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چکیده:

در اقليم گرم ، جريان هوا تابِع دماي محيط دو اثر کاماًل 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 منفي است. ُ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 سرعت هاي مختلف کدام است؟ به 

ديگر عبارت، برهم کنش دما و جريان هوا در چه مقادير عددي براي راحتي چادر نشينان معنا پيدا مي کند؟  دست يابي به اين موارد 

از طريق تطبيق الگوي جريان هوا با الگوي دما در داخل و خارج چادر ميسر است. در مقاله حاضر ضمن برشماري خصوصيات چادر 

و چادر نشينان ايالمي، نيم نگاهي به تاريخ و سابقه چادرنشيني در منطقه خواهيم داشت. در پي آن به اقليم و مولفه هاي آسايش اين 

مردمان مي پردازيم تا براي توضيح ارکان مطالعه ميداني که مد نظر نويسندگان مقاله است مقدمه اي باشد. نتايج کار مطالعاتي نشان 

مي دهد 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 شده اند که شرايط آسايش حرارتي را به خوبي مهيا مي کند.
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تاريخ و جغرافیاي میدان مطالعه

کوچ  بررسي  مورد  مردم  و  ایالم  استان  مطالعه،  میدان 
نشینان قسمتي از ناحیه جنوب شرقي  مرکز استان اند. این ناحیه 
ییالقات آنهاست. با فاصله اي به قدر یک روز مالروي مي توان به 

قشالقاتشان در همان امتداد رسید. 
در ریخت شناسي استان ایالم با جامعه اي چندان پایدار و 
با ثبات از نظر ویژگي هاي عشایري و یا روستایي و به طریق 
اولي شهري، روبرو  نیستیم. تحرک اجتماعي کم، روند تکراري 
پدر ساالري  نظام  ُبعد خانوار،  دامپروري، ساخت و  زراعت و 
و محافظه کارانه حاکم بر جامعه، همگي ویژگي هاي جامعه ي 
روستایي است که در سراسر استان ایالم به چشم مي خورند. 
از طرفي دیگر انگاره هاي شهر نشیني نیز به شدت ملموس اند. لذا 
در سطح استان با دو پدیده به ظاهر متضاد اما همنشین مواجه ایم. 
این مردم در عین آنکه یکجانشین و شهري هستند، کوچ نشین 

مقدمه
حسین مسعودي که در قرن چهارم هجري زندگي کرده است 
در کتاب مروج الذهب و معادن الجوهر مي گوید: “...... کسان در 
زمین مدت ها بنا نساختند و شهري پدید نیآوردند و در سایه بان ها 
و خیمه ها به سر مي بردند........... عده اي که به رسم اول در خیمه ها 
بماندند در جاهاي آباد مي ماندند و چون خشکسال مي شد از 
آن جا مي رفتند. ......... جمعي در باره بنا تامل مي کردند و باور 
داشتند در آن عیب و نقص است. اهل معرفت گفتند زمین چون 
تن بیمار مي شود و آفت به آن مي رسد پس باید جاها را به ترتیب 
شایستگي انتخاب کرد. صاحبان عقل گفتند بنا و حصار مانع 
جوالن و گردش در زمین است که هست را مقید کند و طبع را از 
مسابقه شرف باز دارد. طاق و ساختمان غذا را محدود کند و مانع 
گشادگي هوا گردد. .......... از این رو در دشت وسیع سکونت کردند 
تا از محصوریت و زیان در امان باشند و قریحه آنها به واسطه 
تغییر جا رونق گیرد، مزاج سالم و هوش نیرو گیرد )انصاف پور، 

 .)1352
را  افراد  آنچه که مسعودي مي گوید کوچ نشیني،  کنارِ  در 
به شدت مستقل، با قدرت تصمیم گیري باال، مسئولیت پذیري، 
وابستگي کاري متقابل به یکدیگر، آزاد اندیشي و با انسجام اجتماعي 
همیشگي بار مي آورد. به نظر مي رسد فلسفه این نوع از زندگي را 
باید فراتر از عناصر رواني و اجتماعي و حتي سیاسي جستجو 
کرد. کوچ نشیني از یک انتخاب آگاهانه ریشه مي گیرد. ابن خلدون 
اعتقاد دارد که حرکت و بیابان گردي امر ناچار زندگي کوچ نشیني 
براي امرار معاش و حرکت مثبت چرخه تولید )و نه فقط جهت 
ادامه زندگي( است. به نظر ابن خلدون )امان اللهی،1360( زندگي 
کوچ نشیني تطبیق با محیط  است و سابقه اي فراتر از شهرنشیني 

دارد. از سادگي و رواني خاصي برخور دار است و تجمل در آن 
راهي ندارد. او کوچ نشینان را انسان هاي شریفي مي داند که از 
سخنان زشت و دشنام هاي شرم آور و اختالط بین محارم و 
غیرمحارم پرهیز مي کنند و گستاخي و جسارت آنها در حفظ 
ارزش هاي خانوادگي و قومي و ارزش هاي ملي در بین هیچ قوم و 
دسته اي دیگر وجود ندارد. کوچ نشینان مي دانند که احشام با خود 
ثروت مي آورند. پس هیچ دلیل قانع کننده اي براي از دست دادن 
گستره بزرگ طبیعت جهت پرورش دام ها - و از پس آن کسب 

درآمد- وجود ندارد. 
در حوزه تخصصي، پرسشي که به ذهن نگارندگان متبادر 
است و پژوهش حاضر در پي یافتن پاسخي براي آن است آنکه 
“ راست است که مردم کوچ نشین مردمي سرسخت و زمخت اند، 
آیا در مقابل عوامل آب و هوایي نیز همین زمختي را دارند؟” 
سیاه چادر،  در  اقامت  زمان  در  آنها  آسایش حرارتي  وضعیت 

به وقت ماندگاري کوچ، چگونه است؟ 
با خود حمل  این فرضیه را در  در پي چنین پرسش هایي 
بیشتري  دماي راحتي  درجه  باید  مردماني  چنین  که  مي کنیم 
نسبت به مردمان شهر نشین داشته باشند. اگر این فرضیه ی به 
نظر راست، از میدان گاه پژوهش به سالمت بگذرد، این تفاوت 
چه اندازه است؟ آیا متغیرهاي اجباري، مانند تابش یا جریان هواي 
به آسایش آنها کمک مي کند؟ یا آسایش آنها را مغشوش مي نماید؟ 
میزان این کمک یا اغتشاش چه اندازه است؟ اگر اغتشاش است، با 

چه راهکاري باید از دام آن گریخت؟
قبل از پرداختن به پاسخ این پرسش ها، باید تاریخ و جغرافیاي 

کوچ نشیني را در منطقه بررسی کرد.

اقلیمي،  زوایاي  از  مي توان  را  پدیده  این  دالیل  روستائیند.  و 
سیاسي و روحیه سر کش مردم بررسي نمود. زندگي کوچ نشیني 
آنها گونه اي سازش با محیط و زندگي شهري گونه اي لجبازي 
تاریخي است. امروزه اقوام کوچ نشین در ایالم زندگي خود را 
علي رغم همه ي فشارهاي اجتماعي ادامه مي دهند و از طبیعت 

بهره ي کافي مي برند.
از نظر آب و هوایي، استان ایالم پنج  ماه مطلوب و نه الزاما” هم 
زمان در نقاط مختلف خود دارد. به  جهت عدم هم زمانِي اوقاِت 
خوش، پدیده کوچروي در استان به چشم مي خورد. زماني که 
در بخشی از استان هوا به شدت گرم است، در ناحیه دیگر هوا 
سرد است، لذا امکان طبیعي و مثبتي براي کوچ نشیني فراهم 
آمده است. منطقه شمال غربي، تابستاِن خنک اما زمستاِن سردي 
دارد. در همین حال جنوب شرقي استان، از زمستاِن مطلوب ولي 
تابستاِن بسیار گرمي برخوردار است. حداکثر دما در ییالق 35 
درجه سانتي گراد و حداقل در قشالق 10 درجه است. سرعت 
باد در سطح زمین در دو سوي مذکور استان بطئي، اما خنک 
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کننده است. نمودار 1 دماي حداکثر، حداقل و متوسط ایالم را 
نشان مي دهد. با توجه به مطالعات جدید آسایش حرارتی در ایران 
)حیدری و شارپلس، 2001(، دماي آسایش در طول سال نیز 

ترسیم شده است. 

 
نمودار 1- حداکثر، متوسط و حداقل متوسط دماي ماهیانه و دماي خنثي در 

طول سال.
 )Heidari ,2001( :ماخذ

چادر وخصوصیات حرارتي آن
سیاه چادر از موي بز بافته مي شود. رنگ آن سیاه و خواص 
حرارتي مطلوبي دارد. این خواص ناشي از جنس چادر و نحوه 
بکارگیري و نصب آن است. دور تا دور سیاه چادر را با چیت 
مي پوشانند. چیت، دیوار سیاه چادر است که از قطعات ني به کمک 
طناب و نخ هاي محکم به هم وصل و ساخته شده اند. تقسیم بندي 
داخل آن اولیه، ساده ولي معنا دار است. کمدِ سبک وکشیده ي 
چوبي به نام تلکه  که بلنداي یک متر دارد در وسط سیاه چادر 
گذاشته مي شود. این کمد محل اسباب و مواد غذایي است و در 
طول روز رخت خواب ها روي آن گذاشته مي شوند. تلکه فضاي 
سیاه چادر را به دو قسمت تقسیم مي کند: قسمت زنان و قسمت 
مردان. در قسمت زنان، فضا به کمک چهار پایه اي دو طبقه اي 
به نام پورگ  که طول آن کمتر از تلکه است، به دو قسمت دیگر 
تقسیم مي شود. کیسه هاي آرد روي پورگ قرار مي گیرند. در طبقه 
زیرین وسایلي قرار دارند که در طول روز استفاده بیشتري از آنها 
مي شود. پخت و پز نیز در خارج سیاه چادر انجام شده و مشک هاي 
آب نیز در جلوي سیاه چادر روي ردیفي از سنگ قرار مي گیرند. 
سیاه چادر در جایي برپا مي شود که زمین تا حدامکان صاف و 
مسطح و سنگ کمتري داشته باشد. از طرفي در مسیر بادهاي 

مزاحم منطقه و مسیر سیالب نیز نباشد )حیدری، 1388(. 
ویژگي مهم حرارتي سیاه چادرها قابل تبیین است. رنگ سیاه  
چادر، سیاه و زماني که تحت تابش خورشید قرار مي گیرد گرما را 
جذب مي کند. از طرفي بدنه اي که دورتا دور سیاه چادر را پوشانده، 
یعني چیت )ني هاي بافته شده اي که فاصله بین آنها خالیست( سبب 
مي شوند که سیرکوالسیون هوا ي بیرون به داخل از البالي آنها 
به سمت مرکز حرارت و در نهایت بیرون کشیده شوند. این مسئله 
خنکي ناشي از جریان هوا را در داخل ایجاد مي کند. در حالي که 

بیرون سیاه چادر جریان هواي قابل توجهی وجود ندارد، داخل 
سیاه چادر، نسیم مفرح و لذت بخشي در حال وزیدن است. هواي 
به شدت گرمِ زیرِ سقف چادر، هواي خنک را به شکل تلمبه داخل 
مي کشد. از طرف دیگر پوشش سیاه چادر به نحوي است که 
اگر بارندگي احتمالي پیش آید، مادامي که بر پوشش داخل دستي 

کشیده نشود، نفوذ آب منتفي است )حیدری، 1388(.

جريان هوا و دما در فضاي داخلی چادر

آیا سایه ي ناشي از چادر برافراشته در مقابل آفتاب سوزان 
ظهر تابستان، همواره عامل آسایش است؟ یا باید در کنار آن به 
مسائل دیگري توجه داشت؟ به بیاني بهتر، اگر فضا سایه دار شد، 
آیا امکان استفاده از آن با هر شرایط دیگر وجود دارد؟ به یقین 
جواب منفي است. عوامل الزامي و مختلفي باید کمک کنند تا فضاي 
و  نوع  نرخ فعالیت،  سایه انداز،  نوع  باشد.  قابل تحمل  سایه دار 
نرخ لباس، دماي محیط، جریان هوا و رطوبت از اُمهات تاثیر گذار 
بر قابِل تحمل شدِن حرارتي فضاي مورد بحث اند. اما در میان 
این عوامل، جریان هوا نقش اساسي را به عهده دارد. از یک نگاه، 
عاملي براي خنکي است و از نگاهي دیگرعامل مخربي براي آن 
است. جریان هوا از آن جهت اهمیت دارد که با تبخیر عرق و 
ایجاد جریان مناسبي در محاذات پوست بدن، به خنکي انسان 
کمک مي کند. هر چه افراد پوست خود را در معرض جریان هوا 
قرار دهند، مطمئناً از خنکي بیشتري برخوردار خواهند شد. نمودار 
2 نتایج مطالعات حیدري را مورد تاثیر جریان هوا و دماي هم 
زمان هوا را نشان مي دهد )حیدري، 1384(. در این نمودار محور 
عرض ها اساس احساس حرارتي و محور طول ها دماي طبقه بندي 
شده هوا را نشان مي دهند. از نمودار پیداست که در دماي 27 و 
28 درجه سانتي گراد تفاوتي در احساس حرارتي ناشي از تاثیر 
سرعت جریان هوا وجود ندارد. دلیل آن این است که دماي خنثي 
اکثر مناطق کشور حدود 28 درجه است. اما در دماي 29 تا 32 
سرعت هواي بیشتر باعث آسایش حرارتي بیشتري مي شود. 
جالب اینکه در دماي باالتر، سرعت هوا تاثیر منفي دارد و احساس 
حرارتي را به سمت عدم آسایش بیشتر سوق مي دهد. نقطه تالقي 
این دو خط، دماي 32/5 درجه سانتي گراد است. در واقع در دماي 
کمتر از 32/5 درجه، جریان هوا تاثیر مثبت و در دماي بیشتر از 
آن اثر منفي بر آسایش حرارتي دارد. این نکته ي کلیدي بي تردید 
تعیین  و  باززنده سازي فضاي چادرنشینان بسیار موثر  در 

کننده است.
دماي سطح پوست نیز معیار مناسبي براي قابل قبول بودن 
جریان هواست. زماني که دماي هوا بیشتر از  دماي سطح پوست 
است )معموالً 33 درجه سانتي گراد(، جریان هوا باعث گرمي و در 

حالت عکس آن باعث خنکي ست.
نکته دیگر آن است که دریابیم آیا در سرعت هوای بیشتر 
از 0/25 متر بر ثانیه و در دماي 32/5 درجه سانتي گراد افراد 
از عواملي دیگر چون کوران، احساس عدم آسایش دارند یا نه؟  
ایزو- ISO 7730 ,1994( 7730( شرایط عدم راحتي را تابع 

بر هم کنش جریان هوا، دما و راحتي در فضاهاي باز شهري
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فرمول زیر مي داند: 

DR = (34-Ta)*(V-0.05)0.52 * (0.37 V Tu +3.14)
در این فرمول سه عامل دما، جریان و کوران هوا دخالت دارند. 
DRکوران، Ta دمای هوا و V سرعت جریان هواست.  اگر براي 
دو مقدار مذکور محاسبه خود را انجام دهیم در این صورت عدم 
رضایت از جریان هوا برابر 13% خواهد بود. اگر مقدار جریان 
هوا را یکبار به 0/4 و بار دیگر به 0/6 متر بر ثانیه در همان دما 
افزایش دهیم مقدار نارضایتي از جریان هوا به 0/24 و 0/37 
درصد خواهد رسید. لذا نگراني در مورد کوران و تاثیر منفي آن 

بي مورد است.

مطالعه میداني

ابزار اندازگیري و بسته نرم افزاري
دو دستگاه دیتا لوگر )هوگ -550( به صورت خودکار اطالعات 
مربوط به دماي هوا و رطوبت نسبي را با فاصله نیم ساعت در 
داخل و خارج چادر ضبط مي کردند. اندازگیري سنجش جریان 
هوا به عهده دستگاه )سالموت -120( بود. زمان اندازگیری، وسایل 
اندازگیری در هر شرایط از هر دیواره چادر و زمین حداقل یک 

متر فاصله داشتند.
دستگاه ها از یک چادر به چادر بعدي منتقل و از نظر تابش 
و فاصله از جداره و کف کنترل مي شدند. نرخ لباس بر اساس 
در  نیکل  مطالعات  و   )1994(  3370 آیزو-  استاندارد  جدول 
)Nicol et al., 1994( تعیین شد. در شرایط مطالعه  پاکستان 
لباس خانم ها به طور متوسط clo 68/.0 شامل لباس زیر و پیراهن 
سراسری محلی با روسری نازک و لباس آقایانclo 56/.0 شامل 
لباس زیر، پیژامه و اغلب پیراهن نازک و آستین بلند بود. نرخ 
 ASHRAE Standard 55-1992,( 55-فعالیت بر اساس اشري
1992( محاسبه که به طور متوسط met 1/2 منظور گردید. این 
نرخ متوسطی از حالت نشستن یا انجام کار سبک است. از طرفي 
دیگر براي تعیین معیارهاي آسایش حرارتي، نرم افزار کامفورت 

مورد استفاده قرار گرفت. این نرم افزار بر اساس تئوري آسایش 
حرارتي فانگر تنظیم شده است. با استفاده از نرم افزار “اشري 
آنالیز   (.ASHRAE Comfort, Win 1996, Fun( کامفورت” 
حرارتي انجام تا از این طریق ، نحوه روي کرد طراحي براي تامین 
آسایش حرارتي داخل چادر تعیین شود. این نرم افزار کمک مي کند 
  PMVتا بر اساس آمار هواشناسي و متغیرهاي مختلف مقدار
  PPD مقدار  و  حرارتي(  آسایش  ادراک  از  کیفیتي  )شاخص 
 PMV شاخص درصد عدم رضایت( را بدست آوریم.  مقدار(
همواره بین 3- و 3+ است. هر چه PMV به عدد صفر نزدیک و

PPD درصد کمتري داشته باشد، میزان رضایت حرارتي از محیط 
افزایش مي یابد. 

اطالعات
منطقه  در  نشیني  چادر  پراکنده  سایت   1388 ماه  تیر  در 
“میشخاص” مورد مطالعه قرار گرفت. بیست و سه چادر پراکنده 
در سایت شناسایي و به مدت سه روز متوالي از ساعت 12 ظهر 
تا ساعت 24 کار میداني در آنها انجام شد. دما و جریان هوا در 
داخل و خارج هر چادر در هر 15 دقیقه یک بار، اندازه گیري ونتایج 
بر حسب ساعت ثبت مي شدند. دماي هوا در داخل و خارج چادر 
به فاصله حداقل 10 متر در نمودار 3  ثبت شده است. هم زمان از 
اطالعات ده ساله هواشناسی منطقه استفاده گردید )سال 1385-

1375 دفتر هواشناسی ایالم- مرکز فرودگاهی/ 12 کیلومتری 
محل مورد مطالعه( در نمودار 4 جریان هواي داخل و خارج چادر 
نیز مشخص شده است. حداکثر اندازه جریان هوا 0/7 متر بر ثانیه 
و حداقل آن در حد صفر بوده است. آشکار است بین جریان هوا 

در زیر چادر و خارج آن تفاوت باشد.

نمودار 3- مقایسه دماي کروي در دو شرایط داخل و خارج چادر به تفکیک ساعت.
 محور افقی دما برحسب درجه سانتی گراد و محور عمودی زمان به ساعت

تجزيه و تحلیل اطالعات

آنگونه که نمودار 3 نشان مي دهد قبل از ساعت 18 دماي هوا 
زیر چادر و بیرون چادر حدود 3 درجه اختالف دارند. بعد از 
این ساعت دماي زیر و خارج چادر مشابه و اختالف آن بسیار 
اندک در حد 0/2 درجه است. جالب آنکه بعد از ساعت 21 دماي 
زیر چادر گرم تر از دماي بیرون است. دلیل این مسئله احتماال” 

نمودار 2- آسایش حرارتي و تغییرات آن در دماهاي مختلف بین دو دسته 
جریان هوا.

محور افقی دمای هوا به درجه سانتی گراد و محور عمودی مقیاس هفتگانه 
اشری

 )Heidari ,2001( :ماخذ
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به فرآیند آشپزي و دم کردن چاي در کنار استفاده از دخانیات 
برگردد. متوسط دماي داخل و خارج در طول 12 ساعت بعداز ظهر 
مساوي و در حدود 24/9 درجه سانتي گراد است. قبل از غروب 
آفتاب دماي خارج 0/3 درجه گرم تر و حداقل آن در ساعت 24 
حدود 19 درجه و حداکثر ساعت 12 حدود 31 درجه بوده است. 
اختالف 12 درجه بین دماي حداکثري و حداقلي نکته جالب این 
مطالعه محسوب مي شود. در همین شرایط و به ویژه قبل از ساعت 
18، جریان هوا اختالف فاحشي بین داخل و خارج چادر دارد. این 
اختالف در حدود 2/3 متر بر ثانیه است که قدرت سرمایشي 
حدود 6 درجه سانتي گراد )Nicol, 1994( به وجود مي آورد. دلیل 
عمده این مسئله تابش خورشید بر سطح چادر و تجمیع حرارت 
در زیر آن است که به مکش هوا از سمت خارج به سمت داخل 
بسیار  داخل و خارج چادر  دما  اختالف  که  این  منجر مي شود. 
کم بوده است، نشان از تاثیر جریان هوا در رسیدن به آسایش 
حرارتي دارد. با استفاده از نرم افزار اشري کامفورت پیش بیني 
رضایت مندي را در زیر چادر محاسبه کرده ایم. جدول 1 درصد 

رضایت و عدم رضایت را در دماي دو ساعته نشان مي دهد.

جدول به خوبي نشان مي دهد که در اکثر ساعات روز علي رغم 
هواي گرم بیرون، شرایط داخل براي افراد مطلوب بوده است. بین 
ساعت 13 تا 19 که شرایط بیرون خیلي گرم گزارش شده است، 
شرایط زیر چادر، به علت جریان مطلوب هوایي “خوب” بوده است. 
در همین حال متوسط نظر حرارتي بر اساس مقیاس هفتگانه اشري 
برابر با 0/44 یا حالت خنثي )راحتي حرارتي( است. جریان هوا نیز 

در همبستگي بسیار مطلوبي با دماي هواي خارج قرار دارد. توان 
دوم درجه همبستگي برابر با 0/76 است. هر چه دماي هوا باالتر 
باشد، جریان هواي زیر چادر بیشتر است. معادله این تغییر در 
صورتی که V سرعت جریان هوا و To دمای خارج چادر باشد، 

به صورت زیر به دست آمده است: 
V= 0.162 To -2.89 

بحث در نتايج

با توجه به دماي ساعتي در طول مدت مطالعه، نمودار 5 
ترسیم شده است. در این نمودار دماي آسایش در ییالق و قشالق 
با توجه به محل و دماي متوسط ماهیانه مکان مورد نظر در طول 

دوره اي ده ساله نشان داده شده اند.

 

نمودار 5- دماي حداکثر، حداقل و دماي خنثي بر اساس تئوري هیمفریز و 
مقایسه با محدوده آسایش ایزو- 7730.

نمودار 5 نشان مي دهد که کوچ نشیني تابعي از دماي هواست 
که این دما تحت تاثیر عنصر پوششي به نام سیاه چادر است.

در سه ماه سال )اسفند، فروردین و اردیبهشت( متوسط دماي 
ماهیانه اندکي پایین تر از حد پایین 
به طور  مقدار  این  است.  آسایش 
درجه   1/2 از  کمتر  به  متوسط 
سانتي گراد مي رسد. در قشالق، تیر 
که  است  گرمایي  اوج  ماه  مرداد  و 
افراد به کوچ مي روند و در بهمن اوج 
سرما است که در مکان گرم بسر 

مي برند.
از طرفي دیگر جدول 2 بر اساس 
مطالعه  از  آمده  دست  به  معادله 
دماي  و  هوا  جریان  رابطه  حاضر، 
خارج چادر را معین و تاثیر آن را بر آسایش حرارتي بیان مي کند.

با مقایسه سطر 4 جدول 2 و نتایج مطالعات آسایش حرارتي 
نمودار 1، بخوبي متوجه مي شویم که با در نظر گرفتن شرایط 
درجه  از 30  باالتر  دماهاي  در  به ویژه  خارج،  دماي  بحراني 
سانتي گراد، افراد چادر نشین از شرایط مطلوب حرارتي در زیر 

سیاه چادرهاي خود بهرمندند. 

بر هم کنش جریان هوا، دما و راحتي در فضاهاي باز شهري

نمودار 4- مقایسه جریان هوا در دو شرایط داخل و خارج چادر به تفکیک ساعت.
محور افقی ساعت و محور عمودی جریان هوا بر حسب متر بر ثانیه

جدول 1- درصد عدم رضایت و پیش بیني متوسط نظر بر اساس تئوري فانگر.
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و  آسایش دمایي  شرایط  یافتن  به دنبال  مقاله  این  در 
تا  که  بودیم. موردي  نزد چادر نشینان  آن  چگونگي حصول 
نشده است.  انجام  آن  در باره  مدوني  مطالعه  ایران  در  کنون 
در فرصت این نوشتار ضمن بررسي تاریخي و خصوصیات 
مطالعات  از  استفاده  با  تا  داشتیم  تالش  زندگي چادر نشیني 
با  از شرایط چادرنشینان  به تالقي مطلوبي  آسایش حرارتي 

نتایج مطالعات حرارتي دست بزنیم.
از ساعت  مناطق ییالقي، به خصوص بعد  در ساعات گرمِ 
تابشي خورشید  انرژي  از  ناشي  13 جریان گرمایي شدیدي 
در سایت هاي چادر نشینان اتفاق مي افتد. این تابش ِشدید باعث 
مي شود که سطح سیاه چادر داغ شود. پس از داغ شدن، به علت 
خاصیِت جابجایِي هواي گرم با سرد، جریان مطلوب هوا در زیر 
چادر، دماي در معرض چادرنشینان را به خوبي پایین آورده و در 
نتیجه آن شرایط مطلوب آسایشي در زیر چادر به وجود مي آید. 

پی نوشت ها: 

1 Talakah.

2 Poregh.
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