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چکـیده
بیان مسئله :در این تحقیق معرفی و شناخت ارزشها و عناصر کالبدی معماری بومی بوشهر ،بافت قدیمی بوشهر در استان
بوشهر مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است .در معماری سنتی ایران توجه به مسائل اقلیمی حائز اهمیت بوده است و بر
کالبد بنا تأثیر بسزایی داشته است در این راستا نمونههای با ارزش معماری مسکونی بافت قدیم بوشهر بهعنوان
مجموعههای با هویت مورد بررسی قرار گرفته است .ایجاد تراسهای چوبی یا شناشیرها از جمله تدابیری است که برای
سایهاندازی بر روی بازشوهای غربی ساختمانها در بافت قدیمی شهر بوشهر مورد استفاده قرارگرفتهاند.
روش تحقیق :روش تحقیق کیفی و راهبرد نمونه موردی بهره برده شد .در این راستا در گام نخست برای بررسی تاریخچه
شناشیر از منابع کتابخانهای برای گردآوری اطالعات بهره جسته شد .در گام دوم به هدف بررسی سایهاندازی شناشیر و
اجزای کالبدی آن با بررسی اسناد کتابخانهای و میدانی جمعآوری دادهها انجام شد .روش تحقیق حاضر تحقیقات میدانی و
شبیهسازی رایانهای با کالیمت استودیو  0و دادهها مربوط به تابش خورشید در طول سال نگاشته شده است.
هدف :این مقاله با هدف عملکرد سایهاندازی شناشیرهای ضلع غربی و میزان ورود نور به فضای داخل است.
نتیجهگیری :این تحقیق در بخشی از منطقه گرم و مرطوب ایران انجام شد که معماری بافت قدیمی آن ،کامالً با اقلیم
محیط طبیعی پیرامون سازگار بوده و از شناشیرها بهعنوان آرایههای معماری بومی و سیمای شهری یاد میشود که به
لحاظ عملکردی ،وظیفه اصلی آنها سایهاندازی بر روی بازشوها است .نتایج بهدستآمده نشان میدهد که عملکرد
شناشیرها سایه اندازی روی جداره بازشوها خواهد بود و استفاده از آنها را در معماری و سیمای شهری معاصر بوشهر
امکان پذیر می سازد.

واژگـان کلـیدی :سایهانداز ،اقلیم ،معماری بومی ،بافت سنتی ،بوشهر
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 -1مقدمه

سال هشتم ،شماره ( 3پیاپی ،)82 :بهار  ،3043جلد دو

معماری بومی ایران از ویژگی ها و پتانسیل های ارزشمندی برخوردار است که امروزه آن طور که باید ،از این ویژگی ها و
پتانسیل ها استفاده نمی شود که یکی از دالیل آن ناشناخته بودن ماهیت این معماری و عناصر سازنده آن است .به همین دلیل به
نظر می رسد که شناسایی و تدوین عملکرد آن ها به ما در استفاده مجدد این عناصر کمک کند و این امکان را فراهم آورد تا آنها
را به منظور حل مشکالت امروز خود باز آفرینی کرده و مورد استفاده مجدد قرار دهیم (بحرانی ،اهرمی .)87 ،0056 ،مطالعه
فضاهای معماری در سرزمین های مختلف نشان دهنده ارتباط متقابل و پیوند بین فرهنگ و محیط زیست می باشد که به طور
متقابل بر یکدیگر تاثیر میگذارند (عبدالرحیم و حریزه هاشم .)007 ،0200 ،بوشهر یکی از استان هایی است که دارای گونه خاصی
از معماری به همراه پتانسیلهای بی شماری است .بوشهر با بافت ساحلی ویژه ای در جنوب ایران از ارزش جهانی برخوردار است و
این ارزش تاریخی فرهنگی وابسته به معماری بومی و شهرسازی طبیعت گرایانه بین بافت شهری است که آن را در مقام یک اثر
هنری قرار داده است(امیری و دیگران .)0 ،0050،در بافت تاریخی بوشهر دارای عناصری بسیار ارزشمند هستند که به نظر می رسد
هریک از این عناصر چند بعدی و چند کارکردی هستند و از یک بعد نباید آنها را بررسی کرد .یکی از این عناصر شاخص که در
معماری بوشهر می توان اشاره کرد شناشیر است که واجد کارکردهای مختلفی بوده است.
شناشیل یک درهم پیچیدگی پیوست ه فضای عمومی و خصوصی در استفاده از باد را فراهم آورده و این عملکرد اقلیمی زندگی
خصوصی پیوند زده است (رنجبر ،دیگران .)00 ،0075 ،یکی از پیامدهای پیشرفت تکنولوژی ،یکسان و یکنواخت شدن معماری و
شهرسازی نقاط مختلف کشور در دوران معاصر است .ساختمان هایی که هم اکنون در تبریز و کرمان ،مشهد ،یزد ،شیراز و همدان
بنا می شود ،تفاوتی با یکدیگر ندارند در حالیکه پیش از این شکل ساختمانها ،بافت محله ها و ساختار شهرها گویای ویژگی های
فرهنگی و ذوق های بومی ساکنان آنها بود .این ویژگی ها از بین رفته و بافت شهرها در روستا های ما از تاریخ و فرهنگ خود
بریده اند(معروفی ،خالق دوست )02 ،ضرورت انجام پژوهش عملکرد اصلی شناشیرها به عنوان یکی از اجزا اصلی سایه اندازی و
میزان تابش دریافتی شناشیرها بر روی بازشوها در این جبهه بررسی شد .عملکرد اصلی شناشیرها کدامند؟ و میزان ورود نور به
داخل چند درصد است؟ و مولفه های اقلیمی بندر بوشهر کدامند؟
این مقاله با هدف عملکرد سایه اندازی شناشیرها در ضلع های موجود بر نمونه موردی با تکیه بر تحقیقات میدانی و شبیه
سازی رایانه و دادها در ساعات مختلف مربوط به تابش خورشید در طول سال نگاشته شده است .در معماری خاورمیانه به ویژه
سرزمین های عربی از جمله عربستان و مصر به چشم می خورد .شناشیر در معماری بومی بوشهر با عملکرد های متنوع اقلیمی،
اجتماعی ،فرهنگی ،زیبایی و بصری به کار برده شده است که در ادامه به آن پرداخته می شود .در انتها نیز به عنوان نوآوری این
مقاله به چیستی شناشیر پاسخ می دهیم و این که شناشیر تنها یک عنصر اقلیمی نیست و دلیل دیگری جز اقلیم در شکلگیری آن
نقش اساسی داشته اند .در نتیجه در این مقاله نگارنده سعی دارد با شناخت تنها یکی از پتانسیل های بومی ایران شناشیر که در
تکنولوژی های بومی نهفته ،به بسط و تحلیل اهمیت استفاده از عناصر بومی سنتی هر منطقه از کشور در جهت بهبود کیفیت
معماری عصر حاضر بپردازد.

-2پیشینه تحقیق
پژوهش های زیادی در خصوص نقش و عملکرد و شناخت شناشیر در جنوب ایران صورت گرفته ولی در خصوص عملکرد
سایه اندازی و تاثیر آن با تکیه بر شبیه سازی رایانه ای تعداد مقاالت انجام گرفته اندک می باشد .در ادامه خالصه ای
ازپژوهشهای صورت گرفته ذکر شده است .سپهری اهرمی و بحرانی ( )0056در مقاله تحت عنوان "باز شناسی و تدفین علت
وجودی و نقش کارکردی شنایر در بافت تاریخی بوشهر" در این پژوهش سعی شده بیان شده که اکثرا پژوهش های پیشین
شناشیر به عنوان فضایی برای استفاده از جریان باد و فضایی برای زیستن معرفی شده است اما در این پژوهش ،فرضیه هایی بیان
و با استفاده از استدالل های عقالنی اثبات می شوند که نشان می دهد شناشیر محل یا مکانی برای گذراندن وقت یا انجام فعالیت
نبوده بلکه عناصری که حداکثر جریان هوا را در اتاق های  6دری و  0دری به همراه داشتن ایمنی و همچنین حفظ محرمیت
فراهم می کرد .معماریان ( )0080در کتاب تحت عنوان "آشنایی با معماری مسکونی ایرانی گونه شناسی درونگرا" بیان می کند
که شناشیر را به دوگونه مسقف و بدون سقف تقسیم می کند و می گوید شناشیرها معموال در یک جبهه خارجی ساختمان و یک،
دو ،سه و چهار جبهه داخلی بنا قرار دارند .از شناشیر برای متصل کردن فضای دو اتاق یا دو راهرو به یکدیگر و سهولت در رفت و
آمد استفاده می شود .غالم زاده ( )0050در کتاب تحت عنوان "معماری بوشهر در دوره ی زندو قاجار" بیان می کند که این بالکن
های چوبی (شناشیر) در حبهه داخلی (حیاط) و خارجی (کوچه) به منظور سهولت دسترسی به فضاهای مختلف ساختمان و برای
ایجاد سایه ،فضاهای آزاد و کوران هوا ساخته می شود و سبک زیبایی از بدنه ساختمان ها بیرون زده است.
رنجبر ،پور جعفر ،خلیجی ( )0075در مقاله تحت عنوان " خالقیت های طراحی اقلیمی متناسب با جریان باد در بافت قدیم
بوشهر " بیان می کند که عالوه بر بازشوها عناصر خاصی نظیر شناشیر نیز متناسب با استفاده بهتر ازسایه و باد در بدنه ی فضای
شهری شکل گرفته اند و حضور این عناصر را مختص استفاده از باد می دانند.
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باتوجه به بررسی های انجام شده
در پیشینه الزم است تا نحوه و
عملکرد شناشیرها و سایه اندازی آنها
در فضای داخل بررسی گردد .لذا در
این پژوهش سعی می شود تا تاثیر
سایه اندازی شناشیر ،باز و بسته بودن
شناشیرها و تاثیر آن در فضای داخل
شبیه سازی وتحلیل شود.

شکل  -1شناشیرهای چوبی در نمای غربی یک ساختمان در بوشهر
(مأخد :نگارندگان)

 -3روش تحقیق

 -1-3معرفی نمونه مورد بررسی
نمونه مورد بررسی شده به منظور دستیابی به اهداف پژوهش برای بررسی تاثیر مدل سازی بر سایه اندازی ساختمان ،انتخاب
و مدل سازی آن در نرم افزار راینو  0توسط نگارندگان ،انجام گردید .یکی از ساختمان های بوشهر که به سمت دریا می باشد و در
بافت قدیمی آن منطقه قرار گرفته است ،آنالیز و بررسی انجام شده است .طبق مطالعه و بررسی صورت گرفته تمامی شناشیرها به
سمت غرب ساختمان قرار گرفته است( .روبه رو دریا) صرفا فقط در این نمونه موردی بخش بالکن چوبی (شناشیر) بررسی و شبیه
سازی خواهد شد .بررسی شناشیرها به دو صورت انجام شده است یکی شناشیر بسته که سرتاسر کرکره های چوبی و دیگری
شناشیر نیمه باز که کرکره ها تا ارتفاع جان پناه می باشد ،آنالیز بررسی شده است .بازشوهای طبقه فوقانی ضلع غربی ساختمانها در
بافت قدیمی بوشهر عمدتا به شکل درهای دو لنگه چوبی به ارتفاع  0/02می باشد.
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در این پژوهش در راستای هدف به علت کارکردهای شناشیر یک عنصر معماری ایران ،بازآفرینی و استفاده مجدد آن در
بناهای امروزی برداشت .با در نظر گرفتن تمام شرایط ،نتایج حاصل از الگوریتم های محاسباتی ،نرم افزار کالیمت استودیو  0برای
شبیه سازی انتخاب شد .روش تحقیق کیفی و راهبرد نمونه موردی بهره برده شد .در این راستا درگام نخست برای بررسی
تاریخچه شناشیر از من ابع کتابخانه ای برای گردآوری اطالعات بهره جسته شد .در گام دوم به هدف بررسی سایه اندازی شناشیر و
اجزای کالبدی آن با بررسی اسناد کتابخانهای و میدانی جمع آوری دادهها انجام شد .با در نظرگرفتن تمام شرایط ،نتایج حاصل از
الگوریتم های محاسباتی ،نرم افزار کالیمت استودیو  0برای شبیه سازی انتخاب شد .برنامه کالیمت استودیو  0برای آنالیز میزان
ورود روشنایی به فضای داخل شبیه سازی شده است .مراحل این پژوهش عبارتند اند از مدل سازی یکی از ساختمان های بوشهر
با اجزای بالکن چوبی به نام شناشیر ،اعمال مشخصات ساختمان بوشهر ،وارد کردن دادههای آب و هوایی ،سپس تحلیل میزان
ورود نور به داخل می باشد .گام انتهایی تجزیه تحلیل دادهها اختصاص دارد و بدین منظور ،روش های راهبرد منطقی ،به منظور
استخراج یافته های نهایی و تبین چارچوب عملی پژوهش حاضر ،به کار گرفته خواهد شد.

شکل  -2نمای غربی یک ساختمان در حاشیه ساحل بوشهر ،شناشیر باز و بسته
(مأخذ :آرشیو مرکز اسناد اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر)

نورخورشید و درجه حرارت :بوشهر در کالن اقلیم حاره ای و از نظر اقلیم میانه در منطقه نیمه حاره ای و نیمه خشک قرار
دارد(نیکقدم ،مفیدی شمیرانی .)0052 ،نورخورشید برای ایجاد روشنایی طبیعی ساختمان الزم است که این نور در نهایت به حرارت
تبدیل می شود .مطالعات اقلیمی محلی نشان می دهد که در این شهر درجه حرارت در تابستان و زمستان نسبت به سایر شهرها و
بنادر حاشیه تفاوت زیادی دارند .بیشترین درجه حرارت گزارش شده بین سالهای  022تا  0225در مرداد ماه و شهریور تا  05درجه
سانتی گراد و کمترین آن در دی و بهمن تا  5درجه سانتی گراد می رسد .سالنامه هواشناسی استان بوشهر نشان میدهد که
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احساس غالب در خارج ساختمان در بوشهر ،از آذرماه تا فروردین ماه مطبوع بوده و از اردیبهشت ماه تا آبان ماه به صورت داغ و
بسیار داغ گزارش گردیده است .برای اصالح عملکرد سایه اندازی شناشیرها از نمودار مسیر حرکت خورشید در بوشهر در ضلع
غربی طراحی نموده و سایه بان الگو متناسب با آنرا استخراج می نماییم.

شکل  -3شناشیر باز و بسته (مأخذ :نگارندگان)
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شکل  -4مسیر حرکت خورشید شناشیر باز و بسته ،شبیه سازی کالیمت استودیو ( 1مأخذ :نگارندگان)

 -4مبانی نظری
 -1-4تعاریف شناشیر
این تراس ها با سایبان های خود مانع از تابش مستقیم خورشید بر بدنه ها می شوند هم چنین بین فضاهای خارجی و اتاق ها
نقش واسطه را بازی می کند و جلوی تبادل حرارتی سریع را می گیرند .شناشیر یک درهم تنیدگی پیوسته فضای عمومی و
خصوصی در استفاده از باد را فراهم آورده و این عملکرد اقلیمی زندگی خصوصی پیوند زده است (رنجبر ،پور جعفر ،خلیجی.)0075 ،
در کشورهای عربی خاورمیانه فضاهای مشابه شناشیر ( مشربیه) وجود دارد .تعبیه کرکره های شناشیر طوری است که نور و هوا را
به داخل راهرو ویا اتاق هدایت میکند.
جدول  -1واژه معادل شناشیر در سرزمینهای مختلف
نسبببت کرکببره از ببباال بببه پببایین
(نگارندگان مبتنی بر منابع ذکر شده)
اسببت بببه طببوری کببه از ببباال بببه
کوچه پایین دیبده مبی شبود امبا از
پببایین نمببی تببوان ببباال و داخببل
اتبباق را دیببد (محمببدی.)0050 ،
فضبا کبه مخبتص منباطق جنبوبی
ایببران بببه خصببوص بوشببهر اسببت
نببوعی بببالکن بببه سببمت بیببرون
خانببه و روی معبببر عمببومی اسببت
کببه بببا چببوب سبباخته شببده و
پیرامون آن ببا نبرده هبای مشببک
پوشیده می شود تا هبوا ببه راحتبی
در آن جریببان یابببد و ایجبباد سببایه
نمایند (شاطریان.)050 0052 ،

جدول  -2تعاریف از شناشیر (نگارندگان مبتنی بر منابع ذکر شده)

سال هشتم ،شماره ( 3پیاپی ،)82 :بهار  ،3043جلد دو

شکل  -5شناشیر در حیاط مرکزی (مأخذ :بحرانی)1331 ،
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 -2-4کارکرد شناشیر
پنجره ای بیرون آمده و مشبک در جداره ی ساختمان است که در جلو باز شو های نمای خارجی اتاق های طبقه دوم قرار می
گیرد (مور .)0070 ،عالوه بر ایجاد تهویه با استفاده از نسیم در تابستان ،برای ایجاد سرمایش بیشتر و پرهیز از نور خورشید ،سایه
اندازی شده است .شناشیرها ی داخلی که در یک یا چند جبهه طبقات باال و مشرف به حیاط ساخته شده اند رابط فضاهای مختلف
نیز می باشند .در این حالت می توان از شناشیر به عنوان معبری بدون ورود به اتاق ها استفاده کرده است (معماریان  ،0070ص
 .) 022اتاق هایی که فقط یک دیوار خارجی دارند و دو پنجره کنار هم که با بالکن به هم ارتباط دارند میانگین سرعت کوران هوا
شدت می یابد .شناشیر به صورت خطی و ال شکل دیده می شود عناصری هستن در عین داشتن عملکردی مهم در نماسازی
بیرونی ساختمان ها نقش مهمی ایفا می کنند (طاهباز ،جلد اول )0088 ،استفاده از سایبان های مشبک ثابت یا متحرک که در
کاهش تابش های مستقیم و پراکنده اشعه خورشید نقش به سزایی دارد( .طاهباز ،جلیلیان 0052 ،ص .)086
دو کارکرد مهم آن به شرح زیر است:
 مکانی برای استفاده از نسیم و بادهای مطبوع و بعضا استفاده از سایه استفاده از منظره ی زیبایی دریا (معماریان.)022 :0070 ،کاهش رطوبت در اقلیم گرم ومرطوب از طریق کنترل جریان هوا و هدایت آن به فضای داخلی از دیگر کارکرد های اقلیمی
شنایر است که حسن فتحی در کتاب خود تحت عنوان (انرژی طبیعی ومعماری بومی) به آن اشاره می نماید (فتحی .)0576

سال هشتم ،شماره ( 3پیاپی ،)82 :بهار  ،3043جلد دو

 -3-4اجزای کالبدی شناشیر
شناشیرها از سه جز اصلی کف ،سقف و بدنه تشکیل شده است که در ادامه به معرفی هریک پرداخته می شود:
کف :کف شناشیر عموما تیرهای چوبی با عرض  02یا  02سانتی متر تشکیل می گردد؛ که تیر اصلی بنا کنسول گردیده اند.
دستک های چوبی یا فلزی برای مقاومت بیشتر زیر کف به کار برده می شود .عرض کف معموال بین  52تا  022سانتی متر می
باشد(عشرتی ،هدایت ،0050 ،ص .)07
ساختار سازه ای شناشیر :بیرون زدگی احجام به صورت کنسول یکی از موارد سازه ای است .به دلیل استفاده از تیرهای چوبی
برای اجرای سقف امکان ایجاد کنسول در طبقات به راحتی به وجود آمده است .بدین منظور قسمتی از تیرهای چوبی را از بدنه بنا
بیرون می داده اند تا وزن کنسول ها را تحمل نمایند (رضایی ،مولوی ،0050 ،ص .)50
پوشش سقف شناشیر :طول شناشیر به اندازه ی طول اتاق
ها ازدو یا سه متر تا حدود بیست متر متغییر است و ارتفاع آن
 0/0تا  0متر بوده است .پوشش شناشیر به دو صورت مسقف و
بی سقف است .سقف شناشیرها معموال به صورت شیبدار با
زاویه ی  00درجه بر روی تعدادی ستون  0تراش به سطح
مقطع  02در  02سانتی متر قرارگرفته است(هدایت ،عشرتی،
 ،0050ص .)07
بدنه :هر شناشیر چهار بدنه داشته که یکی از آن جداره ی
ساختمان است .این جداره دارای بازشوهایی است که شناشیر
شکل  – 1اجزای کالبدی شناشیر چوبی (مأخذ:
نقش مهمی در جذب باد به درون فضا و ایجاد سایه روی این
باز شو ایفا می کند (هدایت ،عشرتی  ،0050ص  .)07برای نرده
نگارندگان)
ها از چوب چهار تراش چوبی و فلزی به شناشیر زیبایی خاص
به آن داده است( .رضایی ،مولوی ،0050 ،ص .)50

 -5تحلیل یافته ها
الف ) آنالیز شناشیر بسته
شاخص تحلیل خیرگی  :4چند درصد از فضا در حداقل  002ساعت از زمان اشغال نور بیشتر از  0222لوکس را دریافبت مبی
کند .تصویر  0میزان  ASEرا در حالتی که شناشیر کامال باز است(به عبارتی پنجره ها بسته هستند) نشان می دهد .به این دلیبل
که نور روز دوبار فیلتر شده و مقدار کمی از آن به فضای داخلی راه میابد ،مقدار  ASEدر فضای داخلی صفر است .نمودار  0نشان
می دهد که به طور میانگین در کدام ساعات روز و ماه های سال ،احتمال رخ دادن خیرگی در چند درصد از مسباحت فضبا وجبود
دارد .بخش زیرین نمودار نیز بیان کننده روزهایی از سال است که وضعیت خیرگی در حادترین حالت خود قرار دارد .در این نمبودار
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نیز واضح است که به علت کمبود نور روز در فضا امکان بروز خیرگی در فضبای داخلبی ،در هبی سباعتی از روز موجبود اسبت و
برابرصفر است.

شکل  -7بررسی میزان خیرگی در فضا ،با استفاده از

نمودار  -1بررسی میزان خیرگی در روزها و ماه های

شاخص ( ASEمأخذ :نگارندگان)

سال برای فضای داخلی با استفاده از شاخص ASE

(مأخذ :نگارندگان)

شکل  - 8بررسی میزان ورود نور روز به فضای داخلی با

نمودار  -2بررسی میزان  SDAدر ساعات و ماه های

استفاده از شاخص (مأخذ :نگارندگان)

مختلف در طول یک سال(مأخذ :نگارندگان)

سال هشتم ،شماره ( 3پیاپی ،)82 :بهار  ،3043جلد دو

شاخص ) :1 (SDAدر چند درصد از فضا در حداقل نیمی از ساعات اشغال ،مقدار روشنایی  022لوکس که مناسب انجام فعالیت
های معمول است تامین شده است .در این مورد به علت وجود دو جداره مانع از ورود نور روز به فضای داخلی تنها در  0درصد از
فضا در حداقل  02درصد از زمان اشغال روشنایی  022لوکس تامین می شود(تصویر  .)0همچنین در نمودار  0نیز بیان شده است
که در چه زمان هایی از سال و روز وضعیت نوری مناسبی ایجاد شده است .همانطور که مشاهده می شود ،تنها در  0درصد از فشا
در ساعات میانی روز( 7تا  ،)06در ماه های زمستانی سال به علت زاویه کم خورشید این مقدار روشنایی تامین می شود.

میزان روشنایی روز دریافتی در فضای داخلی  :5در چه بخش هایی از فضا میزان روشنایی دریافتی بیشتر است .این طیف
از کمترین مقدار  2با رنگ آبی تا بیشترین مقدار  0222لوکس با رنگ قرمز مشاهده می شود .میانگین روشنایی دریافتی بین همه
سنسور های سنجش در فضای داخلی  70لوکس است .همانطور که در تصویر  0دیده می شود ،بیشترین مقادیر روشنایی در
نزدیکی بازشوهای جداره جنوبی اتفاق افتاده است اگرچه در بیشتر بخش های فضا ،نور دریافتی بسیار جزئی است .نمودار  0نیز
نشان دهنده ساعاتی از روز است که فضا بیشترین مقدار روشنایی را دریافت می کند .در بخش پایین نمودار نیز ماه های سال با
مقدار دریافت روشنایی وجود دارد که تقریبا در تمامی مدت یک سال روشنایی فضای داخلی بسیار جزئی است.
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شکل  - 3میزان روشنایی روز دریافتی در فضای داخلی

نمودار  - 3میزان روشنایی روز دریافتی در ساعات روز و

(مأخذ :نگارندگان)

ماه های یک سال در فضای داخلی(مأخذ :نگارندگان)

سال هشتم ،شماره ( 3پیاپی ،)82 :بهار  ،3043جلد دو

ب) آنالیز شناشیر باز
در شناشیر باز بررسی تحلیل خیرگی هی تفاوتی با شناشیر بسته ندارد تنها فرق آن در میزان ورود نور روز به فضای داخلی با
استفاده از شاخص  SDAو میزان روشنایی روز دریافتی در فضای داخلی که آن را مشاهده می کنید.
شاخص  :(SDA)1در چند درصد از فضا در حداقل نیمی از ساعات اشغال ،مقدارروشنایی  022لوکس که مناسب انجام
فعالیت های معمول است تامین شده است .در این مورد به علت وجود کرکره های پایین درصد بیشتری نسبت به شناشیر بسته
ورود نور روز به فضای داخل داریم .ورود نور روز به فضای داخلی تنها در  00درصد از فضا در حداقل  02درصد از زمان اشغال
روشنایی  022لوکس تامین می شود(تصویر  .)0همچنین در نمودار  0نیز بیان شده است که در چه زمان هایی از سال و روز
وضعیت نوری مناسبی ایجاد شده است .همانطور که مشاهده می شود ،تنها در  0درصد از فشار در ساعات میانی روز( 7تا  ،)06در
ماه های زمستانی سال به علت زاویه کم خورشید این مقدار روشنایی تامین می شود.

شکل  -11بررسی میزان ورود نور روز به فضای

نمودار  -4بررسی میزان  SDAدر ساعات و ماه های مختلف در

داخلی با استفاده از شاخص( SDAمأخذ:

طول یک سال (مأخذ :نگارندگان)

نگارندگان)

میزان روشنایی روز دریافتی در فضای داخلی  :5در چه بخش هایی از فضا میزان روشنایی دریافتی بیشبتر اسبت .ایبن
طیف از کمترین مقدار  2با رنگ آبی تا بیشترین مقدار  0222لوکس با رنگ قرمز مشاهده می شود .میانگین روشنایی دریافتی بین
همه سنسور های سنجش در فضای داخلی  000لوکس است .همانطور که در تصویر  0دیده می شود ،بیشترین مقادیر روشنایی در
نزدیکی بازشوهای جداره جنوبی اتفاق افتاده است اگرچه در بیشتر بخش های فضا ،نور دریافتی بسیار جزئی اسبت .نمبودار  0نیبز
نشان دهنده ساعاتی از روز است که فضا بیشترین مقدار روشنایی را دریافت می کند .در بخش پایین نمودار نیز ماه های سبال ببا
مقدار دریافت روشنایی وجود دارد که تقریبا در تمامی مدت یک سال روشنایی فضای داخلی بسیار جزئی است.
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شکل  -11میزان روشنایی روز دریافتی در فضای

نمودار  -5میزان روشنایی روز دریافتی در ساعات روز و ماه های

داخلی(مأخذ :نگارندگان)

یک سال در فضای داخلی(مأخذ :نگارندگان)

 -6نتایج و یافته های تحقیق
سال هشتم ،شماره ( 3پیاپی ،)82 :بهار  ،3043جلد دو

با توجه به مباحث مطرح شده و از طرفی نتایج حاصل از مطالعه و مقایسه پژوهش های پیشین ،می توان چنین نتیجه گرفت
که با حفظ هویت بومی و استفاده از دستاورد های علمی معاصر ،مشکالت موجود در معماری بومی یک منطقه را برطرف نمود و
استفاده از آن را در معماری و سیمای شهرهای معاصر امکان پذیر کرد .در ابتدای تحقیق سوالی که مطرح شد مولفه های اقلیمی
بندر بوشهر کدامند؟ در پاسخ به این سوال از نظر صاحبنظران ،اهداف معماری مناطق گرم و مرطوب در راستای تدوین مهم ترین
مولفه های اقلیمی این منطقه یعنی درجه حرارت و رطوبت باالست .مطالعات انجام شده نشان داد که الگو های فضای عملکردی
در خانه های بندر بوشهر با مولفه های اقلیم محلی این شهر در تطابق هستند .مولفه های اقلیم محلی به موقیعت جغرافیایی بوشهر
اول تنوع باد از جهات مختلف و وزش آن در تمام ماه های سال و دوم پایین تر بودن دمای هوا در تابستان و زمستان تفاوت زیاد
دمای این دو در این بندر نسبت به بسیاری از مناطق شمالی خلیج فارس دریای عمان نیز هماهنگی دارند(نیکقدم .)0050 ،00 ،در
جواب به این سوال میزان ورود نور به داخل چند درصد است؟ در آنالیز شناشیر بسته و باز ،تحلیل خیرگی صفر درصد بود .در آنالیز
شناشیر بسته میزان ورود نور به فضای داخلی با استفاده از شاخص
 0sdaدرصد ولی در شناشیر باز  00درصد بود که نشان می دهد سایه اندازی بر روی جداره نما و شدت نور کمتری به فضای
داخل داریم .در آنالیز بسته میزان روشنایی روز در فضای داخلی به  70درصد ودر شناشیر باز مقدار روشنایی به فضای داخل بیشتر
از شناشیر بسته است .عملکرد اصلی شناشیرها کدامند؟ این تحقیق در بخشی از منطقه گرم ومرطوب ایران انجام شد که معماری
بافت قدیمی آن ،کامال با اقلیم محیط طبیعی پیرامون سازگار بوده و از شناشیرها به عنوان آرایه های معماری بومی و سیمای
شهری یاد می شود که به لحاظ عملکردی ،وظیفه اصلی آنها سایه اندازی بر روی باز شوها است .در این تحقیق عملکرد آنها سایه
اندازی بر روی بازشوها در ساعاتی از شبانه روز نشان داده شده است و درصد خیلی کمی شدت نور خورشید به فضای داخل داریم.
به طور کلی ارتباط با شناشیر بیان شد )0 :رابط بین فضاهای خانه در طبقات فوقانی (در تمامی پالن هایی که شناشیر موجود هست
مانند تصاویر 00و  00اکثرا در در طبقات فوقانی می باشد )0 ).ایجاد ارتباط بین محیط درون و بیرون خانه ها با حفظ محرمیت
(همانطور که گفته شد شناشیر دارای از کرکره های چوبی است که از پایین به باال دید ندارد و از باال به پایین دید کافی هست
برای حفظ محرمیت)  )0استفاده از شناشیر به منظوره سایه اندازی بر روی جداره های بیرونی و درون حیاط مرکزی به همراه
تصفیه نور(که در آنالیز و شبیه سازی بررسی شد سایه اندازی و ورود نور بر روی جداره بیرونی می باشد )0 ).ایجادکننده دید مناسب
برای اهالی و ساکنان خانه به سمت دریا (تمامی بناهایی که در حاشیه سواحل بوشهر می باشد به سمت دریا می باشد که دید
مناسبی برای ساکنان خانه فراهم می سازد) .استفاده از شناشیر در نمای ساختمان ها برای نما موجب سایه اندازی و همچنین
کنترل دمای داخل ساختمان ها می شوند و همچنین برای حضور عابر پیاده در سطح شهر در پیاده روها ایجاد سایه می نمایند .به
طور کلی شناشیل یک عنصر جدای ی ناپذیر از معماری سنتی جنوب کشور است .نیاز تکنولوژی ایران ،تلفیق بوم و زمینه است که با
توجه به تکنولوژی های بومی به یک معماری بومی با کیفیت و با هویت دست یابیم.
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شکل  –13پالن طبقه اول مطب طبیب (مأخذ :هدایت ،عشرتی)

قدردانی و تشکر
هنری که در امتداد ارزشهایش حرکت کند هنری است رهایی بخش که سر چشمه در نور و عشق دارد و به دریای عقل و
معرفت راه می گشاید .مسئولیت هنرمند تنها در برابر فرهنگ ملی و قومی خودش نیست ؛ بلکه مسئولیتی الهی و جهانی دارد .با
این مقدمه نیت خود را بر آن می داریم تا از جناب مهندس سید مسعود طبیب غفاری و از جناب دکتر محمد تحصیلدوست و کلیه
عوامل و تشکر و قدردانی نمایم از اینکه به ما بنده حقیر اعتماد کرده و اجازه دادید بسیار سپاسگذارم .امیدوارم هرگونه ضعف و
کاستی بنده را ببخشید .هر روز که میگذرد تجربه ای؛خاطره ای و اندوخته ایست برای فردای ما که به آن آینده می گویند .پس
دیروز گذشته است و چراغی...

پی نوشت
Climate studio
Rhino
Archdaily
ASE -Annual Sunlight Exposure
0Lluminance
)Special Daylight Autonomy (SDA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

منابع
.0
.0
.0
.0
.0
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امیری ،سمانه ،پورمحمد ،سها ،کرمی ،باقر( .)0050بررسی و سنجش مولفه های معماری انعطاف پذیر در طراحی خانه های
مسکونی (نمونه موردی :بوشهر) ،دومین کنفرانس بین المللی عمران ،محیط زیست و مدیریت شهری.
بحرانی ،حمیدرضا ،سپهری اهرمی ،آزاده ( .)0056بازشناسی و تدفیق علت وجودی ونقش کارکردی شناشیر در بافت تاریخی
بوشهر ،باغ نظر ،سال پانزدهم ،شماره .77-88 ،07
رنجبر ،احسان ،پور جعفر ،محمدرضا ،خلیجی ،کیوان ( .)0075خالقیت های طراحی اقلیمی متناسب با جریان باد در بافت
قدیم بوشهر ،علمی پژوهشی باغ نظر .08-00 :)00(8
شاطریان ،رضا ( .)0050اقلیم و معماری ،انتشارات سیمای دانش ،تهران.
طاهباز ،منصوره ( .)0088مقررات و معیار های طراحی و اجرایی ،سازمان برنامه و بودجه ،تهران.
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