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چکیــده | میــزان حــرارت خورشــیدی در تایلنــد بــه طــرز بیســابقهای هــر ســال قویتــر میشــود و ایــن
امــر درک قابلیتهــای حرارتــی مصالــح ســاختمانی (بــه ویــژه عایقهــای حرارتــی) را ضــروری میکنــد.
در ایــن تحقیــق ســه نمونــه ماکــت خانــه ســاخته شــد کــه در یــک مــدل از چــوب و در دو مــدل دیگــر از
فیبــر ســیمان بــرای ســقف ،کــف و دیوارهــا اســتفاده شــده اســت .از آنجــا کــه چگالــی چــوب تقریبـاً نصــف
فیبــر ســیمان اســت ،در ایــن تحقیــق ضخامــت چــوب دو برابــر تختــه فیبــر ســیمان در نظــر گرفتــه شــد.
ایــن مدلهــا تحــت شــرایط آبوهوایــی نســبتاً ثابــت و آرام از اواخــر آوریــل تــا اوایــل مــی ســال 2017
بــرای مشــاهده دمــای ســاعتی درون خانــه در ســاعات  08:00تــا  16:00مــورد آزمایــش قــرار گرفتنــد .هــر
ســه مــدل در پردیــس رنگســیت دانشــگاه تاماســات (اســتان پتومتنــی) مســتقر شــدند .مــکان قرارگیــری
مدلهــا بهگونــهای انتخــاب شــد کــه ســایه ســاختمانی بلندتــر از ســاعت  15:00بــه بعــد تمــام مدلهــا
را فرامیگرفــت .بــا ایــن کار جلــوی نــور خورشــید گرفتــه میشــود تــا مشــاهده کنیــم چگونــه چــوب و
تختههــای فیبــر ســیمان میتواننــد حــرارت را بــه محیــط اطــراف خــود آزاد کننــد .نتایــج ایــن تحقیــق
نشــان داد در مــدل چوبــی ،دمــای داخــل تمــام اتاقهــا از دو مــدل دیگــر بــا تختههــای فیبــر ســیمان کمتــر
بــوده اســت و بعــد از قــرار گرفتــن در ســایه ســاختمان بلنــد ،دمــای اتاقهــای مــدل چوبــی کندتــر از دو نمونــه
مــدل دیگــر کاهــش یافتــه اســت.

واژگان کلیدی | پایداری شهری ،ماکت یک خانه ساده.

مقدمــه | حــرارت بــاالی خورشــید باعــث اختــال و عدم احســاس
راحتــی افــراد در طــی فعالیتهــای متنــوع روزانهشــان میشــود.
تایلنــد در تابســتان گرمتریــن دمــای ســاالنه خــود را تجربــه
میکنــد .افــراد بــرای فــرار از گرمــا ،فنهــا و سیســتمهای
تهویــه هــوای خانههــا و یــا دفاتــر کارشــان را روشــن میکننــد
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کــه منجــر بــه افزایــش اســتفاده از بــرق و فیشهــای بــرق
پرهزینــه میشــود .در نتیجــه ،اوج مصــرف بــرق هرســاله باالتــر
مــیرود .همانطــور کــه در تصویــر  1مشــاهده میشــود ،اوج
مصــرف ســال  2017در تایلنــد در محــدوده اواخــر آوریــل و اوایــل
مــی پیشبینیشــده بــود.

آبوهوای تایلند و استوا با اوج مصرف برق در تابستان

بــر اســاس طبقهبنــدی آبوهــوای کوپــن ،آبوهــوای اســتوایی

ارزیابی حرارتی مدلهای مسکونی | بونساپ ویچایانگکون ،فونگفوم سورنچوم کاو و کریتسادا آنانتاکارن
و حــارهای (غیــر خشــک) بــه طــور متوســط در دوازده مــاه ســال
دمایــی معــادل  18 °Cدارد .در اقلیــم اســتوایی ،زاویــه خورشــید
تنــوع کمــی دارد ،ازایـنرو میتــوان در کل ســال ،آبوهوایــی گــرم
بــا دمــای نســبتاً ثابتــی را مشــاهده کــرد (ویکــی پدیــا.)2017 ،

پادشــاهی تایلنــد در مرکــز شــبه جزیــره مثلــث هنــد و چیــن
در جنــوب شــرق آســیا بــا مختصــات جغرافیایــی 100° 00’ E
 15° 00’ N,واقــع شــده اســت .تایلنــد بــا رطوبــت بــاالی خــود،
دمــای میانگیــن ســاالنه  28 °Cرا دارا اســت.این اقلیــم بارانــی،
گــرم ،ابــری بــا بــارش موســمی در جنــوب غربــی (اواســط مــی تــا
ســپتامبر)؛ خشــک ،خنــک بــا بــارش موســمی در شــمال شــرقی
(نوامبــر تــا اواســط مــارس) و در بــرزخ جنوبــی همیشــه داغ و
مرطــوب اســت ( .)CIA, 2017جــدول شــماره  1ســوابق باالتریــن
دماهــای تایلنــد در طــول ســال  2016را نمایــش میدهــد.

شاخص حرارت ()HI

شــاخص حرارتــی ( ،)HIیــا درجــه رطوبــت و حــرارت آبوهــوا،
دمــای هــوا و رطوبــت وابســته ( )RHرا در مناطــق ســایهدار
ترکیــب میکنــد .ایــن شــاخص «دمــای محســوس هــوا» یــا
«دمــای ظاهــری» را مشــخص میکنــد کــه معــادل دمایــی
اســت کــه انســان در ســایه حــس میکنــد .در معــرض دمــای
شــدید ( ،)HI 32-41°Cامــکان بــروز عــوارض مربــوط بــه گرمــا
(گرگرفتگــی و گرمازدگــی) وجــود دارد و در صــورت فعالیــت
مــداوم ممکــن اســت فــرد در اثــر گرمازدگــی بیهــوش شــود.
اثــرات حالــت خطــر ( )41-54°Cبــه احتمــال زیــاد بــه صــورت

احســاس گرمــای شــدید بــروز پیــدا میکننــد کــه در صــورت
عــدم معالجــه ،ممکــن اســت بــه گرمازدگــی و ســپس بــه
بیهوشــی منجــر شــود (شــاخص گرمــا ،ویکــی پدیــا2017،؛ NIH,
 )2015مشــاهدات ســاعتی آبوهــوای ایســتگاه هواشناســی دون
موئنــگ بــه صــورت خالصــه در جــدول  2نشــان داده شــده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت ایــن ایســتگاه حــدودا ً  10کیلومتــر از پردیــس
رنگســیت دانشــگاه تاماســات فاصلــه دارد.

بررسی سابقه موضوع

در ســه ونیــم دهــه پیــش یــک بررســی میدانــی ملــی در رابطــه
بــا دمــای خانههــا در انگلســتان صــورت گرفــت کــه تمرکــز اصلــی
آن بــر حفاظــت انــرژی و آســایش حرارتــی بــوده اســت (& Hunt
 .)Gidman, 1982بــاالن و همکارانــش ( )Bălan et al, 2011بــه
بررســی راهکارهــای ممکــن بــرای بهینهســازی سیســتمهای
( HVACگرمایشــی ،تهویــه و تهویــه مطبــوع) که درجهــت گرمایش
و ســرمایش ســاختمانها اســتفاده میشــوند پرداختهانــد .اطالعــات
جمعآوریشــده از شبیهســازی بــرای درک پارامترهــای مــدل
حرارتــی خانـهای اســتفاده شــد کــه کنتــرل سیســتم حرارتـیاش از
طریــق مــدل پایــه کنتــرل پیشــگیرانه صــورت میگرفــت .بخــا و
حســن ( )Bakhka & Hasan, 2012aاثــرات رنــگ ســقف بــر دمــای
درون برخــی خانههــا در نمونــه مــورد هادهرامــوت در کشــور یمــن
مطالعــه کردنــد .بعــد از رنگآمیــزی ســقف خانــه بــا رنــگ ســفید
و مقایســه میــزان دمــای خانههــا بــا حالــت پیشــین آن ،محققیــن
دریافتنــد کــه رنــگ ســفید میتوانــد دمــای داخــل خانــه را تــا

تصویر : 1تاریخچه اوج مصرف برق ســاالنه در تایلند .مأخذ .EGAT, 2017 :
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جدول : 1باالترین دماهای تایلند در  8اردیبهشــت  .1396مأخذ  :نگارندگان.
منطقه

استان

دما °C

شمال

مای هونگ سون

44.6

شمال شرقی

سورن

42.7

مرکزی

ناخون ساوان

43.3

شرق

ساکایو

41.4

جنوب

ناخون سی ثاممارات

40.5

بانکوک و حومه

پتومتنی

39.0

جدول : 2مشــاهدات ساعتی ایستگاه هواشناسی دون موئنگ در روز  1می  .2017،مأخذ .WU, 2017:

شرایط جوی

سرعت باد

جهت وزش باد

میدان
دید ()Km

فشار
()hPa

RH

تا قسمتی ابری

بدون وزش باد

بدون وزش باد

10.0

%84

1012

27.0

تا قسمتی ابری

m/s 1.5 / km/h 5.6

جنوبی

10.0

%79

1012

27.0

40.5

تا قسمتی ابری

m/s 2.6 / km/h 9.3

جنوبی

10.0

%70

1012

26.0

40.4

32.0

تا قسمتی ابری

m/s 2.6 / km/h 9.3

جنوبی

10.0

%66

1012

26.0

41.8

33.0

AM 9:30

تا قسمتی ابری

 m/s 3.6 / km/h 13.0جنوبی

10.0

%67

1012

27.0

45.3

34.0

AM 10:00

تا قسمتی ابری

 m/s 3.1 / km/h 11.1غربی

10.0

%63

1012

25.0

40.6

33.0

AM 10:30

10.0

%59

1012

25.0

41.8

34.0

AM 11:00

%67

1011

27.0

45.3

34.0

AM 11:30

1011

27.0

46.5

35.0

PM 12:00

26.0

43.5

34.0

PM 12:30

43.5

34.0

PM 1:00

35.0

PM 1:30
PM 2:00

جنوب غربی

شاخص
نقطه شبنم
حرارت ()°C
()°C
38.8

30.0

AM 8:00

31.0

AM 8:30
AM 9:00

تا قسمتی ابری

m/s 2.1 / km/h 7.4

ابرهای پراکنده

 m/s 3.1 / km/h 11.1غرب جنوب غربی

10.0

ابرهای پراکنده

 m/s 4.1 / km/h 14.8غربی

10.0

%63

10.0

%63

1011

%63

1010

26.0

1009

26.0

44.6

26.0

43.5

34.0

43.2

35.0

PM 2:30

37.0

PM 3:00
PM 3:30
PM 4:00

ابرهای پراکنده

m/s 1.5 / km/h 5.6

ابرهای پراکنده

 m/s 4.1 / km/h 14.8جنوب جنوب غربی

10.0

ابرهای پراکنده

 m/s 4.6 / km/h 16.7جنوب جنوب غربی

10.0

%59

تا قسمتی ابری

 m/s 5.1 / km/h 18.5جنوب شرقی

10.0

%63

1009

تا قسمتی ابری

 m/s 3.1 / km/h 11.1جنوب جنوب شرقی

10.0

%56

1008

25.0

10.0

%53

1008

26.0

47.4

غرب جنوب غربی

%53

1007

25.0

44.5

36.0

%50

1007

24.0

43.1

36.0

تا قسمتی ابری

m/s 2.1 / km/h 7.4

تا قسمتی ابری

 m/s 3.6 / km/h 13.0جنوب جنوب غربی

10.0

تا قسمتی ابری

جنوب جنوب غربی

10.0

m/s 2.6 / km/h 9.3

رنگهای نشانگر

غرب جنوب غربی

خطر =

 2.3 °Cکاهــش دهــد .در تحقیقــی مشــابه بخال و حســن (Bakhka
 )& Hasan, 2012bتحقیقــی بــر شــرایط حرارتــی درون نمازخانــه
مســجد الملــک خالــد در پنانــگ را هنگامــی کــه خورشــید در جهت
قبلــه قــرار داشــت ،انجــام دادنــد .سنوســی و همکارانــش (Sanusi
 )et al, 2013طــی تحقیقــی تکنولــوژی لولههــای خنککننــده
54

دما
()°C

زمان
()+07
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احتیاط شدید =

زمینــی را بــه عنــوان یــک سیســتم خنککننــده غیــر فعــال مــورد
بررســی قــرار دادنــد کــه امــروزه در خانههــای کممصــرف انــرژی
مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .ایــن لولههــای پلیاتیلــن در یــک
متــری از ســطح زمیــن قــرار داده شــدند .از آنجایــی کــه زمیــن
بــه عنــوان انبــاره حرارتــی عمــل میکنــد ،امــکان ایجــاد هــوای

ارزیابی حرارتی مدلهای مسکونی | بونساپ ویچایانگکون ،فونگفوم سورنچوم کاو و کریتسادا آنانتاکارن
خنکتــر فراهــم میشــود .نتیجــه تحقیــق نشــان داد کــه دمــای
بیــن لولههــای ورودی و خروجــی تــا بــازه  6.4 °Cو  6.9 °Cکاهــش
مییابــد کــه البتــه ایــن امــر بــه فصــول ســال نیــز بســتگی دارد.

بســیاری از تحقیقاتــی کــه تاکنــون در ایــن زمینــه انجــام شــده
اســت ،بــه بررســی نقــش نمــا در جلوگیــری از نفــوذ حــرارت/
نــور خورشــید بــه خانــه پرداختهانــد .بــه عنــوان مثــال ،حســن و
بخــا )Hasan & Bakhla, 2013a( ،اثــرات ایجــاد ســایه بــر نمــای
ورودی خانههــای مــدرن تــراسدار در مالــزی را بررســی کردنــد.

هرچنــد افــراد میتواننــد بــرای تهویــه طبیعــی پنجرههــا را بــاز
بگذارنــد  ،امــا بیشــتر مــردم بــه دلیــل مســائل محیطــی ماننــد
ریزگردهــا ،گردوغبــار هــوا و همینطــور حفــظ حریــم خصوصــی
دوســت دارنــد پنجرههــا بســته باشــند .بــه همیــن دلیــل ایشــان
ناچــار از سیســتم تهویــه مطبــوع هــوای خانهشــان هســتند کــه
خــود موجــب افزایــش مصــرف انــرژی و انتشــار گاز دیاکســید
کربــن میشــود.

روش تحقیق
پالن خانه

بــرای انجــام ایــن تحقیــق ،یکخانــه ســاده یــک طبقــه بــا دو
تــا ســه نفــر ســاکن انتخــاب شــده اســت .ابعــاد پــان کــف
 9.5*8 m2اســت کــه از یــک اتــاق خــواب ( ،)4*4 m2یــک
اتــاق نشــیمن ( ،)4*4 m2یــک آشــپزخانه (،)6.1*3 m2و یــک
ســرویس بهداشــتی ( )1.9*3 m2تشــکیل میشــود .ارتفــاع
ســقف (از کــف تــا ســقف)  3متــر اســت .ایــوان هــم بــا فضایــی
مناســب بــرای اســتراحت افــراد در جلــوی ســاختمان قــرار گرفتــه
اســت.

و دیوارهــا دارنــد ،قابلیــت بررســی دمــای خانههــای واقعــی را
فراهــم میآورنــد.

در ایــن تحقیــق ســه ماکــت ساختهشــده اســت .همانطــور
کــه در تصویــر  3مشــاهده میشــود بــه منظــور راحتــی بیشــتر
فضــای آشــپزخانه و ســرویس بهداشــتی بــه صــورت یکپارچــه در
نظــر گرفتهشــدهاند .در اولیــن خانــه مــدل ( )model#W1از
تختههــای چــوب بــرای ســقف،کف ،و دیوارهــا اســتفاده شــده
اســت ،درحالیکــه در دو مــدل دیگــر ()and #CF2 model#CF1
از فیبــر ســیمان اســتفاده شــده اســت .تمــام مدلهــا مقیــاس
 1:9.5از خانــه واقعــی را دارنــد (بــه عبــارت دیگــر ،هــر یــک از
ابعــاد خانــه مــدل  1/9.5از خانــه واقعــی اســت) .ابعــاد پــان کــف
ماکــت ( 1*0.84 m2در مقایســه بــا پــان کــف خانــه واقعــی m2
 )9.5*8و ارتفــاع آن ( 0.35 mدر مقایســه بــا ارتفــاع خانــه واقعی
 )3 mاســت .تمــام اتاقهــا کام ـ ً
ا کپســوله (هوابنــدی) شــدهاند،
بهطــوری کــه فقــط ســیمهای دماســنج بــه داخــل اتاقهــا راه
پیــدا میکننــد .جمعــاً  9عــدد دماســنج دیجیتالــی و بــه ازای
هــر اتــاق یــک عــدد در ایــن تحقیــق بــه کار بــرده شــده اســت،
در نتیجــه دماهــای تمــام اتاقهــا بــه صــورت همزمــان قابــل
مشــاهده اســت .جــدول  3جزئیــات مصالــح اســتفاده شــده در
ســقف،کف و دیوارهــای هــر ماکــت را نشــان میدهــد .اطالعــات
فنــی مهــم مصالــح هــر ماکــت نیــز در جــدول  4نمایــش داده
شــده اســت.

مقیاس نمونه خانه مدل

ماکــت خانــه در مقیــاس بســیار کوچکتــر از انــدازه واقعــی ولــی
بــا تناســبات مشــابه خانــه واقعــی ســاخته میشــود .بــرای
اندازهگیــری دمــا در ایــن مــدل از مصالــح واقعــی اســتفاده نشــده
اســت ،ولــی بــا در نظــر گرفتــن تناســبات مشــابه در ماکتهــای
ساختهشــده کــه هرکــدام مصالــح متفاوتــی بــرای ســقف کــف

 =R1اتــاق نشــیمن =R2 ،اتــاق خــواب =R3 ،آشــپزخانه و دستشــویی بــه
هــم پیوســته
تصویر : 3طرح نمونه خانه مدل انجام شده در  .®Sketch Upمأخذ  :نگارندگان.

جدول : 3شناســههای مدل و جزئیات مصالح سقف،کف و دیوار .مأخذ  :نگارندگان.
جزئیات مصالح سقف،کف و دیوار

شناسه مدل

تختههای چوبی

عرض  * 75 mmضخامت 15 mm

W1

تختههای فیبر سیمان(مارک )A

عرض  * 200 mmضخامت 8 mm

CF1

تختههای فیبر سیمان (مارک )B

عرض  * 150 mmضخامت 8 mm

CF2
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تصویر : 2پالن کف خانه ســادهای که در این تحقیق استفاده شده است .مأخذ .www.siamplan.com model#FP030 :
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جدول : 4اطالعات فنی مصالح مدل .مأخذ  :نگارندگان.
استاندارد

خصوصیات فنی

CF1

W1

CF2

خصوصیات فیزیکی

ضخامت ()mm

±1

±0.50

±0.50

چگالی (دانسیته)()kg/cm3

ASTM C1185 /

530-750

≥ 1200

1300 ±0.50

گنجایش رطوبت

TIS 1427-2540

%15-10

≤ %17

≤ %15

≤ %37

≤ %35

0.03-0.06

0.127

0.125

0.68-0.76

0.075

0.074

ISO 10390

4-6

7-8

7-8

BS 476 Part22

-

 78دقیقه

 75دقیقه

جذب آب
رسانایی حرارتیK ،

()Watt/m Kelvin

مقاومت حرارتی)Watt/m2 Kelvin( R-value ،
pH

مقاومت در برابر آتش

ASTM C518-10

خواص دوام و طول عمر

مقاومت در برابر انجماد-ذوب
مقاومت در برابر آب گرم
مقاومت در برابر خشکی /خیسی
مقاومت در برابر گرما /باران

(ISO 9384 1991(E

-

قبول

قبول

ASTM C1185

-

قبول

قبول

(ISO 8336 2009 (E

-

قبول

قبول

ASTM C1185

-

قبول

قبول

تخته فیبر سیمان

فیبــر ســیمان کــه جــزو مصالــح کامپوزیتــی اســت ،از ترکیــب
ماســه ،ســیمان و فیبــر ســلولوز بــه دســت میآیــد کــه بــه شــکل
تختــه تولیــد میشــود .تختههــای فیبــر ســیمان کــه دارای
خــواص ضــد حریــق هســتند ،در مقابــل موریانههــا و حشــرات،
آب و پوســیدگی و آبوهــوا مقاومانــد .در مقایســه بــا چــوب ،فیبــر
ســیمان دارای انعطــاف بیشــتر و انقباضپذیــری کمتــر اســت.
مدلهــای  CF1#و  CF2#از مارکهــای متفــاوت تختههــای
فیبــر ســیمان بــرای ســقف،کف و دیــوار اســتفاده میکننــد .ایــن
تختههــای فیبــر ســیمان دارای برچســبهای ســبز /کربــن/
کاهــش کربن هســتند.

تخته چوب

تختههــای چــوب در مــدل  W1#ترکیبــی از چــوب درختــان
جنگلهــای اســتوایی برگریزتهیــه میشــوند (ترکیبشــده از
طیــف گســتردهای از درختــان چــوب ســخت و چــوب نرم ،بــا تنوع
رنــگ زرد تــا قرمــز آلبالویــی بلوطــی) بــا تراکــم دو برابری ســیمان
در مقابــل چــوب (جــدول  ،)4ازایـنرو ضخامــت تختههــای چــوب
اســتفاده شــده در ایــن مطالعــه دو برابــر ضخامــت تختههــای
فیبــر ســیمان انتخــاب شــده اســت .ضخامــت هــر تختــه چــوب
 15 mmو عــرض آن  75 mmاســت.

بام خانه مدل

بــام مدلهــای ماکــت از تختههــای ســیمانی بــدون آزبســت
تشــکیل شــده اســت کــه ترکیبــی از ســیمان پورتلنــد ،ســیلیکا
(ســیلیس) و نوعــی فیبــر ســلولوزی اســت .تختــه بــا عمـلآوری
خــاص ،بــه اســتحکام ،دوام و قابلیــت ارتجاعــی دســت مییابــد.
نــوع مصالــح تختههــای فیبــر ســیمان آنهــا را در برابــر آب،
پوســیدگی و موریانــه مقــاوم میســازد.

مقاومت حرارتی ()R-value

 R-valueاصطالح/شناس ـهای اســت کــه در اندازهگیــری مقاومــت
حرارتــی بــرای نمایــش قابلیــت عایقبنــدی و جلوگیــری از انتقــال
گرمــا اســتفاده میشــود .هرچــه  R-valueمصالــح عایقبنــدی
بیشــتر باشــد ،در جلوگیــری از انتقــال حــرارت بهتــر عمــل
میکنــد .در جــدول  4مشــخص اســت کــه  R-valueتختههــای
چوبــی اســتفاده شــده در خانــه مــدل حــدودا ً  10برابــر از تختــه
فیبــر ســیمان بیشــتر اســت.

قرارگیری در معرض آفتاب

همانگونــه کــه در تصویــر  5مشــاهده میشــود ،هــر ســه ماکــت
در فضــای بــاز پردیــس رنگســیت ،دانشــگاه تاماســات (عــرض
جغرافیایــی  ،14.069589طــول جغرافیایــی  )100.606768زیــر
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تصویر : 4نمونه خانه مدل چوبی با اسکلت فوالدی .مأخذ  :نگارندگان.

تصویر : 5قرارگیری هر سه مدل در معرض نور خورشید .مأخذ  :نگارندگان.
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آفتــاب قــرار گرفتنــد .نمــای اصلــی همــه ماکتهــا رو بــه شــرق
قــرار گرفــت و دمــای اتــاق هــر ماکــت در هــر ســاعت و بــه درجــه
سلســیوس ثبــت و ضبــط شــد.

خانــه مــدل تهیــه شــد .تصاویــر  6و 7دمــای ســاعتی هــر اتــاق را
در 1مــی  2017و میانگیــن دمــای بیــن  28آوریــل تــا  4مــی را
نشــان میدهنــد.

بررسی و نتیجه

نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه در مدلهــای  CF1و  CF2در
تصاویــر  6و  ،7اتاقهــای  R1و  R2دماهــای باالتــری در مقایســه
بــا مــدل  W1دارنــد کــه بســته بــه زمــان هــر روز حــدود 3-2

نمــوداری از دمــای ســاعتی ثبتشــده هــر اتــاق از هــر نمونــه

تصویر : 6دمای ثبتشده در  1می  .2017مأخذ  :نگارندگان.

تصویر : 7دمای میانگین از  28آپریل تا  1می  .2017مأخذ  :نگارندگان.
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درجــه سلســیوس اســت .اتاقهــا در ســاعات  14:00الــی 15:00
در گرمتریــن حالــت خــود هســتند .بــه راحتــی میتــوان دیــد
کــه اتــاق  R3کــه در پشــت اتــاق  R1و  R2قــرار دارد ،دارای
دمــای باالتــری حــدود  3-0.5درجــه سلســیوس در مقایســه بــا
دو اتــاق دیگــر اســت.

ســایه ســاختمانی بلندتــر از ســاعت  15:00بــه بعــد بــر تمــام
مدلهــا اثــر میگــذارد .هــدف از ایــن کار ایجــاد مانعــی در
مقابــل نــور خورشــید و مشــاهده چگونگــی دفــع حــرارت و
آزادســازی گرمــای مدلهــای چوبــی و فیبــر ســیمانی بــه محیــط
اطــراف بــوده اســت .در تمــام نمودارهــا ســرعت دفــع حــرارت
مــدل چوبــی بعــد از ایجــاد ســایه از دو نمونــه مــدل دیگــر کندتــر
بــود .دمــای تمــام اتاقهــای ماکــت چوبــی تقریبــاً تــا ســاعت
 11:00از دمــای بیــرون کمتــر بــوده اســت ،اگرچــه بــه نظــر
میآیــد کــه گرمــا حتــی بعــد از ایجــاد ســایه مــدت بیشــتری در
مــدل هوابنــدی شــده میمانــد.

همچنیــن نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه دمــای اتاقهــای  R1و
 R2تــا ســاعت  10:00در تمــام نمودارهــا از دمــای بیــرون کمتــر
اســت .در جهــت کمــک بــه کاهــش هزینههــای بــرق بهتــر اســت
ترموســتات سیســتم تهویــه مطبــوع هــوا چنــد درجــه باالتــر
تنظیــم شــده و در ایــن زمــان روشــن شــوند (بــه نســبت رطوبــت

سپاسگزاری

( /)RHو فشــار محســوس هــوا هــم بســتگی دارد ،بــه عبارتــی
انــدازه ( )HIیــا شــاخص گرمــا).

نتیجهگیری

نوشــتار حاضــر نتایــج مشــاهدات حرارتــی ســه نمونــه ماکــت خانه
کــه در ســاخت ســقف،کف و دیوارشــان از چــوب و فیبــر ســیمان
اســتفاده شــده اســت را نمایــش میدهــد .هــدف ایــن تحقیــق
شــناخت قابلیــت اســتفاده از تختههــای چــوب و فیبــر ســیمان
در عایقبنــدی در مقابــل گرمــای مســتقیم خورشــید بــوده اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه چگالــی تختههــای چــوب نصــف تختههــای
فیبــر ســیمان اســت ،ضخامــت آن دو برابــر فیبرهــای ســیمان در
نظــر گرفتــه شــد .نتایــج تحقیــق حاضــر نشــان داد کــه دمــای
اتــاق مــدل چوبــی زیــر گرمــای خورشــید از دو مــدل دیگــر بــا
تختــه فیبــر ســیمان کمتــر بــوده اســت .بعــد از ایجــاد ســایه
ســاختمان بلندتــر بــر تمــام مدلهــا در ســاعت  ،15:00مشــخص
شــد دمــای اتــاق مــدل چوبــی بــا ســرعت کمتــری نســبت بــه دو
نمونــه مــدل دیگــر خنــک میشــود .لــذا از آنجایــی کــه چــوب
 R-valueبیشــتری دارد ،در نتیجــه مصالــح عایقبنــدی بهتــری
بــرای جلوگیــری از انتقــال گرمــا اســت.

جــا دارد در پایــان از زحمــات آقایــان فانتائــاد فوئمپــون و ســوراویچ ویچایانکــول بــرای کمکهــای ارزنــده در ســاخت خانههــای مــدل
و اندازهگیــری دماهــا تشــکر و قدردانــی شــود.
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