ارزیابی شاخصههای مسکن سالمت در کاشان؛
مطالعه موردی :سالمت هوا
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تاریخ پذیرش مقاله:

چکيده
امروزه موضوع تأمين سالمت از طریق تنظيم محيط ،به یک نياز ضروری و جاری تبدیل شددهاسدت مئده ه ا د ی ایدن پدووش یدافتن
شاخصشا و الگوی مئکن تأمينکننده سالمت از زاویه شوا ،تهویه و تنفس براساس طب سنتی و شمچنين مطالعه نمونهشای موفق مئکن
سنتی و معا ر کاشان از بعد سالمت شوا است و شدف کاربردی برای امکانسنجی استفاده معا ر دارد پووش
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مهدیه امیرآبادی فراهانی* ،مهدی حمزهنژاد** ،علیمحمد رنجبرکرمانی***
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از ندوع ميدانرشدتهای و

کيفی با روش استداللی و تح ي ی و مصداق پووشی است تنظيم شاخصهشا به کمک مصاحبه با پووششگران طب و معماری بوده و بدرای
راستیآزمایی نتایج از روش تئت نرمافزار تح يل انرژی ساختمان ،دیزاین بي در ،استفاده شدهاست شديوه گدردآوری دادهشدا جئدتجو در
منابع کتابخانهای ،مقاالت مربوط به نشریات معتبر طب و معماری و مصاحبه اکتشافی برای تعميق فهم موضوع بودهاست براسداس نتدایج
شاخصهشای مئکن سالمت از بعد شوا در کاشان باید بتواند گرما و خشکی شوا را بدا رطوبدت و خنکدی بده تعدادب برسداند و از شدوای
گرموخشک بيرون در امان باشد شاخصشا شامل مکانگزینی بهينه محل سکونت ،طراحی اق يمی و مبتندی بدر کدوف فصد ی یدا روزانده،
اولویت فضای باز و نيمهباز بر فضای بئته ،پيوند فضاشا ،محصورسازی برای کنترب شوای آلوده ،تعامدل معمداری و طبيعدت ،تدوازن بدين
کارکرد فضا و شوا و کاربرد الگوشای بومی معماری میباشد در خانهشای معا ر کاشان نبود جریان شدوای طبيعدی بده سدبب قرارگيدری
بازشوشا در یک جداره ،محروميت از فضای باز و سرپوشيده با کارکرد معيشتی و اولویت آفتابگيری بدر بدادگيری از مهدمتدرین عوامدل
ناکارآمدی خانهشای معا ر کاشان در تأمين سالمت شوا میباشد

* مقطع کارشناسی ارشد ،دانشکده شنر و معماری اسالمی ،دانشگاه بينالم ی امام رضا (ع) Mafarahani7@gmail.com

** استادیار ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه ع م و نعت ایران
*** استادیار ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه قم.
این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد نگارنده اوب با عنوان «الگوی مئکن سالمتبخ
نگارنده دوم و سوم در دانشکده شنر و معماری اسالمی دانشگاه بينالم ی امام رضا (ع) میباشد

در اق يم گدرموخشدک ایدرانب بده راشنمدایی
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ک مات ک يدی :طب سنتی ،سالمت ،مئکن ،معماری سنتی ،کاشان

شمچون باد ،آب ،آفتاب و خاک و گيداه ،در مدزا شدا و

مقدمه
سالمت انئان از موضدوعات مهدم و حيداتی در شمده
عر هشاست محديط زنددگی انئدان اتدرات جددی بدر
سالمتی انئان می گذارد این مقاله در پی پاسخ بده ایدن
شماره  ♦ 173بهار ♦ 1400
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پرس

است که نمونه شدای موفدق مئدکن سدالمت در

کاشان از بعد کيفيت شوای داخ ی کدامنددب نموندهشدای
سنتی یا معا ر؟ و در پدس آن بده ایدن پرسد شدا کده
شاخصهشای مئکن سالمت در اق يم گرموخشک کاشان
کدامند؟ و طب سنتی چه ویوگدی شدایی بدرای طراحدی
مئکن تو يه می کند؟ نيز پاسخ میدشد شدف پووش
ارزیابی خانهشای سنتی و جدید از لحاظ کيفيت سالمت
در طراحی معماری آن شاست فرض ایدن اسدت کده از
بعد سالمت شوا ،خانهشای سنتی بهتر از خانهشای جدید
است و الگوشای کارآمدتری دارند
طاشری ( )1395در مقاله «تدابير اق يمدی محديط شدای
مئکونی در طب دوره اسالمی» بهدنباب بازخوانی سابقه
ع می تعامل پایدار انئدان بدا محديط طبيعدی و مصدنوع
برای حفظ اعتداب و سالمتی انئان در متدون طدب دوره
دوران در آفرین

انئان شئتند شمچنين به کارنامه کداربردی بدومسدنجی
شهری براساس مبانی طبی رسيدهاند
تقیزاده و مالزادهیزدانی ( )1397در مقالهای با عندوان
«نق

تدابير اق يمی مبتنی بر جابهجایی فصد ی در طدب

سنتی بر سالمت انئان و تأتير آن بر شکلگيری سازمان
فضایی معماری مئکونی سدنتی ایدران» بده ایدن نتيجده
رسيدهاند که مبانی طب سنتی در طراحی اق يمی بر پایده
جابجایی فص ی بدر مکدانیدابی ،تنظديم زمدانی ،کنتدرب
طبقات ارتفاعی و جهتگيری فضدا تأکيدد دارد تح يدل
مصادیق نشان میدشد که خانهشای سنتی با مبدانی طبدی
طراحی اق يمی بدر پایده جابجدایی فصد ی شمداشنگی و
میتواند برای دستيابی به آسای

حرارتی در خاندهشدای

معا ر امروزی استفاده شود

ادبیات موضوع

اسالمی به عالوه واکداوی داند

شرایط محيطی متفاوت ،بدرای تدأمين آسدای

جئدمی

اق يمدی معمداران ایدن

محيط شای مئکونی است نتایج ایدن

نگرش این پووش

به سالمتی در چدارچوب دیددگاه

طب سنتی می باشدد پزشدکان سدنتی بدر پایده کيفيدات
مشترک سردی-گرمی و خشکی-تری خوانشی یکپارچه
از محيط و انئان دارند و تعامالت انئان و محيط را در
این قالب تفئير می کنند (عبدالهزاده )147 :1394 ،طب
سنتی ش

ا ل را بدرای حفدظ تندرسدتی انئدان الزم

سازماندشی محيطشای مئکونی عامل شوا (باد) بهعنوان

محيطی شئتند شوا ،حرکت و سکون جئمانی ،حرکت

ا د ی را در

و سکون نفئانی (حاالت روانی) و خواب و بيدداری از

مکانیدابی و سدازماندشدی شدهرشا و فضداشای مئدکن

عوامل محيطی حفظ تندرستی انئان شئتند مهدم تدرین

داشتهاست این مقاله معيارشدای مناسدبی در جنبدهشدای

شدف طب سنتی در فراشم کردن شرایط سالمت ،توجده

سالمتساز محيط در اختيار مینهد

به رعایت اعتداب بر مبنای کيفيت شای چهارگانده اسدت

پددووش

مهمتدرین عامدل ضدروری سدالمتی نقد

حمزه ندواد و تروتدی ( )1396در مقالده ای بدا عندوان

(ساوجی )33 :1391 ،در عامل شوا ،به رعایدت اعتدداب

«مؤلفه شای طراحی بومی محيط بهمنظور تأمين سدالمت

ميان کيفيت شدای چهارگانده متناسدب بدا اق ديم ،فصدل،

انئان بر مبنای طب سدنتی و اسدالمی» بدهدنبداب یدافتن

اوقات روز ،سن ،جنس و وضعيت سالمت یدا بيمداری

قواعد بهرهمندی و یدا پرشيدز از عنا در ا د ی محديط

در عوامدل

فرد تو يه میکند شمچنين کن

و واکدن
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نشددان مدیدشددد کدده روش زندددگی اق يمدی و

می شمارد که از ميان آنشا چهار ا ل وابئته به شدرایط

حرکت و سکون جئمانی و نفئانی و خواب و بيداری را

کيفيت شوای شهر کاشدان در طدوب سداب  ،1390نشدان

برحئب کيفيت شای چهارگانه توضيح می دشد برای مثداب

م دیدشددد کدده  187روز کيفي دت شددوای کاشددان از حددد

سکون با خود ،تری و سردی را بهشمدراه آورده و حرکدت

استاندارد و وضعيت سدالم خدار شددهاسدت کيفيدت

عادی سبب گرما میشود (ابوع یسينا)217 :1392 ،

سالمت شوا در  86روز از ساب برای گروهشای حئداس

فاتی برای برقراری تعادب در شر یک از عوامل نامبرده

روز در شرایط خطرنداک بدودهاسدت شدوای کاشدان در

باشدب بنابراین معماری می بایئت با ایجاد شوای متعادب،

ماهشای اردیبهشت ،مرداد ،شهریور و بهمن در وضدعيت

فضای سکون آور در فضداشای سداکن و حرکدتآور در

سالم تری بودهاسدت (دشقدانی و دیگدران)317 :1393 ،ب

فضاشای گذر ،تناسب بين فضای سکون و گدذر ،توجده

بنابراین در نصف ساب ،شوای شهر کاشان ناسدالم اسدت

به ابعاد کيفی معماری برای اتر سالمت بخشدی بدر بعدد

که نشان از یک بحران در کيفيدت شدوا بدرای تندرسدتی

نفئانی و سامان مناسب محيط خدواب و بيدداری بدرای

ساکنان دارد ع ت ا ی آن در فصدل بهدار و تابئدتان،

بازیابی قوا کمک کند در یافتدهشدای حا دل از مطالعده

ذرات گردوغبار ،در فصل پدایيز ،گداز اوزن و در فصدل

تطبيقی بين اسناد طب و معماری سنتی ،اشدتراکاتی بدين

زمئتان گاز مونوکئديدکربن مدیباشدد (شمدان) اتدرات

آنشا در اق يم گرموخشک بهدست آمدهاست (تقیزاده و

آالینده شای موجود در شهر کاشان ،بر تندرسدتی انئدان

مالزاده یزدانی )1397 ،در این پووش

ایدن اشدتراکات

تنها در عامل شوا با یافتدهشدای پزشدکان سدنتی منطبدق
شده اسدت بدا تابدت در نظدر گدرفتن ا دوب ،جز يدات

تندرستی سداکنان ،شدامل فراواندی خدودرو ،پراکنددگی

و بيمدداریزا بددر پایدده بئددتر طبيعددی و

مراکز درمانی ،نعتی و ایئتگاه جمدع آوری پئدماندشا

مصنوعی شهر کاشان ،بومیسازی شدند

بهدليل اولویت دسترسی به امکانات و خددمات شدهری

عوامل طبیعی و مصنوعی ناسالمکننده هووای کاشوان و

بر اولویت سالم بودن محيط شهری میباشدد (شدبانی و

اثر آن بر تندرستی انسان

عزتيدان )1390 ،بدهطددورک ی خاندهای در شدهر کاشددان

با توجه به اق يم گرموخشدک شدهر کاشدان و عوامدل

سالمت بخ

است که در ورت قرارگيدری در بافدت

اق يمی که اترگذارتر از سایر عوامل اق يمی بر تندرسدتی

طراحی درونگرا حفظ نمایدد شمچندين مئدکن در بده

ساکنان شهر کاشان می باشد ،شرح داده میشود بر پایده

تعادب رساندن گرما و خشکی کارآمد باشد در معمداری

نمددودار آمبروترميددک طددوب دوره خشکئددالی در شددهر

سددنتی شددکلگيددری فضدداشای سرپوشدديدهای چددون

کاشان از یازدشم اردیبهشت تا دشم آبان استب یعندی در

حوضخانه و ایوان و حياطشای مرکزی به ایدن منظدور

نصف ساب ميزان دما از بدارش بيشدتر بدوده و از آن بدا

بوده اند با توجه به اشميت جریان شوا و آتار بيماریزای

عنددوان «دوره خشددکی» یدداد مددیشددود (اداره تحقيقددات

شوای ساکن بهویوه در فصوب گرم ،فضاشای سرپوشديده

شواشناسی کاربردی ( )1394تصویر شماره )1
نتایج حا ل از پدووش

دشقدانی در تعيدين شداخص

و فضاشای بداز بدرای سدهولت جریدان شدوا بدودهاندد

1

بنابراین بهدليل کارآمد بودن ایدن کيفيدتشدای فضدایی،
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کيفيت شوای کاشان برای تندرستی انئان ،مدوارد

آلوده و ناسالم ،خود را از شرایط بيمداریزای بيدرون بدا

کاش

5

بهترتيب زیر میباشد:
بر پایه پووش شای اخير ،عوامل مصنوعی برشمزنندده

سددالمتبخ د

شماره  ♦ 173بهار ♦ 1400

در این ميدان معمداری بایئدتی متحمدل ویوگدیشدا و

ناسالم بوده 38 ،روز ناسالم 32 ،روز خي ی ناسالم و 31

اولویت بر طراحی فضاشای سرپوشيده و باز نئدبت بده

شاخصه شدای زیدر معمداری مئدکن سدالمت در اق ديم

فضای بئته است بدا وجدود اینکده در طدب سدنتی بدر

گرم وخشک شئتند که بر پایده مطالعدات بئدتر کاشدان

آفتددابگيددری بددهویددوه در سدداعات اوليدده روز تأکيددد

ابعاد سالمت و بيماری آن بومیسازی شدهاند

شدهاست 2،کنترب تاب
شماره  ♦ 173بهار ♦ 1400

تدداب

آفتاب با توجه به زاویده شددید

از مددواردی اسددت کدده م دیبایئددت بددا طراحددی

روش تحقیق
از نددوع پددووش شددای

سایبانشای طبيعی و مصنوعی بر آن شمت گمارده شدود

روش پددووش  :ای دن پددووش

(جدوب شماره )1

ميانرشتهای و ترکيبدی از مطالعدات تح ي دی و سدنج
مصداقی با رویکرد کيفی میباشد بهمنظور دقدت بداالتر
قبل از تنظيم شاخصهشا به پووششگران طب و معمداری
برای مصاحبه در تعميق مفاشيم طبی مراجعه شد و پایده
اوليه شاخصشا استخرا گردید و پدس از تنظديم اوليده

6

با مراجعه به خبرگان تدالش بدرای نگده داشدتن مدوارد
اجماعی در آراء خبرگان ورت گرفت در مرح ه بعدد
ت .1منحنی آمبروترمیک برای اندازهگیری دما و بارش
در ماههای مختلف در شهر کاشان در دوره  50ساله
خطرات برای تندرستی انسان

و معا ر قياسی کارآمد انجام داد شيوه گردآوری دادهشا

بيماری پوستی

جئتجو در منابع کتابخانه ای ،مقاالت مربوط به نشریات

دوری از رطوبت دریایی و

بيماری پوستی ،تنفئی و

خشکی شوا

خشک مزاجی

معتبر طب و معماری و مصاحبه اکتشافی بدرای تعميدق

عوامل محیطی کاهش کیفیت هوای سالم در هر فصل
عرض جغرافيایی کم و
تاب

اق يمی

شدید نور خورشيد

گرمای شوا
تأتير باد (شرقی و شماب

آالینده
انئانی

اق يمی
انئانی

مشکل تنفئی ،ق بی و کاش
مقاومت بدن
مشکالت روانی ،تنفئی و

شرقی)

اختالالت بينایی

پایيز

گاز اوزن

بيماری ریوی و ضعف بدن

زمئتان

گاز مونوکئيدکربن

پایيز و
تابئتان
بهار و تابئتان

منطقی به متغيرشای سنج پذیر و مشترک بين معماری
سنتی و جدید تبدیل شده اند تا بتوان در خانهشای سنتی

()1967-2014

تابئتان

شاخصهشای بهدست آمده بدا روش تح ي دی و اسدتدالب

گاز دیاکئيدگوگرد
ذرات گرد و غبار

فهم موضوع بودهاست
داده شای حا ل از تح يل خانهشا به درجدهبنددی شدر
متغير بر پایه ميزان توفيق به ابعاد سالمت ختم میشدود

بيماری ریوی و ق بی ،ضعف

مرح ه بعد از درجه بندی متغيرشا ،سطحبندی اسدت بدا

بيماری ریوی و روانی ،کاش

توجه به اینکه ميانگين شاخصدهشدای عدددی در درجده

عمومی بدن
مقاومت بدن
بيماری ریوی ،ق بی ،کبدی،
ک يوی و پوستی

مردم در مقیاس شهری .سرچشمه :نگارنده با اقتباس از
شبانی و عزتیان و روشنی

ارائه شاخصههای مسکن سالمت در کاشان
جدوب شماره  2حا ل ا دولی را بدرای معمداری در
منطقه گرم وخشک کاشان به طور خال ه تبيين میکندد

پددس از درجددهبندددی واژه سددطحبندددی را بددرای تعيددين
بازهشای عددی در تعيين سالمت خانهشا به کار برد بدر
این پایه برای افزای

دقت کدار ،سدطح بنددی سدالمت

براساس واحد پایده  0.5تقئديم مدیشدود سدطح یدک

سددالمت  ،1a>>1.5سددطح دوم سددالمت ،1.5a>>2

سطح سوم سالمت  ،2a>>2.5سدطح چهدارم سدالمت
 ،2.5a>>3سطح پنجم سالمت  ،3a>>3.5سطح ششم
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ج .1تأثیر موانع اقلیمی و انسانی هوای سالم بر تندرستی

سالمت ،اغ ب اعداد اعشاری شئتند ،پدس مدی بایئدت

سالمت  3.5a>>4میباشد در مرح ه نهایی با توجده

برای راستی آزمایی نتایج از روش تئت نرمافزار تح يدل
انرژی ساختمان ،دیزاین بي در ،استفاده شدهاست

به اینکه تح يل خانهشا از بعد سالمت شوا انجام گرفته و
معماری سالمتبخش در مسکن
مکانگزینی بهينه و

گزین

چارهسازی آن

بومی

محل سکونت در خوش آبوشواترین منطقه کاشان،

محل سکونت در شرق نزدیک کویر و نزدیک نایع در

معماری درونگرا برای کنترب شوای خشک یا آلوده

شمابغرب و شمابشرق کاشان

دریافت باد جنوبغربی ،شمابغربی و شماب ،جریان داشتن شوا

بادگيری شرقی و شمابشرقی ،شوای ساکن

تاب  :آفتابگيری برای پاکی و سبکی شوا ،اولویت نورگيری طبيعی

آفتابگریزی و سنگين شدن شوا ،بيماری چشم با کنترب نکردن

در روز و کنترب شدت تاب

شدت نور تاب

نور

و استفاده از نور مصنوعی در روز

آب :رطوبت افزایی با حوض ،گياشان ،حوضخانه و سرداب

بیتوجهی به خشکی شوا در طراحی بنا

ب خی /دیویدو

ب خی ،ابنسينا ،عقي ی ،ساوجی،
جيالنی /دیویدو

خاک :فرو کردن بخشی از بنا در خاک برای پرشيز از شوای گرم

نئاختن بنا روی بئتر زمين و ساختن روی سکو

الگوی دو یا سه طرف ساخت برای کوف فص ی

الگوی یکطرف ساخت شرقی-غربی با حياط شمالی

ب خی/حا ری

جداسازی و بئته بودن فضای باز و بئته نئبت به شم

ب خی/حاجیقاسمی

اولویت فضای باز و نيمهباز بر فضای بئته

اولویت فضای بئته بر فضای باز و نيمهباز

ابنسينا،جرجانی /شهری

تعامل مکمل معماری و طبيعت برای تعدیل گرما و خشکی و آلودگی شوا

ستيز معماری با طبيعت

ب خی ،بغدادی /نقرهکار و دیگران

طراحی فص ی

تداخل یا پيوند فضای باز و بئته

پناه به درون برای پرشيز از شوای ناسالم بيرون [محصورسازی]
توازن بين فضا و
کيفيت شوا

گشودگی فضاشا به شوای ناسالم بيرون

ب خی ،عقي ی

تناسب شوا و کارکرد فضایی (تعویض بيشتر شوای فضای گرم و
پرجمعيت نئبت به فضای خصو ی و کمجمعيت)

بی اعتنایی به تناسب شوا و کارکرد (یکئانی کيفيت و جریان
شوای فضای ش وغ و خ وت)

ب خی ،ابنسينا /شهری

کاربرد الگوشای معماری بومی برای برقراری توازن بين شوا و بنا

طراحی برونگرا و بیتوجه به الگوشای سازگار با بوم

شماره  ♦ 173بهار ♦ 1400

طراحی اق يمی و

معماری بیماریزا در مسکن
گزین

طبیب /معمار

7

ج .2شاخصههای مسکن سالمتبخش در کاشان و ابعاد بیماریزای آن بر پایه آموزههای طب سنتی

معيار گزین

بئتر پووش  :با توجه به ارزیابی دو طيف از خانهشدا

نمونهشا :معيار انتخاب مئکن سدنتی بدر

میبایئت در بئتری گزیده شدود کده ایدن دو طيدف از

پایه ارزشمند بودن خانه بوده که از خاندهشدای تبتدی در

خانهشای سنتی و جدیدد در وضدعيت پایددار باشدند تدا

سددازمان ميدراث فرشنگدی کاشددان باشددند معيددار دیگددر

تح يلشا درست انجام شودب بنابراین شهر کاشدان کده از

الگوشای ساخت عر ه و اعيان بهدليل اترگدذاری آن در

این نظر در وضعيت ایده آلی از لحاظ موجودیدت خانده

بعد شوا می باشد منظور از دوره معا ر خانهشدای دوره

شدهاست افزون بر آن

نمونه شای معا ر بر

سنتی و جدید قرار دارد ،گزین

جمهوری اسالمی می باشد گزین

شهر کاشان در چند ساب اخير جزء آلدودهتدرین شدهرشا

پایه سده معيدار ک دی مدیباشدد :گدزین

در ميزان کيفيت سالمت شوا بودهاستب بدهشمدينجهدت

مئدکونی جدزء طدرحشدای م دی ،طدرحشدای برگزیدده

بر آن اسدت تدا ميدزان کارآمددی معمداری

معماری و طرحشای تأیيدیده نظدام مهندسدی (برحئدب

مئکونی سنتی و جدید را در حل ایدن بحدران ارزیدابی

طرف ساخت جنوبی یا شدمالی بندا و تعدداد طبقدات و

کند (جدوب شماره )3

تفاوت بئتر) (جدوب شماره )4

این پووش

کداربریشدای

نمونههای سنتی
نمونه چهارطرفساخت

سهطرفساخت
طولی

عرضی

روبروی شم

کنار شم

خانه آبیاسين

خانه تهامی

خانه الح

خانه کارخانهچی

ج .3معرفی نمونه موردیهای سنتی و ساختار گزینش آنها
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خانه عباسیان

دوطرفساخت

نمونههای معاصر
نظام مهندسی
جنوبی

شمالی

جنوبی-شمالی

خانه ف زی

خانه افروز

آپارتمان جاللی

ملی

برگزیده

مئکن مهر

خانه کاشان

شماره  ♦ 173بهار ♦ 1400

اولين و مهمترین عامدل حفدظ تندرسدتی انئدان شدوا

شهر و بنا می باشد اولویت سویابی مئکن در کاشان در

8

به تح يل

راستای شماب غربی -جنوب شرقی است درجده بنددی

وضعيت سالمت عامل شوا در خانهشای کاشان پرداختده

ميزان سالمت متغيرشای این ا دل در جددوب شدماره 6

می شود برای این عامدل ،ا دوب و شاخصدهشدای زیدر

آمدهاست

براساس منابع طب سنتی بيان شدده و متغيرشدایی بدرای

طراحی اقلیمی و بومی

بررسی خانهشای کاشان تعریف شددهاندد بدا توجده بده

چهار عنصر ا ی (ارکان) بر پایده طدب سدنتی کده در

اینکه خانه شای سنتی و جدید نئدبت بده شدم سدنجيده

تنظيم شرایط اق يمی مؤترند شامل آفتداب (آتد ) ،بداد،

میشوند ،متغيدر موردانددازهگيدری بایدد بدين دو نمونده

رطوبت (آب) و خاک میشود در بيان این ا ل سویابی

مشترک باشد

ک ی محل سدکونت ،بازشدوشا و نورگيرشدا ،راشکارشدای

مکانگزینی بهینه و چارهسازی آن

رطوبت افزایی برای جبران خشکی شوا و ميدزان اسدتفاده

ج .4معرفی نمونه موردیهای معاصر و ساختار گزینش آنها

بحث و نتایج تحلیل

این مناطق بر کيفيت سالمتبخشی خانه اترگذار اسدت

تشریح و تحلیل شاخصههای مسکن سالمت

شمچنين این ا ل شامل چارهسدازی شدوای خشدک در

است (جرجانی )218 :1345 ،در این پووش

ميزان بهرهمندی از شدرایط سدالمتبخد

در منداطق

گوناگون شهر کاشان ،جایایی سداختگاه در شدر یدک از

از تهویه طبيعی برای تعدیل شوای گدرم وخشدک کاشدان
مدنظر میباشد (تصاویرشماره  3 ، 2و )4

ریان هوا در وه ( :)1قرارگیوری
بازشو در ضلع مقابل

ریان هوا در وه ( :)2قرارگیوری
بازشو در ضلع مجاور

سمت چپ سوی آفتابگیر خانهها در شهر کاشان
ریان هوا در وه ( :)3قرارگیوری
چند بازشو در یک ضلع

ت .4عنصر خاک :خاک پناه بودن خانه عباسیان

ریان هوا در وه ( :)4قرارگیوری
تک بازشو در یک ضلع

ت .3عنصر باد :در هبندی ریان هوا در خانه بر پایه
انمایی بازشوها
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ت .2عنصر باد و آفتاب :سمت راست سوی بادخواه،

اشميت این ا ل در اتر معمداری بدر تعددیل و بهبدود

نيمه باز و باز را مشخص نمود اولویت بر پيوندد تمدری

شرایط بيماری زا و ناگوار شوای شر فصل در خاندهشدای

(با امکان جابجایی) بين فضای بئدته بدا فضدای بداز یدا

کاشان میباشدد کدارایی فصد ی خاندهشدای کاشدان بدر

نيمه باز ،پيوند بصری (بازشو بدون امکان جابجایی فرد)

پایدده سددامان عر دده و اعيددان در جدددوب شددماره 5

و درنهایت فضاشای بئته ای میباشند که شيچ پيوندی با

آمده است درجه بندی ایدن متغيدر در جددوب شدماره 6

فضای باز یا نيمهباز ندارند درجهبنددی متغيرشدای ایدن

آمدهاست

ا ل در جدوب شماره  6آورده شدهاست

پیوند فضای باز و بسته

اولویت فضای باز و سرپوشیده بر فضای بسته

این ا ل بدر کنتدرب تغييدرات دمدا و کيفيدت شدوا در
شبانهروز کاشان تأکيد دارد اختالف باالی دمای شب و
روز در شهر کاشان ،اشميت وجود کيفيدت فضدایی بداز،
بئته و سرپوشيده را روشن مینماید برای سنج
در ه ( )1خانه پاسخگو در چهارفصل

راستای شمابغربی -جنوبشرقی خانه سنتی

ایدن

فضای بئته بر دستگاه تنفئی و پوست انئان میباشد
(تصویر شماره )5

در ه ( )2خانه پاسخگو در سهفصل

در ه ( )3خانه پاسخگودر دوفصل

راستای شرقی-غربی خانه سنتی :پایيز-بهار-

راستای شرقی-غربی خانه جدید ساخت

راستای شمالی -جنوبی خانه جدید ساخت

تابئتان

جنوبی :بهاری-پایيزی

شمالی :زمئتانی

راستای شمابغربی -جنوبشرقی خانه
جدید ساخت جنوبی

ساخت شمالی :زمئتانی-بهاری-پایيزی

راستای شمابشرقی -جنوبغربی خانه جدید

راستای شمابشرقی -جنوبغربی خانه جدید

ساخت شمالی :زمئتانی-پایيزی-تابئتانی

ساخت جنوبی :زمئتانی-پایيزی

راستای شمالی -جنوبی خانه جدید ساخت
جنوبی :زمئتانی-تابئتانی

ج .5در هبندی خانههای کاشان برحسب امکان کوچ فصلی بر پایه سویابی و نظام ساختار عرصه و اعیان برای بهرهمندی یا
پرهیز از شرایط محیطی

2

9
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راستای شمالی -جنوبی خانه سنتی

شوا بهسبب ج وگيری از آتار زیانبدار شدوای سداکن در

در ه ( )4خانه پاسخگو تک فصل

راستای شمابغربی -جنوبشرقی خانه جدید

راستای شمابشرقی -جنوبغربی خانه سنتی

اولویت فضای باز و سرپوشيده بهدليل افزای

جریدان

شماره  ♦ 173بهار ♦ 1400

ابجایی فصلی یا کوچ

ا ل ،باید تعداد فضاشای بئته و ارتبداط آن بدا فضدای

اصول مسکن
سالمتبخش

متغیرهای قابل اندازهگیری

شماره  ♦ 173بهار ♦ 1400

درجه 1

درجه 2

سطح یک

سطح دو

سطح سه

سطح چهار و پنج

شماب غربی-جنوب شرقی

شمالی -جنوبی

شرقی-غربی

شماب غربی ،شمالی

جنوب شرقی

شماب شرقی ،شرقی

چند بازشو در یک ض ع
17.5>a>10

مکانگزینی بهينه و

سطح سالمت محل سکونت

چارهسازی آن

سویابی

شماب شرقی-جنوب غربی

درجه سالمت باد در فصل گرم

جنوب غربی

درجه جریان شوای غالب

بازشو در ض ع مقابل

بازشو در دو ض ع مجاور

شای آفتابگير ميانگين نئبت پنجره

a>25

25>a>17.5

نئبت فضای خنک و مرطوب به

باد

10

در هبندی سالمت
درجه 3

درجه 4

طراحی

آفتاب

اق يمی
آب (رطوبت)

خاک
طراحی فص ی

به نما

بدون بازشو
10>a

a>30

30>a>20

20>a>10

10>a

نئبت حوض به حياط

a>7.5

7.5>a>5

5>a>2

2>a

نئبت فضای خاک پناه به زیربنای

زیربنا

اعيان و عر ه
بر پایه سوگيری و ساختار عر ه و
اعيان
بر پایه پيوند فضای بئته با فضای
باز یا نيمهباز با سه گونه پيوند

پيوند فضای باز و بئته

تک بازشو در یک ض ع یا

تمری (با قاب يت جابجایی مکانی)،
بصری (قاب يت تبادب شوایی و
تهویه) و بدون پيوند

a>30

30>a>20

20>a>10

10>a

چهارفصل

سهفصل

دوفصل

تک فصل

پيوند بصری فضای باز و بئته >

تمری فضاشای باز و بئته ≥

پيوند تمری فضای باز و بئته >

پيوند بصری فضاشای باز و

بئته بدون پيوند --پيوند تمری

بئته > فضاشای بئته بدون
پيوند

فضای باز و بئته > فضای بئته

بدون پيوند > پيوند بصری فضای

پيوند بصری فضاشای باز
و بئته > فضاشای بئته

بدون پيوند > پيوند تمری
فضاشای باز و بئته

فضاشای بئته بدون پيوند
با فضای باز بي

تمری و بصری

باز و بئته

اولویت فضای باز و

نئبت حجم فضای باز و

سرپوشيده بر بئته

سرپوشيده به حجم فضای بئته

a>1

1>a>0.7

0.7>a>0.4

0.4>a

نئبت مئاحت باغچه به حياط

50>a>25

25>a>15
65>a>50

15>a>5
80>a>65

5>a
a>80

ميزان محصوریت نئبت به گذر

چهارطرفه

سهطرفه

دو طرفه

یکطرفه

نئبت مئاحت فضای پذیرایی به
تناسب شوا و

خواب

a>2

کارکرد

نئبت ارتفاع فضای عمومی به

a>2

تعامل معماری و طبيعت
پناه به درون از شوای
آلوده بيرون

توازن

(در دی)

خصو ی
کاربرد
الگوشای
معماری بومی

نئبت در دی توجه به الگوشای
بومی

از پيوند

a>75

2>a>1.5
2>a>1.5

75>a>50

1.5>a>1
1.5>a>1

50>a>20

1>a
1>a

20>a

ج .6در هبندی سطح تحقق شاخصههای سالمتبخش هوا در خانههای کاشان

در این مورد نئدبت حجدم فضدای بداز و سرپوشديده
نئبت به حجم فضای بئته مالک محاسبه قرار میگيرد

حدود  1.7متر میشدود درجده بنددی ایدن شاخصده در
جدوب شماره  6آمدهاست

در مورد بامشایی که قابل استفاده ،محاسبه حجم برابر بدا

پناه به درون از شوای نامناسب بيدرون :محصوریت کدل

مئاحت مفيد بام ضدرب در ميدانگين قددی کاشدانیشدا

بنا بهدليل آلودگی شوا در فصوب سرد ،گرمدا و خشدکی
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ت .5گونههای پیوند فضای باز -نیمهباز -بسته

شوا در فصوب گرم و یورش ریزگردشا در فصوب معتدب

است نمود معماری آن ،اختصاص باغچه در فضای بداز

در اولویت است برای محصور بودن فضداشای خانده از

خانه یا فضای گ خانه در خانهشا به این امر میباشدد در

گزندددد شدددرایط شدددوای نامناسدددب ،مدددالک سدددنج

اق يم کاشان وجود گياشان تعددی گر خشدکی و گرمدای

بر این پایده چندد درجده بنددی دارد درجده بنددی ایدن

سوزان و کمبدود رطوبدت شواسدت از طرفدی بدر پایده

شاخصه در جدوب شماره  6آمدهاست

شواشد طب سنتی ،انبدوه درختدان سدبب بدروز تدب در

توازن بین فضاها و کیفیت هوا

ساکنان میشود پس مدی بایئدت نئدبت بدين باغچده و

الف -تناسب شوا و کارکرد :در فضاشای جمعی بهدليدل

حياط نه زیداد و نده کدم ،ب کده در حالدت ميانده باشدد

تعدد افراد ،شوای بيشتری برای تدنفس موردنيداز اسدت

درجددهبندددی ایددن متغيددر در جدددوب شددماره  6آورده

کمبود ساکنان بده معندی کداش

شدهاست

تعویض شوا میباشد شمچنين در یک فضای سرپوشيده
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یا بئته شوای گرم به باال عود کرده و شوای خندک در
پایين جریان دارد در خانهشا میبایئت وسدعت فضدا و
ب ندای آسمانه فضاشای جمعی برحئب نيداز کدارکردی
بيشتر باشد درجده بنددی ایدن متغيدر برحئدب نئدبت
مئاحت و ارتفاع ا ی ترین فضای پذیرایی نئدبت بده
فضای خواب ،در جدوب شماره  6آورده شدهاست

ت .6سمت راست :خانه عباسیان ،سمت چپ :خانه
کاشان الگوی فضایی حوضخانه برای تعدیل خشکی و

در هبندی شاخصهها

ریان هوا

متغيرشای باال بهگونهای بيان شدند که بدر پایده آنشدا،

ب -به کارگيری الگوشای بومی معماری :بدر پایده طدب

امکان سنج

سنتی در کالم امام رضا (ع) مزا مردم شهر را از آتاری

بر ایدن پایده سده سدطح از توجده بده ایدن متغيرشدا در

که پدید می آورند ،می توان شناخت (امير ادقی:1381 ،

خانهشای کاشان ارزیابی میشود ردهبندی کيفی بر پایده

 )191پس آتار سعی در تعدیل مزا فرد و محيط دارد

ميزان رعایت این ا وب به ترتيب بيشترین ميزان توجده

از نظر ب خی توازن با پيروی از الگوشدای بدومی محقدق

بدده شاخصددهشددای سددالمت درجدده ( )1و کمتددرین آن

می شود (احمدبن سهل )139 :1426 ،الگوشای فضدایی

درجه( )4می باشد جدوب زیر درجدهبنددی شاخصدهشدای

رایج در معماری کاشان شمچون حدوضخانده ،ایدوان و

مئکن سالمت از بعد شوا را در شر شاخصه بيان میکند

سرداب تالشی برای تعدیل شوا ،الگوی فضای باز ميانی

تحلیل خانهها

کيفی خانه شای کاشان وجود داشته باشد

بين مزا شدوا ،مدزا سداختمایهشدا و مدزا انئدانشدا

سالمت در خانهشای کاشان و جدوب شدماره  6نتدایجی

می باشد درجه بندی کاربرد الگوشدای بدومی در جددوب

در تعيين درجه سالمت خانهشای کاشان بهدست میآیدد

شماره  6آورده شدهاست (تصویر شماره )6

که در جدوب شماره  7آورده شدهاست در ردیف آخدر

تعامل مکمل معماری و طبيعت

جدوب برای شر خانه ميانگين عددی از درجده سدالمت
شاخصه شا گرفته شده که نشاندشنده سطح سالمت شدر
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برای کنترب آن و کاربرد ساختمایهشای بومی برای توازن

با تطبيق داده شدای حا دل از ارزیدابی شاخصدهشدای

منظور از طبيعت در معماری کاربرد گياشدان در خانده،

شماره  ♦ 173بهار ♦ 1400

طرفساخت و وضعيت بازشوشای بيروندی مدیباشدد و

شوا ناشی از تاب

نيداز بده شدوا و تعدداد

شدید آفتداب ،وزش بادشدای گدرم و

ميددانگين عددددی شددر خاندده نشددان مددیدشددد کدده

شوای خشک و آلوده بيدرون و کداربرد الگوشدای بدومی

سالمتبخ ترین خانه در بعد شوا خانه تهامی بدا عددد

معمدداری در ا ددل تددوازن در وضددعيت ایدددهآلددی از

 1.2و کمترین ميزان رعایدت سدالمت در بعدد شدوا در

شاخصهشای سالمت جای دارد شمچنين میتوان گفدت

خانه افروز با عدد  2.8میباشد

شاخصددهشددایی کدده سددبب تفدداوت در تعيددين وضددعيت

افددزون بددر آن ایددن جدددوب نشددان مددیدشددد کدده %80

سالمت در خانهشای سنتی کاشان شدده ،ا دل طراحدی

خانهشای سنتی در رعایدت ا دل مکدانگزیندی بهينده و

اق يمی در بعد آبوخداک و تناسدب شدوا و کدارکرد در

چاره سازی آن ،ا ل طراحی اق يمی در عد باد و آفتاب،

ا ل توازن میباشد
خانههای سنتی

عباسيان

آبیاسين

توازن

تهامی

تناسب هوا و کارکرد

الح

خاک
طراحی فص ی
پيوند فضای باز و بئته
اولویت فضای باز و سرپوشيده بر
فضای بئته
تعامل معماری و طبيعت
پناه به درون

کارخانهچی

طراحی
اق يمی

آفتاب
آب (رطوبت)

خانه ف زی

باد

خانه افروز

مکانگزینی بهينه و چارهسازی آن

متغیرهای قابل اندازهگیری

آپارتمان جاللی

اصول مسکن سالمتبخش

نمونههای معاصر
مئکن مهر

شماره  ♦ 173بهار ♦ 1400

نزدیک تر باشد ،سالمتبخ تر است نتدایج حا دل از

فضددای بئددته ،محصددوریت بددرای پندداه بدده درون از

خانه کاشان
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خانه در بعد شواست بر این پایه شر چه عدد بده یدک

طراحی فص ی ،اولویت فضای باز و سرپوشيده نئبت به

سطح سالمت محل سکونت
سویابی
درجه سالمت باد دریافتی در فصل گرم
درجه سالمت جریان شوای غالب
شای آفتابگير به نماوضعيت پنجره
وضعيت فضای خنک و مرطوب
وضعيت نئبت حوض به حياط
خاک پناه بودن فضاشا
برحئب سوگيری عر ه و اعيان
بر پایه پيوند تمری ،بصری و بدون پيوند
نئبت حجم فضای باز و سرپوشيده به
حجم فضای بئته
نئبت مئاحت باغچه به حياط
ميزان محصوریت نئبت به گذر
تناسب مئاحت فضای پذیرایی و خواب
تناسب ارتفاع فضای پذیرایی و خواب
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نئبت در دی توجه به الگوشای بومی

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

1.3

1.6

1.25

1.4

1.6

2.2

2.8

2.7

2.7

2.3

کاربرد الگوهای معماری
بومی
میانگین تو ه به بعد هوا در خانهها

ج .7در هبندی شاخصههای ابعاد سالمتبخش هوا در خانه سنتی و معاصر کاشان

سالمت در ا ل طراحی اق يمی در بعد باد و ا ل اختياب

سالمت خانهشای سنتی نئبت به خاندهشدای معا در در

از بعد سویابی می باشد درعين حاب توجه به شاخصهشای

کاشددان بهتددر اسددت در ا ددل مکددانگزینددی بهيندده و

آبوخاک در ا ل طراحی اق يمی و ا دل پيوندد فضدای

چارهسازی آن خانهشای سنتی در سطح یدک سدالمت و

باز و بئته در پایينترین سطح سالمت قرار دارد

خانهشای معا ر در سطح دو سالمت شئدتند در ا دل

نمددودار شددماره یددک ميددانگين سددطح سددالمت در

طراحی اق يمی شاخصه باد و آفتاب در خانهشای سدنتی

شاخصهشای ا ل مکان گزینی بهينه و چارهسدازی آن و

و معا ر در سطح اوب سالمت بوده و این نشدان نقد

طراحی اق يمی را در خانهشای سدنتی و معا در کاشدان

غيرقابلانکار ایدن دو عنصدر در تدأمين حدداقل شدرایط
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در نموندده خانددهشددای معا ددر ایدددهآبتددرین وضددعيت

نشان می دشد طبق نمدودار در ایدن دو ا دل وضدعيت

سکونت در کاشان دارد درعينحداب در بعدد خداک و

محددل سددکونت در عامددل شددوا نشددان مددیدشددد نحددوه

دیده میشود خانهشای سنتی از این حيث در سطح یک

معرفی شاخصدهشدا بيدان شدد از قيداس ایدن ا دل در

سالمت و خانده شدای معا در در سدطح آخدر (ششدم)

خانهشای سنتی و معا ر می توان رعایت تمدام و کمداب

سالمت یا در وضعيت بيمداریزا قدرار دارنددب بندابراین

این ا ل را در خانهشای سنتی مشداشده نمدود نمدودار

تفاوت شاخصده شدای سدالمت بداد و آفتداب در ا دل

زیر نشدان مدی دشدد ایدده آب تدرین وضدعيت در ا دوب

طراحی اق يمی و ا ل مکان گزینی بهينه و چدارهسدازی

سددالمتبخدد

مئددکن در کاشددان را مددیتددوان در

آن در خانددهشددای سددنتی و معا ددر کددم بددوده ،ولددی در

شاخصددهشددای طراحددی فصد ی ،اولویددت فضددای بدداز و

خانه شای معا ر ،متغير آب یا رطوبدت افزایدی محديط و

سرپوشيده بر فضای بئته ،ا ل پناه بده درون از شدوای

توجه به اترات سالمت بخ

خشک و آلوده بيرون و کاربرد الگوشای بومی معمداری

آن در تعدددیل شددوای گددرم ،مددورد بددیتددوجهی قددرار

در ا ل تدوازن دیدد کده در سدطح اوب سدالمت جدای

گرفته است تجارب نظری و عم ی معماران معا ر نشان

گرفته اند شمچنين ا ل پيوند فضای باز و بئته ،تعامدل

بناشدای مئدکونی،

مکمل معماری و طبيعت و تناسب شوا و کارکرد فضایی

می دشد که حضور خداک در پوشد

جنبهشای سالمت جئم و روان را افزای

میدشد

نمودار شماره دو شاخصه شدای سدالمت بعددی را در

شماره  ♦ 173بهار ♦ 1400

آب تفاوت قابلتوجهی بين خانهشدای سدنتی و معا در

نگرش این پووش

فضاشای خاک پناه و نقد

در ا ل طراحدی فصد ی در بخد

13

در ا ددل تددوازن در خاندده سددنتی کاشددان در سددطح دوم
سالمت جای دارد

ن .1سطح سالمت در اصل احتیال و طراحی اقلیمی خانههای کاشان
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ن .2سطح سالمت در اصول مسکن سالمت در بعد هوا در خانههای کاشان

در خانهشای معا ر بحراندی تدرین وضدعيت سدالمت

شماره  ♦ 173بهار ♦ 1400

14

نئبت به نمونهشای سنتی کداش

یافتدهاسدت درنتيجده

نخئت مربوط به ا ل پيوند فضای باز و بئته و سدپس

خانه شای معا ر کاشان در وضعيت نامتعادلی در برقراری

ا ل پناه بده درون از شدوای خشدک و آلدوده بيدرون و

شرایط سالمت شوا به سر می برند برای اتبات ایدن ادعدا،

کاربرد الگوشای بومی در ا دل تدوازن اسدت معمداری

دو مصداق از خانهشای کاشان راستی آزمایی میشوند

معا ر با بیتوجهی به داشتهشای معماری بدومی کاشدان
در طراحی جزء فضاشا از الگوشدای فضدایی کارآمدد در
تعدیل و بهبود وضعيت شوا در خانهشا غافل شدهاسدت
خانه شای معا ر کاشدان بدرای جبدران ایدن کاسدتی بده
تأسيئات مکانيکی روی آورده که خود عامل مهمدی در
برشم زدن سالمت شدوای محيطدی مدیباشدد شمچندين
نمودار دو گویدای آن اسدت کده در خاندهشدای معا در

خانه معاصر

خانه سنتی

ن .3سطح سالمت هوا در خانههای کاشان

اشميت پيوند فضاشای باز و بئته ،بهویدوه در پيونددشای

برای اطمينان از نتدایج بداال ،مدیبایئدت بده آزمدای

تمری و امکان جابجایی بين فضاشای با کيفيت گوناگون

بخشی از این نتایج پرداختده شدود مصدادیق مدوردنظر

فضایی و به سبب آن کيفيت گوناگون شوایی ،در مواقدع

برای این تئت ،بهترین (خانه تهامی) و بددترین (خانده

نياز به سکونت در شر فضدای متناسدب بدا زمدان خدود،

افروز) خانه در رعایت شاخصهشای سالمت در بعد شوا

کمرنگ شدهاست

در خانهشای تح ي ی در کاشان است عامل موردبررسدی

بهتددرین وضددعيت در شاخصددهشددای سددالمت شددوا در

در این خانهشا عامل نورگيری طبيعی می باشد که عامدل

خانه شای معا ر کاشان مربوط به ا ل طراحدی فصد ی

مهم و م موسی در تعيين کيفيت خانهشاسدت شداخص

میباشد در تح يلشای تعيين چند فص ه بودن خاندهشدا،

ارزیابی نور شداخص  SDAبدوده کده بيدانگر ميدانگين

به کارآمدی و عم کرد ک يت بنا در برقدراری اعتدداب در

دریافت نور ساالنه شر فضاست مهمترین موضوع در

فصددوب سدداب توجدده شدددهاسددت یددادآوری ایددن نکتدده

این ارزیابی ،توزیع متدوازن ندور طبيعدی در فضداشای

ضروریئت که در خانهشای معا ر معموالً یدک سدمت

معيشتی خانه است خروجی شای حا ل از تح يل ایدن

فضدداشای خددواب و خ ددوت و سددوی مقابددل فضدداشای

شاخصه ميزان دریافت نور ساالنه در فضدا را برحئدب

پذیرایی و جمعی است در ورتی که در تعيدين فصد ی

در د نشان میدشد

سدداختار عر دده و اعيددان بددرای طراحددی فصددلمحددور

به طبقه زیرزمين با نورگيری طبيعدی  %50-40از وضدع

موردتوجه قرار گرفتهاست

بهتری برخوردار است تصویر شماره  7در خروجی این

نمودار شماره سه نشان میدشد که سدطح سدالمت در

شاخص در خانه تهدامی نشدان مدیدشدد کده ندورگيری

بعد شوا در خانه شای سنتی کاشان در سطح اوب سالمت

فضاشای چيده شده پيرامون حياط مرکدزی از وضدعيت

و خانه شای معا ر در سطح چهارم سدالمت مدیباشددب

خوبی برخوردار است با توجه به اینکه فضاشای پشدتی

یعنی توجه به عامل سالمت شوا در خاندهشدای معا در

یا پئتوشا در خانهشای سنتی کارکرد انبداری داشدتهاندد،
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بودن خانهشدا کدارکرد فضدایی مددنظر نبدوده و قاب يدت

در طبقه اوب خانه تهامی با نورگيری  %70-60نئدبت

ک يت ندورگيری فضداشای سدکونی کده سداکنان تقریبداً

فضاشای بهداشتی که خدود فضداشای مرطدوبی بدوده و

بدهطددور دا ددم در آن سدکونت دارنددد نددور خددوبی دارد

آفتداب

گازشای متصاعده شوا را سنگين می کندد ،تداب

و سبکی شوا ضروری است در ورتیکده

فص د ی ،فضدداشایی نددورگير بددوده و فضدداشای پئددتو و

در خانه افدروز بده ایدن موضدوع تدوجهی نشددهاسدتب

انبارشای غذا نوری دریافت نمیکنند

بنابراین دریافت نور طبيعی خانه تعادب ندارد
در طب سنتی به تاب

آفتداب بدر شمده فضدای خانده

برای پداکی و سدبکی شدوا تأکيدد شددهاسدت بدر پایده
راستیآزمایی باال در خانه تهامی بيشتر فضاشای سکونتی
حداقل تا نديم یدا یدک سدوم مئداحت ،ندور طبيعدی را
دریافت مدیکنندد درحدالیکده در خانده افدروز توزیدع
نامتوازن نور ،سبب عدم اعتدداب ندورگيری و بدهتبدع آن
کيفيت شدوای فضداشای خدواب ،آشدپزخانه و پدذیرایی

شماره  ♦ 173بهار ♦ 1400
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شدهاست افزون بر آن حياط به عنوان ا ی ترین فضای
نورگير میباشد که میبایئت نورگيری آن کنترب شود تا
در فصل گرم ،گرما و خشکی شدوا را تشددید نکندد در
خانه افروز شيچ تدبيری جز دیوار بيرونی بدرای ایدن امدر
در نظر گرفته نشدهاست درحالیکه در خانه تهامی وجود
ت .7نورگیری ساالنه خانه تهامی؛ باال :زیرزمین،
پایین :طبقه اول

باغچه و با کاشت درختان برگریدز بدومی کاشدان یعندی
انار ،در فصل تابئتان این تاب

کنترب میشده است

خروجیشای این شاخص در تصدویر شدماره  8خانده
افروز نشان از عدم توزیع یکئان نورگيری در فضداشای
این خانه دارد نورگيری طبقه اوب خانه افدروز از طبقده
شمکف بهتدر اسدت درعدينحداب تضداد شددیدی بدين
فضاشای آن در برخورداری از نور طبيعی دیده میشدود
یا پئتو وجود ندارد ،بندابراین شمده فضداشای سدکونتی

چپ :طبقه اول

خانه ،به جز آبریزگاه و حمام که بحدث حدریم اولویدت

نتیجه

دارد ،میبایئت نور کافی را دریافت نماید بااینحاب در

مهمترین شاخصهشای معماری سالمت از بعد شدوا در

خانه افروز اتاقشای خدواب و آشدپزخانه از ندور کدافی

خانهشای کاشان شامل متغيرشایی میشود که بتواند گرما

برخوردار نيئتند و فضاشای تاریکی در تمام طوب سداب

و خشکی شوا را با رطوبت و خنکی به تعادب برسداند و

محئددوب م دیشددوند شمئددایگی فضدداشای خددواب بددا

از شوای آلوده بيرون در امان باشد شاخصهشای مئدکن
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با توجه به اینکه در خانه افروز فضایی با عندوان انبداری

ت .8میزان نورگیری ساالنه خانه افروز؛ راست :همکف،

سالمت شامل مکان گزینی بهينه محدل سدکونت (یعندی
سددکونت در بهتددرین منطقدده بددر اسدداس شاخصددهشددای
سالمت شهری) ،طراحی اق يمی و بومی ،طراحی بدرای

مهدویمن

(اعضای نظام مهندسدی کاشدان) و شدرکت

پادیاو سازند برای دادن نقشه شهر کاشدان و خاندهشدای

معا ر آن سپاسگذاریم

جابجایی فص ی و روزانه ،اولویت فضای باز و نيمدهبداز
شماره  ♦ 173بهار ♦ 1400
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بر فضای بئدته ،پيوندد فضدای بئدته بدا فضدای بداز و

پینوشت

نيمه باز ،پناه به درون برای پرشيز از شوای آلوده ،تعامدل

 1جرجانی در توضيح عم کرد شوا مدیگویدد کده شدوایی پيرامدون

مکمل معماری و طبيعت ،توازن بين کارکرد فضا و شدوا

انئان ،در قياس با مزا روح سدرد اسدت و شنگدام دم ،بده حدرارت

و کاربرد الگوشای بومی معماری ميباشد

غریزی رسيده و گرم مدیشدود و اگدر از روح جددا نشدود ،روح از
اعتداب خار شده و میسدوزد شرگداه بدا تدنفس بعددی ،آن شدوای

نتایج حا ل از ارزیابی خانهشای کاشان نشان میدشدد

بيرون بيایدد ،شدوای تدازه بده حدرارت رسديده و روح را بدهراحتدی

که خانهشای سنتی کاشان نئبت به نمونهشای معا ر آن

میرساند پس شوای تازه بدرای روح بئديار سدودمند اسدت شرگداه

در ابعاد سدالمت شدوا کارآمدترندد طراحدی متکدی بدر

شوا در گرما سبب خنکی شوا میشدودب چدون شدوای ممداس

تجهيزات سرمایشی و گرمایشی ،سدبب نادیدده گدرفتن
نق

جنب

پوست انئان ،با او پيوسته است و وقتیکه سداکن باشدد ،از پوسدت
حرارت میگيرد و کيفيت پوست گرفتده و شدوا و پوسدت از لحداظ

معماری در تعدیل شوا دارد قرارگيری بازشوشا در

کيفيت مثل شم میشوند چون حس المئه توانایی درک مثل خود را

یک جداره ،محروميدت از فضداشای بداز و نيمدهبداز بدا

ندارد و شر وقت که شوا بجنبد ،شوای ممداس پوسدت دور و شدوای

کارکرد معيشتی ،بی تدوجهی بده حفدظ فضدای خانده از

تازه مماس پوست مدیشدود و پوسدت کيفيدت شدوای تدازه را درک

آالینده شای محيطی شمچون ریزگردشا و آالینده حا دل

میکند (جرجانی  )342 1391پس جریان شدوا – حتدی اگدر گدرم
باشد -برای سالمت بدن الزم است

از نایع و اولویت آفتابگيری بر بادگيری در سداختار

 2به گفته جرجانی آسمانه خانه ب ند بوده و اتداقشدا رو بده مشدرق

عر ه و اعيان از مهمترین عوامل ناکارآمدی خاندهشدای

قرار گيرند روزنهشا بزرگ بوده و بعضی از آنشا بده سدمت مشدرق

معا ر کاشان در ابعاد سدالمت شدوای محدل سدکونت

گشوده شوند ،بهطوریکه بامداد در تمام فضای نشيمن آفتداب بتابدد

میباشد بی توجهی به عوامل نامبرده سبب سدکون شدوا

تا شوا را لطيف کند (جرجانی )369 1391

در کاشان در مقالهشای بعدی نگارنددگان ارا ده خواشدد

 ابنسينا ،حئن بن عبداهلل ( ،)1366انون در طب :کتداب اوبترجمه :عبدالرحمن شرفکندی تهران :انتشدارات داوسديمای

شد این الگوشا در بردارنده الگوشای بهينده و الگوشدای

جمهوری اسالمی ایران

ا ددالحی بددرای مئددکن معا ددر شئددتند کدده شددامل

 -ابوزیددد ،احمدددبنسددهل  ،)2005( 1426مصددالح االبدددان و

جهت گيری ب وک شا و ساختار عر ه و اعيدان ،جایدابی

االنفس ج د  1نشر قاشره :المنطقه العربيده ل تربيده و الثقافده و
الع وم ،معهد المخطوطات العربيه

شدن شوای خانه میشود الگوشای مئکن سالمتبخ

فضاشای مئکن ،ویوگی شر فضا (نشيمن ،خواب ،حمام
و ) و ویوگی عنا ر معماری (کف ،سقف ،دیوار ،پ ه

و بازشوشا) میباشند
سپاسگزاری

از مهندددس حميدرضددا منصددف ،مهندددس راح دده

 اداره تحقيقات شواشناسی کداربردی ( ،)1398نمایده اق يمدیکاشان سایت شواشناسی کاشدان تداریخ دسترسدی در  17تيدر
 1398قابلدسترسی در سایت/http://kashanmet.ir :
 امير ادقی ،نصديرالدین ( ،)1381طدب و بهداشدت از امدامع یبنموسی الرضا (ع يهالئالم) تهران :نا رخئرو
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