9درجهسانتيگراداست .قبل از غروب
آفتاب دماي خارج  0/3درجه گرمتر و حداقل آن در ساعت 24
حدود  19درجه و حداکثر ساعت  12حدود  31درجه بودهاست.
اختالف  12درجه بين دماي حداکثري و حداقلي نکته جالب اين
مطالعه محسوب ميشود .در همين شرايط و بهويژه قبل از ساعت
 ،18جريان هوا اختالف فاحشي بين داخ لوخارج چادر دارد .اين
اختالف در حدود  2/3متربر ثانيه است که قدرت سرمايشي
حدود  6درجه سانتيگراد ( )Nicol, 1994به وجودميآورد .دليل
عمده اين مسئله تابشخورشيد بر سطح چادر و تجميع حرارت
در زير آن است که بهمکش هوا از سمت خارج بهسمت داخل
منجر ميشود .اين که اختالف دما داخ لوخارج چادر بسيار
کم بوده است ،نشان از تاثير جريان هوا در رسيدن به آسايش
حرارتي دارد .با استفاده از نرم افزار اشري کامفورت پيشبيني
رضايتمندي را در زير چادر محاسبه کردهايم .جدول  1درصد
رضايت و عدم رضايت را در دماي دو ساعته نشان ميدهد.

با توجه به دماي ساعتي در طول مدت مطالعه ،نمودار 5
ترسيم شدهاست .در اين نمودار دماي آسايش در ييالق و قشالق
با توجه به محل و دماي متوسط ماهيانه مکان مورد نظر در طول
دورهاي ده ساله نشان دادهشدهاند.

نمودار  -5دماي حداکثر ،حداقل و دماي خنثي بر اساس تئوري هيمفريز و
مقايسه با محدوده آسايش ايزو.7730 -

نمودار  5نشان ميدهد که کوچنشيني تابعي از دماي هواست
که اين دما تحت تاثير عنصر پوششي به نام سياهچادر است.
در سه ماه سال (اسفند ،فروردين و ارديبهشت) متوسط دماي
ماهيانه اندکي پايينتر از حد پايين
جدول  -1درصد عدم رضايت و پيش بيني متوسط نظر بر اساس تئوري فانگر.
آسايش است .اين مقدار بهطور
متوسط به کمتر از  1/2درجه
سانتيگراد ميرسد .در قشالق ،تير
و مرداد ماه اوج گرمايي است که
افراد به کوچ ميروند و در بهمن اوج
سرما است که در مکان گرم بسر
ميبرند.
از طرفي ديگر جدول  2بر اساس
معادله به دست آمده از مطالعه
حاضر ،رابطه جريان هوا و دماي
خارج چادر را معين و تاثير آن را بر آسايش حرارتي بيان ميکند.
جدول بهخوبي نشان ميدهد که در اکثر ساعات روز عليرغم
با مقايسه سطر  4جدول  2و نتايج مطالعات آسايشحرارتي
هواي گرم بيرون ،شرايط داخل براي افراد مطلوب بودهاست .بين
نمودار  ،1بخوبي متوجه ميشويم که با درنظرگرفتن شرايط
ساعت  13تا  19که شرايط بيرون خيلي گرم گزارش شدهاست،
بحراني دماي خارج ،بهويژه در دماهاي باالتر از  30درجه
شرايط زير چادر ،بهعلت جريان مطلوب هوايي “خوب” بودهاست.
سانتيگراد ،افراد چادر نشين از شرايط مطلوب حرارتي در زير
در همينحال متوسطنظر حرارتي بر اساس مقياس هفتگانه اشري
سياه چادرهاي خود بهرمندند.
برابر با  0/44يا حالت خنثي (راحتيحرارتي) است .جريان هوا نيز
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جدول  -2رابطه جريان هوا ،دماي خارج چادر و آسايشحرارتي.

نتیجه

در اين مقاله بهدنبال يافتن شرايط آسايشدمايي و
چگونگي حصول آن نزد چادرنشينان بوديم .موردي که تا
کنون در ايران مطالعه مدوني درباره آن انجام نشدهاست.
در فرصت اين نوشتار ضمن بررسي تاريخي و خصوصيات
زندگي چادرنشيني تالش داشتيم تا با استفاده از مطالعات
آسايشحرارتي به تالقي مطلوبي از شرايط چادرنشينان با
نتايج مطالعات حرارتي دست بزنيم.
در ساعات گر ِم مناطق ييالقي ،بهخصوص بعد از ساعت
 13جريان گرمايي شديدي ناشي از انرژي تابشي خورشيد
شِشديد باعث
در سايتهاي چادرنشينان اتفاقميافتد .اين تاب 
ميشود که سطح سياه چادر داغ شود .پس از داغ شدن ،بهعلت
ِ
ي هواي گرم با سرد ،جريان مطلوب هوا در زير
خاصيت جابجاي ِ
چادر ،دماي در معرض چادرنشينان را به خوبي پايينآورده و در
نتيجه آن شرايط مطلوب آسايشي در زير چادر بهوجود ميآيد.
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ASHRAE Standard 55-1992 (1992), Thermal Environ-

در اندازگيريهاي دمايي متوجه رابطه قوي اندازه جريان هوا با
متوسط دماي خارجي شده که مبين طراحي درست و منطبق
با اقليم سياه چادر است .نکته مهم بعدي توجه به انطباق دماي
آسايش چادرنشينان با متوسط دماي خارجياست .در پيچنين
فرآيندي است که جابجايي چادرنشينان با توجه بهشرايط محيطي
اتفاقميافتد.
نهايت مسئله آنکه تغييراتي که امروزه در رژيم زيست ما
انسانها اتفاق ميافتد نهتنها مطلوب واقعيمان نيست بلکه به
همنوعان ديگرمان لطمه زده و چرخهی حيات طبيعي را برهم
ميزند .مهاجرت روستا به شهر ،جدايي از زندگي کوچروي و
ميل بهيکجانشيني از اين دسته تحوالت ناخوشايندند .تغييرات
آب و هوايي که در آينده نچندان دور حيات الاقل نيمي از سکنهی
کره زمين را با تباهي مطلق مواجه ميکند نتيجه منطقی چنين
فرآيندی است.
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