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چکیده
در حالــی کــه دانشآمــوزان بیش از یک ســوم زمــان خود را در مــدارس میگذرانند ،آســایش حرارتی در
کالسهــای درس بدلیل تأثیر مســتقیم بر بهرهوری و ســامت دانشآموزان از اهمیــت زیادی برخوردار
اســت .تحلیل آســایش حرارتی در فضاهای داخلی میتواند اطالعات مهمی برای طراحی فراهم کند؛
ً
هرچند فا کتورهای متعدد تأثیرگذار ،تحلیل آسایش حرارتی را معموال پیچیده کردهاند .آسایش حرارتی
در مــدارس بــه دلیل ســن ،جنســیت ،نــوع فعالیت ،پوشــش و زمان اســتفاده دیکته شــده ،موضوعی
چالشبرانگیز بوده که نیازمند مطالعات میدانی اســت .در این پژوهش ،آسایش حرارتی دانشآموزان
دختر پایه ابتدایی (11-10ســال) در دو کالس درس در مدرس ـهای در شــهر کاشــان ارزیابی شدهاســت.
ارزیابی شامل دو بخش ّکمی و کیفی ،شامل استفاده همزمان از پرسشنامه و اندازهگیری کمیتهای
فیزیکــی بودهاســت .نتایــج حاصــل تحلیــل و بــا اســتانداردهای آســایش حرارتــی از جمله اشــری 55و
ایزو 7730مقایســه شدهاست .بنابر نتایج ،احساس حرارتی دانشآموزان متفاوت از بزرگساالن بوده و
با استانداردهای متداول قابل ارزیابی نیست .شرایط حرارتی کالسهای درس در تمامی ساعتهای
مــورد مطالعــه قابل قبول نبوده و با هیچکدام از اســتانداردها مطابقت نــدارد .همچنین در مدارس با
توجــه بــه محدودیتهــای رفتاری دانشآمــوزان در تطبیق خود با شــرایط محیطی الزم اســت بر روی
تمهیدات معماری و تأسیساتی برای تأمین شرایط آسایش در کالس تمرکز کرد.

واژههای کلیدی
آسایش حرارتی ،کالس درس ،مصرف انرژی ،پی ام وی ،آسایش تطبیقی.
.

* مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی تحت عنوان" :تدوین راهنمای طراحی مدارس با تراز مصرف انرژی صفر در اقلیمهای سرد و خشک وگرم
و خشک" به سفارش سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور در سال  1394است.
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مقدمه
یکــی از جنبههــای مهــم کیفیــت محیــط داخلی و منبــع اصلی
مصرف انرژی در ســاختمانها و بخصوص مدارس ،تأمین آســایش
حرارتی است( .)Zhang et al., 2007افزایش بیش از حد دما بواسطه
ترا کم باال در کالسها و محدودیتهایی از جمله عدم امکان تغییر
پوشــش و موقعیت برای کنترل محیــط ،منجر به نارضایتی حرارتی
و افــت کارآیــی دانشآمــوزان میشــود .ارزیابــی آســایش حرارتــی در
فضاهــای داخلی اقدامــی ضروری بوده و میتوانــد اطالعات مهمی
بــرای طراحی ســاختمانها و در نتیجه ســطح مناســبی از آســایش
حرارتــی را برای کاربــران همزمان با مصرف انــرژی کمتر فراهم کند.
مرور تحقیقات نشان میدهد که ارزیابی آسایش حرارتی در مدارس
بویــژه پایــه ابتدایــی نســبت بــه ســاختمانهای اداری و مســکونی
بســیار کمتــر صــورت گرفتهاســت .یکــی از دالیل تحقیقــات معدود
ممکــن اســت ناشــی از تصــور عمومی بر عــدم توانایــی دانشآموزان
بــر بیان احســاس و ترجیــح حرارتی خویــش بر اســاس مقیاسهای
متداول باشــد .در صورتی که توانایی دانشآموزان در این رابطه در
تحقیقات مختلفی از جمله ( )Humphrey, 1977تأیید شدهاســت.
نتایــج تحقیقــات حا کــی از ایــن اســت کــه دانشآمــوزان ،ادرا ک
حرارتــی متفاوتی نســبت به بزرگســاالن داشــته و لذا اعــام میکنند
کــه اســتانداردهای متــداول آســایش حرارتی بــرای ارزیابی آســایش
حرارتی کودکان مناســب نیســت و مطالعات بیشــتری در این حوزه
الزم اس��ت (Teli et al., 2013; Mors et al., 2011; Liang et al.,
 .)2011در ایــران نیــز دو مــورد تحقیقــات منتشــر شــده در مــدارس
صورت گرفتهاست .زهیری و همکاران )2014(1در مدارس راهنمایی
تهران وضعیت آســایش حرارتــی دانشآموزان دختــر را ارزیابی کرده
و بــا دمای آســایش پیشــنهادی حیــدری ( )1388مقایســه کــرده و
راهکارهای طراحی برای بهبود وضعیت را ارائه نمودهاند .همچنین

حــداد و همــکاران( ،2)2014مطالعــات گســتردهای در کالسهــای
درس پایه ابتدایی شــهر شیراز انجام دادهاند .از جمله نتایج انتشار
یافتــه آن مطالعــه بــر روی ســطح فعالیــت دانشآمــوزان بــه عنــوان
یکــی از پارامترهــای اصلــی در ارزیابــی آســایش حرارتــی بودهاســت.
مطالعات نشان داده است که ارتباط مستقیم پارامترهای اقلیمی،
فیزیولوژیکــی و فرهنگــی کاربــران بــا آســایش حرارتــی ،اســتفاده از
نتایــج تحقیقات پیشــین بــرای نتیجهگیــری در ارتباط با احســاس
حرارتــی کاربــران از دقــت کافی برخوردار نیســت و انجــام تحقیقات
میدانی را در ســاختمانها با کاربری و گروههای ســنی و اقلیمهای
مختلــف ضــروری میســازد .تحقیق حاضر بــا اســتفاده از مطالعات
میدانــی ،شــرایط حرارتــی را در دو کالس درس در شــهر کاشــان
ارزیابــی میکنــد .در ایــن میــان دو پرســش مطرح اســت کــه اوال آیا
آســایش حرارتــی دانشآمــوزان در فصــل گــرم در کاشــان مطابــق
ً
بــا اســتانداردهای متــداول قابــل ارزیابــی اســت؟ و ثانیــا اینکــه آیــا
دانشآمــوزان با رفتارهــای تطبیقی در کالسهــای درس میتوانند
شــرایط آســایش خــود را بهبــود دهنــد؟ در راســتای پاســخگویی به
ســؤاالت ،ابتدا در بخش اول بر اساس مطالعات کتابخانهای و مرور
تحقیقات پیشــین ،پارامترهای مهم در آســایش حرارتی شناســایی
و در مرحلــه بعــد بــا مطالعــات میدانــی شــرایط حرارتــی کالسهای
ً
درس ارزیابی شدهاســت .الزم به ذکر است این مطالعه صرفا جهت
ارزیابی وضعیت موجود در کالسهای درس صورت پذیرفتهاست و
هــدف آن ،بیــان ضرورت و روش ارزیابی آســایش حرارتی در مدارس
اســت .بــرای نتیجهگیــری در رابطه بــا محدوده آســایش قابل قبول
دانشآمــوزان در ایــن اقلیــم الزم اســت مطالعــات وســیعی در طول
کل ســال تحصیلــی و در نمونههــای متعــددی هــم دختــران و هــم
پســران در ردههای ســنی مختلف در مقاطع مختلف صورت گیرد.

 .۱مبانی نظری آسایش حرارتی
اشــری ،آســایش حرارتــی را شــرایطی ذهنــی میدانــد کــه
رضایتمنــدی شــخص را از شــرایط حرارتــی محیــط خویــش بیــان
میکن��د ( .)ASHRAE 55, 2010, 3دو رویکــرد اصلــی بــرای ارزیابــی
آســایش حرارتــی ارائــه شدهاســت .1 .رویکــرد تعــادل حرارتــی کــه بر
اســاس نتایج تحقیقات فنگر( )1970در شرایط آزمایشگاهی بوجود
آمــده و  .2رویکــرد تطبیقــی .مبنــای نظــری رویکرد تعــادل حرارتی،
ارتبــاط نزدیــک احســاس حرارتــی بــا سیســتم تنظیم حــرارت بدن
اس��ت ( .)Van Hoof , 2008رویکــرد اول آســایش حرارتی را براســاس
شــاخص 3PMV- PPDمیســنجد .شــاخص پــی ام وی ،بیانگــر
متوســط آرای پیشبینی شده و شاخص پی پی دی ،بیانگر درصد
پیشبینــی شــده نارضایتــی اســت .ایــن شــاخص بــر اســاس چهار

پارامتر محیطی شــامل  .1دمای هوا .2 ،دمای متوســط تابشی.3 ،
رطوبت نســبی و  .4جریان هوا و دو پارامتر فردی شــامل :متابولیک
و پوشــش افراد ،متوسط آرای پیشبینی شــده را محاسبه میکند.
همچنین با توجه به میزان رضایتمندی پیشبینی شــده ،درصد
نارضایتی( )PPDپیشبینی میشود (تصویر .)1محدوده خا کستری
رنگ در تصویر ،محدوده آسایش حرارتی را مشخص میکند.
ً
رویکــرد دوم(تطبیقــی) ،در ســال  1973توســط هامفــری ا کثــرا
براســاس نتایــج تحقیقــات میدانــی در ادارههــا و کالسهــای
دانشــگاهی تدوین شدهاســت .آنها از طریق پرسشــنامه ،احساس
حرارتــی کاربــران را در نمونههــای متعــددی در سراســر دنیــا در
ساختمانهایی که از تهویه طبیعی بهره میبردهاند ،مورد مطالعه
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قرار داده و با فراتحلیل ،رابطهای خطی برای تعیین دمای آســایش
در فضای داخلی بر اســاس متوســط دمای خارجــی 4ارائه کردهاند.
ایــن رابطــه در اســتاندارد اشــری  ،55بــرای ارزیابی آســایش حرارتی
در ســاختمانها با تهویه طبیعی معرفی شــده است (جدول  .)2هر
دو رویکــرد تعادل حرارتی و تطبیقی ،نقاط قوت و محدودیتهایی
در تعییـ�ن دمـ�ای آسـ�ایش دارنـ�د(Van Hoof , 2008; Van Hoof ,
 )2010; Halawaa & Hoof, 2012که در جدول  1ارائه شــده اســت.
اســاس رویکرد تطبیقی بر این اســت که در صورت بروز تغییر در
آســایش ،افــراد به گونهای رفتــار میکنند که آســایش حرارتی خود
را بازیابنــد .بســتر ،5پیشــینه حرارتــی 6و انتطــارات فــرد ،ترجیهات
حرارتی او را مشــخص میکنند .تئوری آســایش تطبیقی ،ســه نوع
تطبیــق را بــرای کاربــر در نظــر میگیــرد .1 .تطبیــق فیزیولوژیکــی،
.2تطبیق روانی و  .3تطبیق رفتاری .محققان این سه نوع تطبیق
را به عنوان علت اختالف بین درصد میانگین آرای پیشبینیشده
( )7PMVو میانگیــن آرای واقعی ( )8AMVحاصل از پرسشــنامهها
در مطالعــات میدانــی میداننــد .امــا در رابطــه با میــزان تأثیر انواع
تطبیقهــا بــر دمــای آســایش ،کمتــر مطالعــه شدهاســت .رویکــرد
تطبیقــی ،آســایش حرارتی را بــر خالف رویکرد تعــادل حرارتی ،تنها
وابســته به پارامتر دمای هوای بیرون 9میداند .این روش فقط در
ســاختمانهایی کــه کاربران بــر روی محیط کنتــرل دارند (منظور
کنتــرل بر روی پوشــش خــود ،حرکت خــود و همچنین باز و بســته

تصویــر  -1ارتبــاط متوســط آرای پیشبینــی شــده ( )PMVو درصــد نارضایتــی پیشبینــی
شده(.)PPD
ماخذ)Parson, 2002, 269( :

کردن پنجرهها اســت) ،با داشــتن شــرایطی قابل بکارگیری اســت:
الــف :هیــچ سیســتم ســرمایش مکانیکــی اســتفاده نشــود ،هیــچ
سیســتم گرمایشــی بکارگرفته نشــود ،ب :نرخ متابولیســم کاربران
بیــن )Met10( 1.3-1باشــد و ج :کاربران امــکان تغییر آزادانه ضریب
پوشــش خــود را بیــن  )11Clo(1 -0.5داش��ته باش��ند (ASHRAE
 .)55, 2010, 4پایهگــذاران ایــن تئــوری (نیکل و هامفــری) ،ارتباط
نســبی بین پوشش و سطح فعالیت با دمای هوای بیرون را ،علت
کنار گذاشـ�تن این پارامترها در تحلیل آسـ�ایش میدانند (&Nicol
 .)Humphreys, 2002گرچــه بــه علــت در نظــر نگرفتــن متوســط
دمــای تابشــی و جریــان هوا در تحلیلها هیچ اشــارهای نمیشــود
( .)Halawa & Hoof , 2012بطورکلــی رویکــرد تطبیقــی به آســایش
حرارتی ،بدلیل اینکه کاربر را به عنوان عنصری فعال که خود برای
بازیابــی آســایش حرارتــی خود با محیــط تعامل میکنــد ،میبیند،
بــرای ارزیابی آســایش حرارتــی مناســبتر از رویکرد تعــادل حرارتی
ً
کــه شــرایط آســایش فــرد را عمدتا وابســته بــه پارامترهــای فیزیکی
میداند ،اســت .اما با محدودیتهایی مواجه استِ .د دیر()2013
از محققــان برجســته آســایش حرارتــی ،جامعتریــن رویکــرد بــه
آســایش حرارتی را رویکردی میداند که ترکیب دو رویکرد تطبیقی
و تعادل حرارتی باشــد .یعنی هم بــه فا کتورهای محیطی از جمله
دمــای هــوا ،رطوبــت ،جریان هوا ،دمای متوســط تابشــی و هم به
پارامترهــای تطبیقــی (فرهنــگ و بســتر و رفتار کاربــران) توجه کند
(.)Yao et al, 2010; Mors, 2011; Hussein & Rahman, 2009
 .۱.۱شاخصهای ارزیابی آسایش حرارتی
در مطالعات میدانی ،احساس حرارتی کاربران باید به شاخصی
که معرفیکننده آب و هوای محیط باشــد ،ارتباط دادهشــود .این
شاخص در طول زمان در مطالعات مختلف متفاوت بودهاست .از
جمله این شــاخصها  ،PMV، AMVدمای هوای داخلی ،دمای
معــادل( ،12)teqدمــای (*)ETمؤثــر 13یــا دمــای عامــل( 14)toو دمــای
خارجــی اســت .برخــی از شــاخصها ماننــد دمــای مؤثــر یــا دمای
عامــل ،پیچیدهتــر بــوده و پارامترهــای محیطی مختلفی را شــامل
میشــوند .جزییــات مربــوط بــه محاســبه ایــن پارامترها و شــرایط
بکارگیـ�ری آنهـ�ا در راهنمای مرجع اشـ�ری(ASHRAE Handbook,
 )Fundamentals, 2013, 179بیان شده است.

جدول  -1نقاط قوت و ضعف رویکرد تعادل حرارتی آسایش و رویکرد تطبیقی.

تطبیقی

تعادل حرارتی

رویکرد

نقاط قوت

نقاط ضعف

تطابق بیشتر در ساختمانها با تهویه مکانیکی

متفاوت بودن پارامترهای محیطی در شرایط آزمایشگاهی و واقعی

اعتبار بیشتر نسبت به سایر رویکردها

در نظر نگرفتن رفتارهای تطبیقی افراد

اهمیت به پارامترهای فیزیولوژیکی انسان

در نظر نگرفتن فرهنگ و اقلیم و کاربری ساختمان

در نظر گرفتن پارامترهای محیطی از جمله جریان هوا و رطوبت

عدم کارایی در ساختمانها با تهویه طبیعی

در نظر گرفتن رفتارهای تطبیقی کاربران

در نظر نگرفتن پارامتر محیطی جریان هوا و رطوبت نسبی

نزدیک به شرایط واقعی

عدم اعتبار در ساختمانها با تهویه مکانیکی

تطابق بیشتر در ساختمانها با تهویه طبیعی

عدم اعتبار در فضاهایی که محدودیتهای کنترلی در فضا دارند
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ِددیــر و برگــر( )1998دریافتند که بهترین ارتباط بین احســاس
حرارتی کاربران و دمای عامل برقرار میشود .دمای عامل حاصل
میانگین دمای متوسط تابشی( )trو دمای هوا( )taدر فضاهایی که
جریان هوا کمتر یا مســاوی  0.2متر بر ثانیه است ،میباشد (رابطه
 .)1در صورتــی کــه متوســط جریــان هــوا( )Varبین  0.6-0.2باشــد
ضریــب  Aبرابــر  0.6و در صورتی که متوســط جریان هــوا بین -0.6
 1.0۰باشــد ضریب  0.7 Aدر نظر گرفته میشـ�ود(�ASHRAE Hand
 .)book, Fundamentals, 2013اعتبــار ایــن شــاخص در بســیاری
از تحقیقــات آســایش حرارتــی از جملــه :بوراتی و ریــکاردی(،)2009
هوانــگ و همــکاران( ،)2006ژنــگ و همــکاران( )2007و تلــی
و همــکاران( ،)2012بــرای ارزیابــی آســایش حرارتــی کاربــران بــا
فعالیتهای نشسته تأیید شدهاست.
رابطه A*ta+(1-A)*tr :1
15
اســتانداردهای کنونی آســایش حرارتی مانند اشری ، 55ایزو
16 7730و ای ان  ،17 15251دمای آسایش را برای فضاهای داخلی
بر اســاس رویکرد تعادل حرارتی و تطبیقی ارائه میکنند .براســاس
اســتاندارد اشــری  55و ایــزو  ،7730شــاخص پــی ام وی در کالس
درس که در سطح دو آسایش طبقهبندی میشود ،باید بین -0.5
و  + 0.5باشــد و میــزان نارضایتــی حرارتی پیشبینی شــده ()PPD
نیز کمتر از  % 10باشــد .الزامات اســتانداردهای مختلف در تصویر 1
و جدول 2ارائه شده است.
اســتاندارهای آســایش حرارتــی بــر اســاس مطالعــات بــر روی
کاربران بزرگســال تدوین شده است و الزامات ارائه شده برای همه
گروههای سنی و هر دو جنسیت یکسان در نظر گرفته شده است.
در حالــی که احســاس حرارتــی گروههــای ســنی مختلف(کودکان،
بزرگســاالن و کهنســاالن) در شــرایط واقعی همانطور که تحقیقات
ً
مختلــف تأییــد کردهانــد ،غالبــا متفــاوت بــوده و مطابــق بــا ایــن
اســتانداردها نیســت .در حالی که محدودیــت و پرا کندگی دادهها
از مطالعــات میدانــی در این گروههای ســنی ،امــکان نتیجهگیری
جامعــی از احســاس حرارتــی کــودکان و کهنســاالن در مقابــل
بزرگســاالن را نمیدهــد .در برخــی تحقیقــات کــودکان در دماهای
پایینتر از بزرگسـ�االن احساس آسایش( )De dear et al., 2015و در
برخــی تحقیقــات در دماهای باال تــر از اســتانداردها رضایتمندی

حرارتــی دارنــد .محققــان دالیــل متعــددی را بــرای اختــاف بیــن
احســاس واقعی دانشآموزان و احســاس حرارتی پیشبینیشــده
دراســتانداردها ارائه کردهاند .از جمله اینکه کودکان در مقایســه
با بزرگســاالن ،نســبت به تغییرات دمایی حساسیت کمتری دارند
( )Humphrey,1977و بدنشــان با سرعت بیشتری حرارت از دست
میدهد ( .)McCullough et al., 2009همچنین تفاوت در ســطح
فعالیــت آنها نیز میتواند منجر به احســاس حرارتی متفاوت شــود
(.)Havenith, 2007; Haddad et al, 2014

.۲مطالعات میدانی
بــرای بدســت آوردن فهــم جامعی نســبت به شــرایط موجود از
نظــر آســایش حرارتــی و تدوین اســتراتژیهای طراحــی مدارس در
کاشــان ،مطالعــات میدانــی در یــک مدرســه ابتدایــی دخترانــه در
روز شــانزده اردیبهشــت  6(1393می  )2014در شــهر کاشان انجام
گرفت .از آنجایی که بر اساس تحقیقات ارائه شده در بخش قبل،
هم پارامترهای فیزیکی شامل دما ،رطوبت ،جریان هوا و متوسط
دمای تابشــی و هم تطبیقی شامل رفتار کاربران در تبیین شرایط
آســایش حرارتــی انســان نقــش ایفــا میکننــد و جامعتریــن رویکرد
ارزیابــی آســایش حرارتــی ،در نظرگرفتــن همزمــان رویکــرد تعــادل
حرارتــی و تطبیقــی اســت ،هر دو دســته از ایــن پارامترهــا همزمان
بوســیله مشاهده ،اندازهگیری و پرسشــنامه در دو کالس درس در
این دبستان بررسی شدهاست .هدف اصلی این مطالعه ،بدست
آوردن دیدگاهــی کلــی نســبت بــه شــرایط آســایش حرارتــی دانــش
آمــوزان دختــر در مــدارس در کاشــان و آ گاهــی از اهیــت موضــوع
آســایش دانــش آمــوزان در کالسهــای درس اســت .از نتیجه این
مطالعه برای اولویتبندی اســتراتژیهای طراحی مدارس در این
اقلیــم بهره گرفته شــده اســت .الزم به ذکر اســت تعییــن محدوده
دمای آســایش دانشآموزان ،احتیاج به بررســی دقیق نمونههای
متعــددی تحــت شــرایط یکســان در بــازه زمانی حداقل یک ســال
تحصیلــی دارد کــه خــارج از محــدوده ایــن تحقیــق اســت .در این
تحقیــق ،مطالعــات میدانــی بــا هــدف بررســی اهمیــت موضــوع از
نظــر دانشآمــوزان و معلمــان ،توانایــی در درک و پاســخگویی بــه

جدول  -2الزامات استانداردهای آسایش حرارتی در کالسهای درس.

دمای عامل در تابستان°C

دمای عامل در زمستان °C

رویکرد آسایش حرارتی

استاندارد

23– 26

20– 24

تعادل حرارتی
-0.5 < PMV < + 0.5
PPD< 10%

)ISO 7730(2005

24.5 – 28.0

20.5 - 25.5

تعادل حرارتی
-0.5 < PMV < + 0.5
PPD< 10%

)ASHRAE 55(2004

تطبیقی

)ASHRAE 55(2010

Tn=0.31TO+17.8

 =TOدمای بیرون
 =Tnدمای آسایش
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پرسشنامهها و مشاهده رفتارهای آنها در مدرسه بصورت آزمایشی
در دو کالس درس صــورت گرفتــه اســت .مطالعات میدانی بســیار
نبــر بــوده و بــا توجه به اختاللــی که در برنامه کالســی
هزینــه و زما 
صورت میگیرد ،امکان تکرار آن در زمانهای مختلف فراهم نبود.
ً
ا کثــر تحقیقــات انجــام شــده در ایران ،صرفــا به شبیهســازی برای
بررســی وضعیــت آســایش حرارتــی در فضاهای داخلی ســاختمان
بســنده کــرده در حالی که رفتــار کاربران در ا کثر اوقــات متفاوت از
پیــش فرضهــای درنظر گرفته در شبیهســازی اســت و الزم اســت
تحقیقــات میدانــی برای شناســایی ایــن رفتارهــا و نیازهای اصلی
کاربران صورت گیرد.
 .۱.۲معرفی نمونه مورد بررسی
دبستان دخترانه مورد مطالعه در منطقه ناجیآباد شهرکاشان

جمله
در ســال  1389تأســیس شدهاســت .فرم و پالن فشــرده و از
فرمهای رایج مدارس در کشور است .ساختمان مدرسه دوره اول
و دوم ابتدایی را در  3طبقه پوشــش دادهاست .کالسهای درس
ب شــرقی داشــته و از خصوصیات
جهتگیــری شــمالغربی و جنو 
مهم ساختار آن میتوان به دیوارهای  20سانتیمتری آجر سفال،
ســقف تیرچــه بلــوک همــراه بــا عایــق حرارتــی و پنجــره بــا شیشــه
دوجداره و پروفیل آلومینیومی اشــاره نمود .متوسط سطح پنجره
در تمــام جهــات  %21میباشــد و  10ســانتیمتر پیشــامدگی در بــاال
و طرفیــن پنجرههــا وجــود دارد (تصویــر .)2تعــداد  530دانشآموز
بیــن  7تــا  12ســال در ایــن یک نوبت از ســاعت  7:45تــا  12:45در
مدرسه حضور دارند .گرمایش فضاها با رادیاتور و سرمایش با کولر
آبی صورت میگیرد .برای بررسی تأثیر سیستم سرمایش بر شرایط
ً
حرارتی کالس اندازهگیریها و پرسشنامهها تماما در شرایط بدون
کولــر و در یکــی از بازههــای زمانــی برای بررســی تأثیر کولر بر شــرایط
حرارتی با روشن بودن کولر انجام گرفتهاست.

اشــری طراحــی ،و در ســه زنــگ متوالی پر شدهاســت .پرسشــنامه
دانشآمــوزان بصورت ســاده و بــا بهرهگیری از تصاویــر برای تفهیم
بهتر تهیه شدهاســت .پرسشــنامه در تصویر  3نمایش داده شــده
اســت .ســؤاالت بصورت خالصــه و محــدود به احســاس حرارتی و
ترجیــح حرارتــی و وضعیت خســتگی در ســه زنگ متوالی پرســیده
شدهاســت .از مقیــاس ســهتایی بدفــورد( - 1ســرد 0،مناســب و 1
+گرم) برای احســاس حرارتی و مقیاس هفتتایی آســایش اشــری
(- 3خیلــی ســرد تــا  +3خیلــی گرم) بــرای ارزیابــی ترجیــح حرارتی
در پرسشــنامهها اســتفاده شدهاســت .تعداد  59دانشآموز دختر
پایــه  5دبســتان در دو کالس شــمالی و جنوبــی ایــن دبســتان بــه
ً
ســؤاالت پاســخ دادنــد .مجموعا  177پرسشــنامه جمعآوری شــد
و پرسشــنامهها در هــر دوره 45 ،دقیقــه پــس از شــروع کالس بیــن
دانشآمــوزان توزیــع شدهاســت .بــا توجــه بــه اهمیــت رفتارهــای
کنترلــی کاربــران در تبییــن شــرایط آســایش ،ایــن رفتارهــا در طول
روز ثبــت شدهاســت .ایــن رفتارها شــامل جابجایــی دانشآموزان
درکالس ،بــاز و بســتهکردن پنجرههــا و درب کالس ،کشــیدن و
جمعکــردن پردههــا و روشــن و خاموشکردن چراغهــا در بازههای
زمانی یک ساعته ثبت شدهاست.
 .۳.۲اندازهگیری پارامترهای محیطی
پارامترهــای فیزیکــی شــرایط داخلــی شــامل دمــا ،رطوبــت،
متوســط دمای تابشــی و جریان هوا در بازههای زمانی نیم ساعته
و یک ســاعته در هر کالس با اســتفاده از ابزارهای اندازهگیری ثبت
شدهاست .دقت دستگاهها بر اساس استاندارد ایزو  7730کنترل
شدهاســت .ابــزار و بازههــای زمانی اندازهگیری در جدول  3نشــان
داده شدهاست.
دســتگاه بکارگرفتهشــده برای اندازهگیری جریان هــوا ،توانایی
اندازهگیری جریانهای بسیار کم (کمتر از  )0.1را نداشته و با توجه

 .۲.۲پرسشنامه
پــر کــردن پرسشــنامهها و اندازهگیریهــای فیزیکــی بصــورت
همزمــان با فاصله زمانی یک ســاعت در روز  16اردیبهشــت ماه در
دو کالس درس شمالی و جنوبی مدرسه انجام شد .دو پرسشنامه
بصــورت جدا گانــه برای معلم و دانشآموزان بر اســاس اســتاندارد

تصویر -2پالن طبقه دوم مدرسه.

تصویر -3پرسشنامه ارزیابی آسایش حرارتی دانشآموزان در کالسهای درس.
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به ســرعت بســیار کم جریان هوا در بیرون و بســته بــودن پنجرهها
در ا کثر اوقات و خاموش بودن کولرها ،جریان هوای داخلی بسیار
ناچیــز بــوده و  0.1متــر بر ثانیــه در نظر گرفته شدهاســت .همچنین
متوسط دمای تابشی به عنوان یکی از پارامترهای مهم در ارزیابی
آســایش حرارتی ،بصورت غیرمســتقیم بدســت آمدهاســت .دمای
کــروی بــا دســتگاه  WBGTاندازهگیــری شــده ســپس بــا اســتفاده
از محاســبات بوســیله ابــزار آنالین آســایش س ـیبیای ،18متوســط
دمای تابشــی محاســبه شدهاســت .اندازهگیری همه پارامترها در
نقطــه مرکــزی کالس درس در ارتفــاع ســر دانشآمــوزان (متــر)0.8
انجــام شدهاســت .اطالعــات آب و هــوای بیرونی در روز مــورد نظر
شــامل دمــا ،رطوبــت ،ســرعت و جهــت بــاد نیــز از نزدیکتریــن
ایســتگاه هواشناســی واقــع در شــهر کاشــان دریافــت شدهاســت.
عــاوه بــر پارامترهای فیزیکی ،دو پارامتر پوشــش و ســطح فعالیت
نیــز بــرای ارزیابــی شــرایط آســایش حرارتی بایــد اندازهگیری شــود.
پوشش دانشآموزان مدرسه بر اساس چک لیست پوشش اشری
استاندارد  55برای دانشآموزان دختر در شهر کاشان  0.8در فصل
گرم محاســبه شدهاســت .همچنین ســطح فعالیــت دانشآموزان
باتوجــه به برنامه درســی آنها محاســبه میشــود که بطــور معمول
 )MET( 1.2در نظ��ر گرفت��ه شدهاس��ت (.)Haddad et al., 2014

 .۳نتایج و تحلیل
دادههــای جم ـعآوری شــده در دو بخــش دادههــای حاصل از
پرسشــنامهها و مشاهدات و دادههای حاصل از اندازهگیری ،ارائه
و تحلیل شدهاست.
 .۱.۳رفتارهای تطبیقی دانشآموزان
مشــاهدات حا کــی از تعامــل کاربــران بــا محیــط بــرای بازیابــی

شــرایط آســایش خــود بودهاســت .گرچــه در بســیاری از مواقــع
محدودیتهــای فضــا امــکان تأمیــن شــرایط آســایش را فراهــم
نمیکــرد .همچنیــن برخــی از رفتارهــای ناآ گاهانــه نیــز ســبب
بدترشــدن وضعیت شدهاســت .ازجمله رفتارهای مشاهدهشده،
کشــیدن پردههــا در بیــش از  %50زمــان کالس و اســتفاده از نــور
مصنوعــی در بیــش از  %90زمــان کالس برای جلوگیــری از انعکاس
نــور روی تختــه ســیاه در کالس جنوبی با وجود روشــنایی طبیعی
کافی بودهاســت .بنابراین در راستای کنترل تابش مزاحم و تامین
روشــنایی طبیعــی ،توجه به موقعیت ،تناســبات و انــدازه پنجره و
تعبیه سایبان مناسب ضروری می باشد (تصویر.)4
همچنیــن کاربــران بــرای بازکــردن پنجرههــا بدلیــل تمهیــدات
امنیتــی بــا محدودیتهایــی مواجه بوده و برای تأمیــن هوای تازه
با مشــکالت جدی روبرو بودهاند .بهعالوه پنجرههای سمت راهرو
که در ارتفاع تعبیه شــده و در راســتای بهره گیری از تهویه دو طرفه
کارآمــد میباشــند ،بدلیــل تبــادل صــدا (بــه گفتــه دانشآمــوزان)
همیشــه بســته نــگاه داشتهمیشــوند .از جملــه موضوعــات مــورد
توجــه در ایــن مشــاهدات ،قــدرت معلــم در کنترل رفتارها اســت.
مشــاهدات نشــانداد کــه معلــم تصمیمگیرنــده اصلــی در انجــام
رفتارهــای تطبیقــی برای بازیابی شــرایط آســایش اســت .بنابراین
نقش آموزش و فرهنگ استفاده بسیار اهمیت دارد.
 .۲.۳تحلیل پرسشنامهها
 فهم دانشآموزان نسبت به پرسشنامهبطورکلیدانشآموزانبهراحتیبهسواالتپرسشنامهپاسخدادند.
گرچهدر برخیمواردتناقضاتیدر پاسخهادیدهشد؛برایمثالدر حالی
که کاربر احساس گرما میکرده است ،ترجیح میداده که گرمتر باشد.
البته تعداد این پاسخهای متناقض بسیار کم بوده و در تحلیل دادهها
حــذف شدهاســت .بنابراین نتایج حاصــل قابل اعتماد بودهاســت.

جدول  -3پارامترها و ابزارهای اندازهگیری.

آسایش حرارتی

حوزه

پارامتر

ابزار اندازهگیری

بازه زمانی

دما خشک (سانتیگراد)

Testo data logger 175-H2 20025127

 30دقیقه

رطوبت نسبی%

Testo data logger 175-H2 20025127

 30دقیقه

دمای کروی (سانتیگراد)

WBGT8778

 60دقیقه

جریان هوا (متر بر ثانیه)

Testo flow meter

 60دقیقه

تصویر -4وضعیت کالس جنوبی (راست) و شمالی (چپ) در ساعت  8:30صبح.

23
ارزیابی آسایش حرارتی در کالس درس در اقلیم گرم و خشک

نتایج حاصل از ارزیابی رضایت حرارتی دانشآموزانبنابرنتایــج در ســاعت اول( %50 ،)8:30از افــراد در کالس
جنوبــی و  %65از افــراد کالس شــمالی از وضعیــت حرارتــی کالس
احســاس رضایــت داشــتند .در ســاعت دوم تنهــا  %35کاربــران در
کالس جنوبــی و  %42در کالس شــمالی احســاس رضایــت حرارتی
داشــتهاند .همچنین در ســاعت ســوم تنها  %45در کالس جنوبی
و %70از کاربــران در کالس شــمالی احســاس رضایــت داشــتند .بــر
اســاس پرسشــنامهها ،میزان رضایت حرارتی در کالس شــمالی در
هر ســه ســاعت مــورد بررســی بیشــتر از کالس جنوبی بوده اســت.
همچنیــن بــا وجــود روشــن بــودن کولــر در ســاعت ســوم در کالس
شمالی ،میزان نارضایتی افزایش قابل توجهی داشته ولی از میزان
نارضایتــی حرارتــی دانشآموزان در کالس جنوبی بــه صورت قابل
توجهی کاسته نشده است (تصویر.)5
نتایج حاصل از ارزیابی احساس حرارتی دانشآموزاناز میان پاسخهای داده شده ،بیش از  %60از افراد هم در کالس
شــمالی و هــم جنوبــی در تمامی ســاعتها احســاس عــدم رضایت

داشته و محیط را گرم ارزیابی کردهاند .با توجه به نظر دانشآموزان،
بطورکلــی وضعیت آســایش حرارتــی در کالس شــمالی بهتر از کالس
جنوبــی میباشــد .دلیــل ایــن امــر را میتــوان عــدم دریافــت تابش
مســتقیم در ســاعتهای کاربری دانســت .با روشــن شــدن کولر در
ســاعت سوم ،وضعیت حرارتی بهبود یافته ،و افراد بیشتری نسبت
به ساعت قبل وضعیت را مناسب ارزیابی کرده اند (تصویر.)6
نتایج حاصل از ارزیابی ترجیح حرارتی دانشآموزانً
تقریبــا در تمامــی ســاعتهای مــورد بررســی ،دانشآمــوزان
ترجیــح میدادنــد محیــط کالس خنکتر باشــد .بر اســاس نتایج،
دانشآموزان در هر دو کالس ،در ســاعت دوم بیشــترین احســاس
گرمایی را داشــتهاند .لیکن در مجموع ،دانشآموزان بیشــتری در
کالس شــمالی نســبت بــه کالس جنوبی از وضعیــت حرارتی کالس
احســاس رضایت داشــتند .با توجه به روشن بودن کولر در ساعت
سوم ،گرچه نسبت به ساعت قبل دانشآموزان کمتری ترجیح به
خنکتــر بودن محیط داشــتند ،امــا همچنان ا کثریت افراد شــرایط
خیلی خنکتری را ترجیح میدادند (تصویر.)7

تصویر -5رضایت حرارتی دانشآموزان در کالس شمالی و جنوبی.

احساس حرارتی دانش آموزان در کالس جنوبی
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احساس حرارتی دانش آموزان در کالس شمالی
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تصویر -6احساس حرارتی دانشآموزان در کالس شمالی و جنوبی در سه ساعت متوالی.

ترجیح حرارتی در کالس جنوبی

خیلی گرمتر بود
گرمتر بود
کمی گرمتر بود
بدون تغییر
کمی خنکتر بود
خنکتر بود
خیلی خنکتر بود

کالس جنوبی 10:30
کالس جنوبی 9:30
کالس جنوبی 8:30
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تصویر -7آمار فراوانی بیان احساس حرارتی دانشآموزان در کالس شمالی و جنوبی.

ترجیح حرارتی در کالس شمالی

خیلی گرمتر بود
گرمتر بود
کمی گرمتر بود

کالس شمالی 10:30
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کالس شمالی 8:30
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 .۳.۳تحلیل نتایج اندازهگیریهای فیزیکی
محــدوده دماهــای اندازهگیــری شــده در کالسهــا بیــن 26.5
تــا  31درجــه بیــن  8:30صبــح الــی12:30و رطوبــت نســبی بیــن 19
تــا  %44بودهاســت .دمــای هوای بیــرون نیز بیــن  19.7الی 27.6
متغیــر بودهاســت .دمــا در ابتــدای روز قبــل از اشــغال فضا توســط
دانشآمــوزان  26.5و بــا شــروع کالس و حضــور  30دانــش آمــوز به
حدود  30درجه سانتیگراد میرسد .شاخصهای آسایش حرارتی
شــامل  19DISS ،,PMV, PPD, AMVو دمــای عامــل براســاس
پارامترهــای اندازهگیــری شــده محاســبه و درتصاویر  ۸تا  ۱۱نشــان
داده شدهاست.
 -PMV-PPDمتوســط آرای پیشبینــی شــده و پیــش بینــی
درصد آرای ناراضی
براســاس اســتانداردهای آســایش حرارتــی ،کالسهای درس و
فضاهای آموزشــی ،جزء ســطح  2آســایش دســتهبندی میشوند.
دراین ســطح ،پ ـیاموی بین  -0.5تا  0.5و میــزان نارضایتی کمتر
از  %10به عنوان محدوده آسایش حرارتی در نظر گرفته شدهاست.
بنابر اســتانداردها ،کالسهای ارزیابی شده در هیچیک از ساعات
اســتفاده در روز مــورد بررســی در محــدوده آســایش حرارتــی قــرار
نمیگیرند (تصویر.)8
در بــازه زمانی مورد بررســی ،شــاخص پــی ام وی بیــن  0.88الی
 1.89و پی پی دی بین  %21الی  %65در کالس شمالی و پی ام وی
بین  1.13الی  2.14و پی پی دی بین  %32الی  %83در کالس جنوبی
متغیر اســت .مقایسه نتایج با استاندارد ،نشــاندهنده فاصله زیاد

بین استانداردها با شرایط موجود در کالسهای درس این مدرسه
اســت .نکتــه قابل توجه این اســت که کالسهــای درس هم بدون
ســرمایش کولر هم با کولر شــرایط آسایش را فراهم نمیکنند .یکی از
مشــکالت اصلــی کالسهای درس ،نبود تهویــه و عدم خروج هوای
گرم اســت که به واســطه بســتهبودن پنجرهها ،امکان تأمین هوای
تــازه وجود ندارد و دمای کالس بیــش از حد باال میرود .در صورتی
کــه دمــای هــوای بیــرون بیــن  19.7تــا  27.6متغیــر اســت و بــه نظر
میرســد با اتخاذ استراتژیهای مناسب ،امکان بهرهگیری از هوای
بیرون برای تعدیل شرایط حرارتی کالس وجود دارد.
 -AMV-DISSمتوسط آرای واقعی و درصد افراد ناراضی
تحقیقات مختلف نشــان دادهاســت که شاخص پی ام وی که
بر اســاس شرایط آزمایشگاهی کاربران بزرگسال تدوین شدهاست،
شــاخص مناســبی بــرای ارزیابــی شــرایط حرارتــی در کالس درس
بدون سیستم تهویه مطبوع و کاربر خردسال نیست .مقایسه بین
متوســط آرای پیشبینی شــده و متوسط آرای واقعی ،تأییدکننده
ایــن گفتــار اســت .میــزان رضایت پیشبینی شــده ،بســیار کمتر از
رضایــت واقعــی دانــش آموزان بــوده و همچنیــن میــزان نارضایتی
پیشبینی شده نیز بسیار بیشتر از نارضایتی حاصل از آرای واقعی
دانــش آموزان اســت .ایــن تفاوت ناشــی از توانایــی تطبیقپذیری
نسبی کاربران با شرایط حرارتی کالس میباشد .این میزان هم در
کالس شمالی و هم جنوبی ،با توجه به ساختار فیزیولوژیکی و اقلیم
ً
منطقه نســبتا زیاد اســت .با این حال هم بر اســاس استانداردها و
هم نظر خود دانشآموزان ،شــرایط حرارتی کالسهای درس قابل

تصویر -8پرا کندگی متوسط آرای پیشبینیشده نسبت به تغیرات دمای عامل در کالس شمالی و کالس جنوبی.

تصویر -9مقایسه میانگین آرای پیشبینیشده و آرای واقعی در کالس شمالی و کالس جنوبی.
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قبول نیســت و در همه ســاعات اســتفاده هم کالس شــمالی و هم
جنوبی خارج از محدوده آسایش میباشد (تصاویر 9و .)10
 دمای عاملدمــای عامــل بــه عنــوان میانگیــن دمــای متوســط تابشــی و
دمای هوا ،یکی دیگر از شــاخصهای آســایش حرارتی است که در
اســتانداردها عنوان شدهاســت .ایــن پارامتر بصورت غیرمســتقیم
باتوجــه بــه اندازهگیری دمای تابشــی و دمــای هوا بــا ثابت گرفتن
جریان هوا ( )0.1بر اســاس رابطه 1محاســبه شدهاســت .در بیشــتر
اس��تانداردها (ایــزو  7730و  ،)EN15250دمــای عامــل بــرای
کالسهــای درس بیــن  24تــا  26درجــه در نظر گرفته شدهاســت.
بنابر اســتاندارد اشــری  ،2010 -55با توجه به ســطح پوشش()0.8
و فعالیــت کاربــران( ،)1.2میزان رطوبت نســبی( )%40و جریان هوا
( 0.1متر بر ثانیه) ،دمای عامل معادل  25.1درجه بهعنوان دمای
آســایش تعریف شدهاســت .همچنیــن اســتانداردها ،دمای عامل
 28درجــه ســانتیگراد را در کمتــر از یــک درصــد از زمــان اســتفاده

ســاالنه در کالس درس مجــاز میدانــد .مبنای این اســتانداردها،
میــزان کارایی و بهرهوری دانشآموزان بودهاســت .در کالسهای
مــورد ارزیابــی در زمــان اشــغال ( ،)12:30-8:30دمــای عامــل در
کالس شــمالی و جنوبــی بیــن  29.5الــی  31.5درجــه ســانتیگراد
متغیر بودهاســت .دمای عامل در کالس شــمالی و جنوبی در ا کثر
ساعات حداقل  1درجه سانتیگراد اختالف دارد (تصویر.)11
 آسایش تطبیقیهمانطــور که در قســمت اول بیان شــد ،یکــی از رویکردهای رو
به رشد در ارزیابی آسایش حرارتی ،رویکرد آسایش تطبیقی است.
در ایــن رویکــرد ،دمــای آســایش ،تابعــی از دمــای هوای بیــرون در
نظــر گرفتــه میشــود و روابط تجربــی مختلفی بر اســاس مطالعات
میدانــی بــرای مناطــق مختلف ارائه شدهاســت .رایجتریــن آن که
در اســتاندارد اشری وارد شدهاســت ،در تصویر 12ارائه شدهاست.
البتــه بایــد در نظر داشــت همانطور که در قســمت اول بیان شــد،
استفاده از این رویکرد مستلزم فراهم بودن شرایط آن است که در

تصویر -10درصد نارضایتی واقعی و درصد نارضایتی پیشبینیشده در کالس شمالی و کالس جنوبی.
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کالس درس مــورد بررســی ،امکان بســیاری از رفتارهای تطبیقی از
جمله تغییر پوشش فراهم نبودهاست .نتایج نشان میدهد که بر
اساس رویکرد تطبیقی ،کالسهای درس مورد بررسی در محدوده
آســایش قرار نمیگیرند .حیدری( ،)110 ،1393بر اســاس مطالعات
میدانی وســیع انجامشــده در شــهرهای مختلف ایــران ،محدوده
دمــای آســایش در فضاهــای داخلی را بــرای مردم ایران بر اســاس
متوســط دمای خارجی تعیین کرده اســت (تصویر  .)13با توجه به
دامنــه تغییرات دمایی و رطوبت کاشــان ،میتوان از رابطه 2برای
محاســبه دمای خنثی استفاده کرد .براســاس رابطه  ،2در تمامی
ســاعتهای بهرهبــرداری ،دمای کالسهــای درس بیش از دمای
آسایش بهدست آمده است Tcomf .برابر است با دمای آسایش و
 x Ta,outبرابر است با دمای هوای بیرونی.
رابطه Tcomf = 0.3289 x Ta,out + 19.324 (deg C( :2
بررســیها نشــان میدهد که بر اســاس متوســط دمای ماهیانه
در کاشــان و بــا توجــه به قــدرت تطبیقپذیــری فیزیولوژیکــی باالی
دانشآمــوزان در ایــن اقلیــم ،در فصــول گــرم ،دمــای  27درجــه در
کالسهــای درس همــراه با تأمین هوای تــازه و کنترل تابش ورودی
ً
مناســب بنظــر میرســد .ایــن دمــا تقریبــا دو درجــه بیــش از دمای
آســایش تطبیقــی اســتاندارد اشــری و  1درجــه بیشــتر از اســتاندارد

تصویر -12آسایش حرارتی تطبیقی بر اساس استاندارد اشری .2010 -55
ماخذ)Brager and Dear, 2001( :

تصویر -13آسایش حرارتی تطبیقی بر اساس مطالعات حیدری.
ماخذ( :حیدری)110 ،1393 ،

ایــزو  7730مــی باشــد .مقایســه دمــای کالس شــمالی و جنوبی در
طــول روز ،نشــاندهنده اختالف دمای حداقل  1درجه در ســاعات
مختلف است که شرایط آسایش بیشتری را در کالس شمالی فراهم
میکنــد .سیســتم ســرمایش کولر فقط در یک ســاعت از روز روشــن
بودهاســت و شــرایط دمایی در کالس شــمالی به محدوده آســایش
نزدیک شدهاست؛ اما کالس جنوبی همچنان در شرایط نامناسبی
بودهاست .دمای کالسها در ابتدای روز قبل از حضور دانشآموزان،
بترتیب  26.5و  27.5در کالس شــمالی و جنوبی اســت .این دما با
توجــه بــه دمــای  19.7درجه بیــرون و عدم حضور افــراد در فضا زیاد
اســت .بنظر میرسد این دما ناشــی از بستهبودن پنجرهها در طول
شــب و دریافت تابش در ســاعات اولیه و حبسشدن حرارت ناشی
از تابــش در فضــای داخلــی بواســطه پنجرههــای دوجــداره اســت.
بنابراین ،کالس درس در ماههای گرم از ابتدای روز شــرایط حرارتی
مناســبی نــدارد .در ایــن راســتا بکارگیــری اســتراتژی تهویــه شــبانه
میتواند ضمن تأمین شرایط آسایش ،مصرف انرژی سرمایشی را در
مدارس این اقلیم کاهش دهد .همچنین استفاده از سایبان بهینه
با توجه به جهت گیری ،تامین روشنایی طبیعی و زمان استفاده از
کالس ها می تواند برای کنترل دریافت گرما و خیرگی ناشی از بازتاب
نور به تخته کالس کارآمد باشد.
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نتیجه
آس ـ ـ ــایش حرارتی دانشآم ـ ـ ــوزان دخت ـ ـ ــر پایه دبس ـ ـ ــتان در
کاشــ ـ ــان طی یک روز در فصل گ ـ ـ ــرم در کالس درس ارزیابی و با
استانداردها مقایس ـ ـ ــه شدهاست .همانطور که تحقیقات پیشین
عنوان کردهبودند ،اس ـ ـ ــتانداردهای مرسوم آسایش حرارتی ،چه
رویکردهای تع ـ ـ ــادل حرارتی و چه رویکرده ـ ـ ــای تطبیقی ،برای
ارزیابی آس ـ ـ ــایش حرارتی دانشآموزان مناسب نیستند .این امر
ناشی از تفاوت در ساختار فیزیولوژیک کودکان و محدودیتهای
رفتاری آنها در کالسهای درس میباش ـ ـ ــد .توانایی فیزیولوژیکی
باالی دانشآم ـ ـ ــوزان در تطبیق خود با ش ـ ـ ــرایط محیط و تحمل
دمای باالتر از حد پیشبینی ش ـ ـ ــده در کالسهای مورد بررسی،
از نکات بارز این تحقیق میباش ـ ـ ــد؛ هرچند ب ـ ـ ــرای نتیجهگیری
در این رابطه باید ارزیابی در فصول مختلف س ـ ـ ــال صورت گیرد.
پرواضح اس ـ ـ ــت رویکرد تعادل حرارتی فنگر ،برای ساختمانهای
با سرمایش ،گرمایش و تهویه مکانیکی تعریف شده است و برای
ساختمانهای با تهویه طبیعی در اقلیمهای گرم مناسب نیست.
افراد در این گونه ساختمانها به دلیل سطح انتظارات پایینتر،
احساس رضایت حرارتی بیشتری نسبت به میزان پیشبینیشده
توس ـ ـ ــط رویکرد فنگر داش ـ ـ ــتهاند که منجر به اعمال فا کتوری به
نام فا کتور انتظار 20در رویکرد آس ـ ـ ــایش حرارتی فنگر شده است.
بنابراین برای بهرهگیری از این رویکرد ،بایس ـ ـ ــتی مقدار متناسب
فا کتور انتظار بر اس ـ ـ ــاس مطالعات میدانی وس ـ ـ ــیع در اقلیمها و
کاربریهای مختلف بدس ـ ـ ــت آید .ارزیاب ـ ـ ــی وضعیت موجود در
کالسهای درس برای ارائه اس ـ ـ ــتراتژیهای بهسازی یا نوسازی
مدارس ،از اقدامات مؤث ـ ـ ــر در تأمین کیفیت در محیط مدارس و

صرفهجویی در مصرف انرژی میباشـــــــد .از جمله مواردی که در
این ارزیابی مورد توجه قرار گرفت ،اهمیت ساختار و خصوصیات
پنجرهها بر شرایط نامناسب حرارتی کالسها بودهاست .بنابراین
تبیین جهتگیری ،ابعـــــــاد ،ارتفاع و موقعیـــــــت بهینه پنجرهها،
سایبانها ،نوع شیشهها و میزان بازشو پنجرهها با توجه به نقش
کلیدی آن در تأمین آسایش بصری و حرارتی در کالسهای درس
از اقدامات ضروری بنظر میرسد .گرچه پارامترهای طراحی ،تأثیر
قابل توجهی بر شرایط آســـــــایش در کالسهای درس داشته ،اما
تأثیر پارامترهای رفتاری نیز قابل توجه اســـــــت .ارزیابیها نشان
داد که دانشآموزان و معلمان ،پیوســـــــته برای بهبود وضعیت با
محیط در تعامل بوده اما به علت محدودیتهای اعمال شـــــــده
از جمله عدم امکان تغییر پوشـــــــش خود و همچنین عدم امکان
بازکردن پنجرهها به میزان کافی ،امکان بازیابی شـــــــرایط آسایش
خویش را نداشتند .بنابراین بهنظر میرسد الزم است تحقیقات
گستردهای در این زمینه صورتگیرد و دررابطه با محدودیتهای
اعمال شـ ـــــده در چارچوب قوانیـــــــن ،بازبینیهایی صورت گیرد.
بهنظر میرسد توجه همزمان به خصوصیات معماری ساختمان
و احساس و ترجیح حرارتی دانشآموزان ،از جمله مواردی است
که توجه به آنها در ارزیابی آســـــــایش حرارتی در کالسهای درس
میتواند رویکردهـــــــای نوینی برای طراحی کالسهای درس برای
طراحان فراهم کند .همچنین الزم است بررسیهای وسیعی در
مدارس این اقلیم که هم بصـــــــورت طبیعی و هم مکانیکی تهویه
میگردند ،صورت گیرد تا مناســـــــبترین رویکرد با توجه به تأمین
شرایط آسایش و کاهش مصرف انرژی اتخاذ شود.
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پینوشتها
1 Zahiri et al.(2011).
2 Haddad et al.(2014).
3 Predicted Mean Vote -Predicted Percentage Dissatisfied.
4 Mean Outdoor Temperature.
5 Context.
6 Thermal History.
7 Predicted Mean Vote.
8 Actual Mean Vote.

 9در مطالعــات اولیــه آســایش تطبیقــی از شــاخص دمــای هــوای خارجــی
اســتفاده می شد .اما امروزه در استاندارد یورو  15251از شاخص متوسط دمای
چند روز گذشته( )Running Mean Temperatureاستفاده می شود.
10 Met = 58.15 W /m 2.
11 1 Clo = 0.155 m 2 °C/W.
12 Equivalent Temperature.
13 Effective Temperature.
14 Operative Temperature.
15 ASHRAE 55(2010).

28
۱۳۹۵  زمستان۴  شماره۲۱  معماری و شهرسازی دوره- نشریه هنرهای زیبا

Havenith, G (2007), Metabolic rate and clothing insulation data of
children and adolescents during various school activities, Ergonomics,
50(10), pp. 1689-1701.
Humphreys, M.A (1977), A Study of the Thermal Comfort of Primary
School Children in summer, Building and Environment, 12, pp. 231 239.
Hussein, I and M.H.A. Rahman (2009), Field Study on Thermal Comfort
in Malaysia, European Journal of Scientific Research, 37(1), pp. 127-145.
Liang, H.-H; T.-P. Lin, et al. (2012), Linking Occupants’ Thermal
Perception and Building Thermal Performance in Naturally Ventilated
School Buildings, Applied Energy, 94, pp.355–363.
Mccullough, Elizabeth A; Eckels, Steve & Harms, Craig (2009), Determining Temperature Ratings For Children’s Cold Weather Clothing,
Applied Ergonomics, Volume 40, Issue 5, pp.870–877
Mors, S. T & J. L. M. Hensen et al. (2011), Adaptive Thermal Comfort in Primary School Classrooms: Creating and Validating PMV-Based
Comfort Charts, Building and Environment, 46(12), pp.2454-2461.
Nicol, J. F and M. A. Humphreys (2002), Adaptive Thermal Comfort
and Sustainable Thermal Standards for Buildings, Energy and Buildings,
34( 6), pp.563–572
Parson, K (2002), Human ThermalEnvironments, by Taylor & Francis
Group, LLC.
Teli, D; M. F. Jentsch et al. (2012), Naturally Ventilated Classrooms:
An Assessment of Existing Comfort Models for Predicting the Thermal
Sensation and Preference of Primary School Children, Energy and Buildings, 53, pp.166-182.
Van Hoof, J (2008), Forty Years of Fanger’s Model of Thermal Comfort: Comfort for All?, Indoor Air, 18(3), pp.182-201.
Yao, R; J. Liu et al. (2010), Occupants’ Adaptive Responses and Perception of Thermal Environment in Naturally Conditioned University
Classrooms, Applied Energy, 87(3), pp.1015-1022.
Zahiri, S et al. (2011), Developing Sustainable School Design in Iran
Thermal Comfort Survey of A Secondary School in Tehran, In Proceedings of: Passive Low Energy Architecture, (pp. 523-538) Belgium.
Zhang, G; C. Zhenga et al. (2007), Thermal Comfort Investigation
of Naturally Ventilated Classrooms in a Subtropical Region, Indoor and
Built Environment, 16(2), pp.148–158.

16 ISO 7730(2005).
17 EN 15251 (CEN 2007).
18 CBE Comfort Tool.
. درصد نارضایتی بر اساس نتایج پرسشنامه:DISS 19
20 Expectance Factor.

فهرست منابع
 نشــریه، دمای آســایش حرارتی مردم شــهر تهران،)1388(  شــاهین،حیدری
.15-4 صص،38  شماره، معماری و شهرسازی-هنرهای زیبا
 ســازگاری حرارتــی در معماری؛ نخســتین گام در،)1393(  شــاهین،حیــدری
. تهران، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران،صرفه جویی مصرف انرژی
 طــرح تدویــن،)1393( ســازمان نوســازی توســعه و تجهیــز مــدارس کشــور
 ســعید: مجری،راهنمــای طراحــی مــدارس بــا تــراز مصــرف انــرژی ســاالنه صفــر
. تهران، پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی تهران-امینیان
ASHRAE 55(2010), ANSI/ASHRAE Standard 55-2010, ASHRAE
Environmental Conditions for Human Occupancy, Atlanta, Ga, USA:
American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, Inc.
ASHRAE (2013), ASHRAE Handbook – Fundamentals, American
Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers, Inc.
Brager, G. S and R. d. Dear (2001), Climate, Comfort & Natural
Ventilation: A new adaptive comfort standard for ASHRAE Standard 55
Thermal Comfort Standard, In Proccedings: Moving Thermal Comfort
Standards into the 21st Century (pp.59-78), Windsor, UK.
de Dear, R; J. Kim; C, Candido and M. Deuble (2015), Adaptive thermal comfort in Australian school classrooms, Building Research & Information, 43(3), pp. 383-398.
Haddad, S; Osmond, P & King, S (2013), Metabolic Rate Estimation in
the Calculation of the PMV for Children, In Cutting Edge: 47th International Conference of the Architectural Science Association (pp. 241-250).
Haddad, S; King, S; Osmond, P & Heidari, S (2012), Questionnaire
Design to Determine Children’s Thermal Sensation, Preference and Acceptability in the Classroom; PLEA, Peru.
Halawaa, E and J. V. Hoof (2012), The Adaptive Approach to Thermal
Comfort: A Critical Overview, Energy and Buildings, 51, pp. 01–110.

