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houses and their reasons in the historical fabric of Bushehr [4] Innovations in climatic 
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Zand and Qajar era [8] Airflow and radiation impact on moderating heat conditions in the 
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Bushehr has a valuable historical texture that is a very rich example of a coherent design with 
a climate from the macro level location to elements and architectural details. Based on the 
climatic challenges in the contemporary world, revising samples such as Bushehr can provide 
a basis for creativity in urban design and contemporary architecture. Given the ever-increasing 
advances in climate analysis, there is a need for a new insight into the analysis of urban spaces 
and architecture in the historical context of Bushehr. Senasir is one of the important elements 
in the climatic function, landscape and identity of the historical context of Bushehr. Most of 
the previous studies have considered this important element of Bushehr urban architecture 
from the sight of descriptive researches. The purpose of this paper is Senasir identifying and 
parametric analyzing to clarify its existential cause in terms of quantitative analysis. In this 
research, after studying the previous studies based on the content analysis method, the Senasir 
influence on the flow of winds based on Computational Fluid Dynamics (CFD) in Fluent and 
Gambit softwares has been investigated.
Senasirs have a significant impact on wind speed and direction change. It introduces Senasir 
as a thermal comfort producer space in the historical context of Bushehr and its specific 
climatic conditions, especially in the warmer seasons. The result of this study in the accurate 
identification of the Senasir’s function can be the basis for design creativities tailored to the 
wind flow in cities in Iran.
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  چکيده
 طراحی از غنی بسیار ای نمونه که دارد ارزشمندی تاریخی بافت بوشهر مقدمه:
. است معماری جزییات و عناصر تا یابی مکان کالن سطح از اقلیم با همساز
 بوشهر همچون هایی نمونه بازکاوی معاصر جهان در اقلیمی های چالش بر مبتنی
 فراهم را معاصر معماری و شهری طراحی در برای خالقیت هایی زمینه تواند می
 در نو بینشی به اقلیمی، های تحلیل روزافزون پیشرفت درنظرداشتن با .آورد

 شناشیر. نیاز است بوشهر تاریخی بافت در معماری و شهری فضاهای تحلیل
 است بوشهر تاریخی بافت هویت و منظر اقلیمی، کارکرد در مهم عناصر از یکی
 از بیشتر را بوشهر شهری معماری مهم عنصر این پیشین، مطالعات عمده که

 نوشتار این هدف. اند داده قرار بررسی مورد توصیفی های پژوهش دریچه
 منظر از آن وجودی علت شدن روشن برای شناشیر پارامتریک تحلیل و بازشناسی
 براساس پیشین مطالعات بررسی از پس پژوهش، این در .است کمی های تحلیل
 سیاالت دینامیک بر مبتنی باد جریان بر شناشیر تاثیر محتوا، تحلیل روش

  گرفت. قرار بررسی مورد گمبیت و فلوئنت افزارهای نرم در (CFD)محاسباتی 
 جهت تغییر و باد سرعت تغییر بر توجهی قابل تاثیر شناشیرها گیری: نتیجه
 حرارتی آسایش کننده فراهم فضای عنوان به را شناشیر تاثیر این. دارند باد حرکت
 گرم های فصل در ویژه به آن خاص اقلیمی شرایط و بوشهر تاریخی بافت در

 تواند می شناشیر کارکرد دقیق شناسایی در پژوهش این نتیجه. کند می معرفی
  .باشد ایران شهرهای در باد جریان با متناسب طراحی های خالقیت برای بستری
  فلوئنت بوشهر، بومی، معماری شناشیر، :ها کلیدواژه
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  مقدمه - ۱

بافت تاریخی بوشهر، آزمایشگاهی برای درک معماری و طراحی 
های مربوط به تغییر اقلیم  شهری اقلیمی است. متناسب با چالش

در دنیا، که اثرات قابل توجه خود را بر شهرهای ایران نیز گذاشته 
داشت.  است، الزم است دوباره به شهرهایی مانند بوشهر رجوعی

ای در جنوب ایران ارزش جهانی دارد و  بوشهر با بافت ساحلی ویژه
فرهنگی وابسته به معماری بومی و شهرسازی  - این ارزش تاریخی

گرایانه این بافت شهری است که آن را در مقام یک اثر  طبیعت
هنری قرار داده است. ساختار کالبدی بافت تاریخی بوشهر طی زمان 

ل گرفته است. فضاها و عناصر شهری هر کدام و با گسترش شهر شک
  .[1]اند در جای مناسب خویش استقرار یافته

ارزش معماری بوشهر به تبعیت آن از شرایط اقلیمی، کالبد 
منظور استفاده از باد  گیری صحیح به پیوسته شهر و جهت هم به

. بناهای بوشهر برخالف [2]غالب و استفاده از مصالح بومی است
های ساخت و  ست و هماهنگ، حاوی عناصر، اجزا، شیوهد ظاهر یک

  .[3]های فضایی متنوع و پیچیده هستند گونه
 با متناسب طراحی های خالقیت [4]و همکاران رنجبردر مطالعه 

 در را اقلیم با همساز معماری و شهری طراحی وضوح به باد جریان
 زمانی ابداعات این ارزش کند. نمایان می بوشهر تاریخی بافت

 فضاهای بین عمیق پیوستگی یک که شود می آشکار بیشتر
. باشد داشته وجود بافت از جریان استفاده در خصوصی و عمومی
 عمومی فضاهای مشخص مرز بدون تنیدگی درهم سبب عامل این
 در را شهری منظر از فردی سیمای منحصربه و خصوصی شده و

 با متناسب طراحی از مراتبی سلسله واقع در. کند می ایجاد بوشهر
. یکی از این عناصر مهم [4]گیرد می شکل بنا تا از بافت باد جریان

محلی های چوبی هستند که در اصطالح  بناهای بوشهر تراس
های پیشین، موارد  شوند. در پژوهش شناشیل خوانده مییا   شناشیر

و کاربردهایی برای شناشیر لحاظ شده است از جمله این کاربردها 
، امکان استفاده فضاهای [6 ,5]توان به هدایت جریان باد می

ها از جریان باد فضای عمومی و پیوند فضای  خصوصی خانه
و  [8 ,7]بان ، سایه[4]واسطه کارکرد اقلیمی خصوص و عمومی به
اشاره کرد. نگاه به روش پژوهش مطالعات  [6]ایجادکننده محرمیت

ارد که عمده این مطالعات پیشین در بررسی شناشیر حکایت از آن د
براساس مطالعات توصیفی یا نهایتًا استدالل منطقی مبتنی بر 

آید براساس تحول  اند. به نظر می استوار بوده [4]اصول موضوعه
ویژه  های کمی به های تحلیل اقلیمی مبتنی بر تحلیل سریع روش

به کمک دانش مکانیک سیاالت در تحلیل عواملی همچون باد 
ر فلئنت و گمبیت)، بتوان به دریافتی جدید از کارکرد افزا (نرم

  شناشیر در بافت تاریخی بوشهر دست یافت.
ای است که تحت اثر یک تنش برشی هر چند کم و  سیال ماده
مانند هوا). در مکانیک دهد ( وقفه تغییر شکل می کوچک بی

سیاالت که یکی از علوم مهندسی است، با فهم خواص سیال، کاربرد 
  .[9]رو هستیم ین بنیادین مکانیک و ترمودینامیک روبهقوان

افزار مهندسی به کمک رایانه در زمینه مکانیک  فلئنت یک نرم
کردن جریان سیال و انتقال  برای مدل (CFD)سیاالت محاسباتی 
افزار امکان تغییر شبکه،  های پیچیده است.این نرم حرارت در هندسه

یافته برای  های غیرساخت صورت کامل و تحلیل جریان با شبکه به
  سازد. های پیچیده را فراهم می هندسه

از این رو در این مقاله تالش شده است در ابتدا نقش شناشیر در 
ری بوشهر مورد شناسایی و تدقیق مجدد قرار گرفته و از منظر شه
برای شناسایی رفتار  های کمی مبتنی بر مکانیک سیاالت تحلیل

شناشیرها در تعامل با جریان باد استفاده شود. نتایج این پژوهش 
تواند بستری مناسب برای بازتولید  در ترکیب با مطالعات قبلی می

های اقلیمی  تناسب با چالششناشیر در بافت تاریخی بوشهر م
  معاصر باشد.

  
  پیشینه پژوهش - ۲

بوشهر" خود  نامه "فرهنگ در شناشیر را واژه [10]حمیدی سیدجعفر
به این صورت توضیح داده است "شناشیر، در عربی شناشیل، 

های طبقه فوقانی  دار است که جلوی پنجره های چوبی کرکره بالکن
ای، مشرف بر حیاط یا  معموًال چوبی کرکرهها قرار دارد؛ شناشیر  خانه

  کوچه است. برای شناشیر کارکردهای زیر بیان شده است:
گستردگی کاربرد شناشیر در  الف) تعدیل شرایط اقلیمی:

کند که  های مختلف با اقلیم مشابه این نظریه را تقویت می سرزمین
ر که د ،[6]کننده شرایط آب و هوایی است شناشیر یک عنصر کنترل

واقع این عناصر مشبک چوبی مانع از ورود نور مستقیم خورشید به 
عنوان نوعی فیلتر موجب  . به عبارت دیگر به[14-11]شوند فضا می

و از تبادل سریع حرارت جلوگیری  [15]شود تصفیه نور می
بازی هستند که  . در واقع، شناشیرها فضاهای نیمه[17 ,16]کنند می
اندازی روی بازشوهای  منظور سایه های چوبی به صورت تراس به
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  .[8 ,7]شوند ها استفاده می بیرونی و کاهش ورود حرارت به درون خانه
اندازی  در مقاله "بررسی عملکرد سایه [18]محمدیدر این راستا، 

شناشیرها و اصالح آن به روش نقاب سایه در بوشهر" تحقیقی با 
ای ضلع غربی و اندازی شناشیره هدف اصالح و بهبود عملکرد سایه

های  ای و داده سازی رایانه با تکیه بر تحقیقات میدانی و شبیه
ساعته مربوط به تابش خورشید در طول سال انجام داده است و  یک

شده به روش  نهایتًا در پایان آن بهبود عملکرد شناشیرهای اصالح
  " صورت گرفته است.نقاب سایه الگی"

کاهش رطوبت در اقلیم گرم و مرطوب از طریق کنترل جریان هوا و 
هدایت آن به فضاهای داخلی از دیگر کارکردهای اقلیمی شناشیر 

در کتاب خود با عنوان "انرژی طبیعی  حسن فتحیاست که 
و  رنجبر. مطالعه [6 ,5]نماید معماری بومی" به آن اشاره می

کند  را این گونه بیان می نقشی چندوجهی برای شناشیر [4]همکاران
 از بهتر استفاده با متناسب طارمه و شناشیر نظیر خاص که عناصر

گرفته است که عالوه بر بهبود  شکل شهری فضاهای بدنه در باد
هایی در سطح جداره  دلیل ایجاد برجستگی کیفیت تهویه در خانه به

خارجی موجب افزایش سرعت باد در معابر و کاهش اثر رطوبت 
 استفاده برای خصوصی فضاهای تالش توان می را شود. شناشیر می

توان  می نوعی به دانست. بافت عمومی فضاهای باد جریان از بیشتر
 خصوصی و عمومی فضای پیوسته تنیدگی درهم یک شناشیر، گفت
زندگی  اقلیمی عملکرد این و آورده فراهم را باد از استفاده در

 های شاخصه از شناشیر .زند می پیوند خصوصی زندگی به را عمومی
 نماهای تنوع آن ساخت شیوه تنوع که است بوشهر فرد منحصربه
است:  مهم کارکرد چند آورده است. شناشیر دارای فراهم نیز را بافت
 از که مطبوع است بادهای و نسیم از استفاده برای مکانی سو یک از

 عمومی فضای به نزدیک و مستقیم اتاق، دسترسی خصوصی فضای
 تماشای امکان آن که بر عالوه دیگر سوی از و شود می منجر را

 امکان آورد، می فراهم را شهری عمومی در فضای روزمره فعالیت
  .کند می ایجاد نیز را بیرون از ها اتاق ارتباط و اتصال

های مهم شناشیر، ایجاد ارتباط  از ویژگی ب) ایجاد محرمیت:
که در  [6]بصری درون و بیرون خانه به همراه حفظ محرمیت است

دهد، به عبارت  واقع زندگی عمومی را به زندگی خصوصی پیوند می
گرایی در بناهای بافت  گرایی و درون دیگر شناشیر یک ارتباط برون

این خود عاملی است که  و [8]قدیم بوشهر به وجود آورده است
  .[6]شود موجب افزایش امنیت در فضاهای شهری می

در کتاب "آشنایی با  غالمحسین معماریان پ) ایجاد فضای واسط:
گرا) " شناشیر را به دو  شناسی درون معماری مسکونی ایرانی (گونه

گوید شناشیرها  کند و می گونه مسقف و بدون سقف تقسیم می
جبهه خارجی ساختمان و در یک، دو، سه یا  معموًال در یک یا دو

کردن فضای  چهار جبهه داخلی بنا قرار دارند. از شناشیر برای متصل
استفاده سهولت در رفت و آمد دو اتاق یا دو راه رو به یکدیگر و 

عنوان  تراز کف طبقه فوقانی بوده و به شود. ارتفاع شناشیر هم می
  .[19 ,15]سازد پذیر می راهرو، رفت و آمد را امکان

بنابراین یکی از کارکردهای شناشیر ارتباط حرکتی بین فضاهای 
ه طواس . این فضاهای رابط به[20]مختلف در طبقات باال بوده است

. [7]کنند ساختار فیزیکی خود، ایمنی را نیز برای ساکنان تامین می
شناسی شکلی و استقراری  همچنین کارکردهای دیگری مانند گونه

ر معماری بومی بوشهر نیز برای این عنصر معماری وجود شناشیر د
دلیل عدم ارتباط با هدف این پژوهش بدان پرداخته  دارد که به

  ).۱(جدول  است  نشده
  

  دالیل استفاده از شناشیر در مطالعات پیشین) ۱جدول 
  مطالعات پیشین/ نظرات
  تعدیل شرایط اقلیمی

 [14-11]جلوگیری از ورود مستقم نور
  [15]تصفیه نور

  [17 ,16 ,8 ,7]جلوگیری از تبادل سریع حرارت
  [6-4]کاهش رطوبت و هدایت باد به سمت فضای داخل

  ایجاد محرمیت
  [6]ایجاد ارتباط بصری درون و بیرون خانه به همراه حفظ محرمیت

  [8 ,4]پیونددهنده زندگی عمومی و خصوصی
  [6]ایجاد امنیت در بافت شهری

  واسطایجاد فضای 
  [20 ,19 ,15]عامل ارتباط فضاهای طبقه باال

  
اندازهای جدیدی را  نگاه انتقادی به کارکردهای شناشیر چشم

هایی که به کارکرد اقلیمی شناشیر  دهد. پژوهش رو قرار می پیش
های دقیقی را برای این موضوع ارایه  اند، معیار و سنجه اشاره کرده

شناشیر باید اشاره کرد معماری  اند. در نقد کارکرد محرمیت نداده
های  سنتی بوشهر هم از این اصل مستثنی نیست و ساکنان خانه

های شناشیر این  هایی به جای پایه قدیمی بوشهر با قراردادن کرکره
اند که این عنصر مانع دید افراد به درون  ویژگی را به شناشیر افزوده

از شناشیرهای های مرتفع شود ولی بسیاری  خانه از طریق پنجره
و این نکته نیز وجود دارد  اند موجود در بافت این خاصیت را نداشته

ها نیز شناشیر  هایی که وزش باد وجود ندارد پنجره که چرا در جهت
  ).۱شان حفظ شود (شکل  ندارند که محرمیت

شده در ارتباط با شناشیر استفاده از آن  از دیگر کارکردهای بیان
است (ایجادکننده ارتباط بین فضاهای خانه در عنوان فضای رابط  به

طبقات باال)، ولی این ویژگی از عوامل اصلی وجود شناشیر به نظر 
های بوشهری در طبقات باال  آید زیرا در تعداد زیادی از خانه نمی
هایی صورت گرفته و بدون وجود شناشیر هم ارتباط  نشینی عقب

رت طبیب، عمارت توان عما بین فضاها به وجود آمده است می
ها (ساختمان سازمان میراث فرهنگی)،  طاهری، عمارت کازرونی

رییس، عمارت امیریه (شورای شهر کنونی)،  عمارت حاج
  ).۲خانه ایرانی، عمارت ایرانی و غیره را مثال زد (شکل  تجارت

  

  
کنند (عمارت  استفاده از شناشیرهایی که محرمیت ایجاد نمی )۱شکل 
  رییس) حاج
  

    
وجودآمدن فضای ارتباطی، عمارت طاهری  ها برای به نشینی جداره عقب )۲شکل 

  (عکس سمت راست)، عمارت طبیب (عکس سمت چپ)
  



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمیدرضا بحرانی همکاران ۱۸۲  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ۱۳۹۷، پاییز ۳، شماره ۸دوره                                                                                                                                                                                                     جهانپژوهشی نقش  - فصلنامه علمی

ویژه  آید کارکرد اقلیمی به براساس نقد مطالعات پیشین به نظر می
های اصلی شناشیر است ولی روش  در ارتباط با جریان باد از نقش
العات پیشین مبهم بوده و به گونه دستیابی به این نتیجه در مط

 [4]و همکاران رنجبردیگری از تحلیل نیاز است. این نکته در مطالعه 
 اقلیمی در عنصر هر در بیشتر کنکاش مورد تاکید قرار گرفته که

 و میزان برداشت مبنای بر های کمی تحلیل از و استفاده بوشهر
اقلیمی عناصر معماری و تر از کارکرد  تواند درکی دقیق می باد سرعت

. بنابراین این مقاله مسیری جدید در [4]شهری بوشهر را فراهم آورد
  کند. تر را پیگیری می های علمی دقیق تحلیل براساس روش

  
  روش پژوهش - ۳

در یک دهه اخیر مطالعات اقلیمی در معماری و طراحی شهری 
های دیگر تحول  گرفتن از دانش افزارها و کمک واسطه تنوع نرم به

گرفتن از  جدی یافته است. در حوزه تحلیل جریان باد، کمک
ها را باال برده  دقت تحلیل (CFD)دینامیک سیاالت محاسباتی 

افزارهای گبیت و  ی در نرمساز است. در این پژوهش از تکنیک مدل
افزارهای تحلیلی مکانیک سیاالت هستند، استفاده  فلوئنت که نرم

شده است تا بتوان نتایج دقیق و قابل استناد به دست آورد. 
پذیر برای بررسی  افزار بسیار انعطاف افزار فلوئنت یک نرم نرم

چگونگی حرکت سیاالت، انتقال حرارت و انتقال جرم است. این 
هایی با شبکه  افزار قابلیت پشتیبانی و تحلیل جریان نرم

های مثلثی، مربعی و غیرهندسی)، برای  یافته (مش غیرساخت
که کمتر برای  [21]سازد های پیچیده را فراهم می هندسه
ایم. ارزش  های ساخت عناصر معماری از آن بهره برده پژوهش

افزار در  نرم افزار فلوئنت در تحلیل جریان باد نسبت به دیگر نرم
ای است که برای عناصر معماری بسیار  قدرت تحلیل نقطه

  کننده است. کمک
شناسی شناشیرهای  در این پژوهش عالوه بر تحلیل کمی، ابتدا گونه

ها در  بیرونی در بافت تاریخی بوشهر را نیز بررسی کرد و همه گونه
یدانی شناسی براساس بازدیدهای م افزار تحلیل شدند. این گونه نرم

  و تحلیل تصاویر تاریخی بوشهر انجام شده است.
  
  بحث و تحلیل - ۴
  شناسی شناشیرهای بیرونی گونه - ۱- ۴

 ایران گرم اقلیم محدوده در اقلیمی تقسیمات نظر استان بوشهر از
 گیرد. از زیاد قرار می رطوبت و زیاد نسبتاً با گرمای  ساحلی و ناحیه
 در بارش دوره کوتاهی و هوا اعتدال به منطقه این های ویژگی
 اشاره توان می تابستان در هوا شدید گرمای بودن طوالنی و زمستان
 است نواحی این از یکی هم بوشهر که ساحلی نواحی در. کرد

 کم دریا به نزدیکی علت به فصول و روز و شب بین دمای اختالف
 در دما کاهش از مانع فارس خلیج از برخواسته رطوبت زیرا است،
 زمینه و شود می تابستان در آن حد از بیش افزایش و زمستان
 همراه به زیاد بسیار شرجی این که آورد می فراهم را شرجی ایجاد
 سخت بسیار بوشهر ساکنان برای را زندگی شرایط زیاد، نسبتاً  دمای
  .کند می

توان مشاهده کرد که  در جدول ساالنه سازمان آب و هواشناسی می
جزیره بوشهر  های سال میانگین حداکثر دمای شبه ترین ماه در گرم

که از نظر دمایی نسبت به مناطق  [22]کند تجاوز نمی C۳۴°از 
تر است.  های دمای آسایش نزدیک مرکزی فالت ایران به شاخصه
ی در این منطقه سخت و دشوار عاملی که شرایط را برای زندگ

سازد شرجی و رطوبت بیش از اندازه هوا است. این رطوبت است  می

که مانع از انجام فرآیند تبخیر در سطح پوست و در نتیجه آن مانع 
شود و تحمل گرمای این منطقه را بسیار  شدن بدن می از خنک
  سازد. دشوار می

ه هیچ نوع تجهیزات بهترین راه حل برای بهبود شرایط در زمانی ک
هایی بوده که در  الکتریکی وجود نداشته است استفاده از فرصت

ترین فاکتور  باد زیرا مهمطبیعت وجود دارد مانند استفاده از جریان 
  .[4]ای است گذارد، باد منطقه بر شرایط تهویه اثر میآب و هوایی که 

برابر انرژی دلیل اختالف در فشار هوای جو، توزیع نا ای به باد منطقه
حاصل از تابشی خورشید و دمای ناشی از آن که باعث ایجاد تفاوت 

شدن هوا از نقطه پرفشار به  شود، موجب جاری در تراکم هوا می
فشار شده که تحت عنوان "اثر پیچشی یا اثر کوریولیس"  نقطه کم

شناخته شده و از گردش زمین، توپوگرافی زمین و چگونگی توزیع 
شود. این بادها در صدها متر  های زمین حاصل می ها و خشکی آب

طوری که سرعت باد با  باالتر از سطح زمین در جریان هستند، به
آرامی افزایش  افزایش ارتفاع و تغییر درجه حرارت پایین به

  .[4]یابد می
گیریم که شناشیرها در اکثر موارد در  با بیان این موضوع نتیجه می

شوند که در مقابل بادهای دریا به  میای از ساختمان ساخته  جبهه
% شناشیرهای بیرونی رو به غرب و دریا، ۴۸ساحل قرار گیرند. 

% رو به شرق ۴% رو به جنوب و فقط ۲۲% رو به شمال، ۲۶
  ).۳(شکل  [6]هستند

  

  
گیری آن نسبت به دریا  ها و جهت محل قرارگیری شناشیر در پالن خانه )٣شکل 

  (عکس سمت راست) پالن عمارت طبیب (عکس سمت چپ) پالن مطب طبیب
  

شوند که  های مختلف دیده می طور کلی در ابعاد و گونه شناشیرها به
 استقراری و شکلی شناسی تحقیق "گونه در [6]عشرتی و هدایت
بوشهر" آنها را به دو گونه اصلی  بندر بومی معماری در شناشیر

های مختلف  ها خود در فرم درونی و بیرونی که هر کدام از این گونه
. این پژوهش بر شناشیرهای اند شوند، تقسیم کرده بندی می وهگر

بیرونی که در جداره خارجی بنا در فضای عمومی هستند، تمرکز دارد 
اطالعات شناشیرهای  آوری براساس بازدیدهای میدانی و جمع

بناهای بافت تاریخی بوشهر و همچنین بررسی تصاویر تاریخی، 
  توان در سه دسته بررسی کرد: های شناشیر بیرونی را می گونه

ای تا ارتفاع  این دسته از شناشیرها دارای جداره کرکره دسته اول:
شوند و  مانده محسوب می زیادی هستند که غالب شناشیرهای باقی

مقاله بیش از دیگر شناشیرها مورد بررسی قرار گرفتند. این در این 
شوند. عرض آنها از  طور کلی در ابعاد مختلف دیده می شناشیرها به

متر و طول آنها از  ها به یک متر شروع و در بعضی خانه سانتی۶۰
رسد ولی در کنار  متر هم می۲۰ها به  متر شروع و در بعضی خانه۲

اشتراک بسیار مهمی دارند. همه این  ها، وجه همه این اختالف
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شوند و  تر تقسیم می های کوچک شناشیرها با هر طولی به قسمت
شوند،  مشاهده می ۴تر که در شکل  های کوچک ها در این قسمت پره

متر است و  سانتی۵۰ها هر کدام  گیرند که عرض این قسمت قرار می
 ۱*۵/۷*۵۰ز ها نی شود. ابعاد پره ها پوشانده می سطح آن با پره

متری از یکدیگر قرار  سانتی۴ها در فاصله  متر است که این پره سانتی
شناشیر که قابل  ۵گیری توسط نگارندگان در  اند (این اندازه گرفته

های ناچیز در  اند صورت گرفته است و اختالف دسترسی بوده
  ).۴گیری کلی تاثیرگذار نیست؛ شکل  نتیجه

رها شبیه دسته اول یگروه از شناش ساختار فیزیکی این دسته دوم:
دار آنها کمتر است (شکل  است با این تفاوت که ارتفاع جداره پره

۵.(  
این نوع از شناشیرها در بدنه خود کرکره ندارند و تعداد  دسته سوم:

شوند (شکل  محدودی از آنها در بافت تاریخی بوشهر مشاهده می
۵.(  
  

  
  تر های مساوی کوچک تقسیم شناشیر به قسمت )۴شکل 

  

  
سمت چپ، شناشیر دسته سوم، ؛ سمت راست، شناشیر دسته دوم) ۵شکل 

  شناشیر عمارت طاهری
  
  عنوان عملکرد جدید شناشیر افزایش سرعت جریان باد به - ۲- ۴

این پژوهش نقش دیگری با عنوان "افزایش سرعت حرکت باد" را 
دهد  شده نشان می های انجام کند. تحلیل میبرای شناشیر تعریف 

شده برای شناشیر  که باد با عبور از هر کدام از سه دسته بیان
گونه  یابد که حاصل خاصیت نازل بیرونی، سرعتش افزایش می

شده روی  های انجام شناشیرها است. برای تفهیم بهتر تحلیل
ها  م شیپورهشناشیرها ابتدا به بیان مبحثی از مکانیک سیاالت به نا

های شناشیر  ها پرداخته و سپس نحوه رفتار هر یک از گونه و نازل
  شود. ها) بررسی می ها و نازل براساس این خاصیت (شیپوره

طور کلی، مجراهایی که سطح مقطع متغیر دارند و در آنها سرعت  به
 که مجراهایی و نامند می یابد، شیپوره در جهت جریان، افزایش می

کننده (دیفیوزر)  یابد، پخش جهت جریان کاهش می در سرعت آن در
  ).۶(شکل  [23]نامند می

هایی که در اغلب موارد عملی با آنها مواجه هستیم، زیر  سرعت
سرعت صوت است بنابراین طبیعی است که شیپوره را مجرای 

توان در شیپوره  همگرا در نظر بگیریم. اما بیشترین سرعتی را که می

یم، سرعت صوت است، که در خروجی شیپوره به همگرا داشته باش
کردن  آید. الزم به ذکر است که اگر شیپوره همگرا را با کم وجود می

های  سطح مقطع امتداد دهیم به امید این که سیال تا سرعت
 بررسی . برای[23]آوریم ای به دست نمی فراصوتی شتاب گیرد، نتیجه

 افزار نرم در آنها شناشیرها،شده برای  هر یک از سه گونه بیان رفتار
شده  سازی (در واقع در تصاویر ارایه صورت دوبعدی مدل به گمبیت
 در و های فلوئنت مقطع شناشیرها قابل مشاهده هستند) از تحلیل
 صورت به شده سازی مدل شناشیرهای. شدند تحلیل فلوئنت
ثانیه (که این  بر متر۳۵ سرعت با بادی جریان برابر در آزمایشی

صورت  صورت ثابت و یکنواخت در حال وزیدن است و به یان بهجر
 باد سرعت بیشینه متوسط که کند.) عمود با شناشیرها برخورد می

در  .گرفته است قرار ،)هواشناسی جداول از استفاده(است  بوشهر در
افزار  فرض نرم شده عدد الیه مرزی همان پیش های انجام تحلیل

  فلوئنت در نظر گرفته شد.
  

  
  [23]بعدی های یک اثر سطح مقطع در جریان) ۶شکل 

  
  گونه دسته اول شناشیرها بررسی خاصیت نازل - ۱- ۲- ۴

ای  طور که گفته شد این دسته از شناشیرها دارای جداره کرکره همان
بعدی آنها و نحوه  مدل سه ۷تا ارتفاع زیادی هستند که در شکل 

  ها قابل مشاهده است. قرارگیری پره
مشخص است اگر سطح برخورد باد با  ۹و  ۸طور که در تصویر  همان

های شناشیر  فرض شود که این سطح شامل ضخامت پره aشناشیر 
متر) است. میزان  سانتی۴های بین آنها ( متر) و فاصله سانتی (یک

سطح خروجی باد بعد از گذشتن از شناشیر و ورود به فضاهای 
فرض شود) است زیرا  dمتر (ک aپشت آن (فضای داخل خانه) از 

  ).۸شود (شکل  ها از آن کم می مجموع ضخامت پره
شود که این  در واقع سطح ورودی باد در جهت ورود به خانه کم می

گونه شناشیرها است که باعث افزایش سرعت  همان خاصیت نازل
  شود. باد می

  

  
  بعدی از ساختار فیزیکی شناشیر مدل سه )۷شکل 
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  ها در شناشیرهای بیرونی مقطعی از وضعیت قرارگیری کرکره) ۸شکل 

  

  
  های شناشیر دسته اول شده از پره سازی مدل شبیه) ٩شکل 

  
شدن به  در این مرحله برای اثبات فرضیه خود با نزدیک مرحله اول:

های شناشیر دسته اول به دنبال آن هستیم که ببینیم چه  پره
اتفاقی برای جریان سیال در لحظه برخورد و ردشدن از شناشیر 

  ).۹افتد (شکل  می
 در :)۹(شکل آن  از حاصل نمودار و شده سازی شبیه مدل تحلیل
 است: مشاهده قابل مهم زیر بسیار نکته ود شده انجام های تحلیل
 دو دارای سیال جریان): باد(سیال  جریان سرعت افزایش )الف
 که [24]دارند عکس رابطه یکدیگر با که است فشار و سرعت مولفه
 این در واقع در. است مقاله این بحث از خارج آن عددی بیان
 عمل شیپوره یک مانند شناشیر های پره که دید توان می تصویر
 افزایش آن سرعت و کاهش باد فشار که شوند می باعث و کنند می
 حال در ثانیه بر متر۳۵ سرعت با بادی جریان اگر یعنی. کند پیدا

 هنگام در کند برخورد شناشیر به سرعت همین با و باشد وزیدن
) شوند قرمزرنگ که کانتور خوانده می های فلش( ۹طبق شکل  خروج
 ما شناشیر از گرفتن فاصله از بعد و ثانیه بر متر۱۰۲به  آن سرعت
 شناشیر پشت در) زردرنگ های فلش( ثانیه بر متر۷۰معادل  سرعتی
 اثر کاهش و بهتر تهویه برای مهمی بسیار عامل خود این که داریم
  .نداریم شناشیر ما که است زمانی به نسبت شرجی
 خروجی نمودار در که طور همان :)۹(شکل  جریان جهت تغییر )ب
 از عبور پس باد جریان حرکت جهت دید که توان می فلوئنت از

 انجام دلیل که است مهمی بسیار اتفاق این و کند می تغییر شناشیر
  است. ارتباط با شناشیر دسته اول در آزمایش دوم
 را آن پشت فضای از بخشی و شناشیر مرحله این در مرحله دوم:

 در شناشیر از عبور از سیال پس رفتار تا کردیم تحلیل و سازی مدل
کنیم. الزم به ذکر است که شرایط  مشاهده دری را پنج فضای

و  ۱۰ های آزمایش همانند مرحله اول در نظر گرفته شده است (شکل
۱۱(  

 از خروجی نمودار در که طور همان: )۱۱جریان (شکل  جهت تغییر
 شناشیر از عبور پس باد جریان حرکت جهت دید توان می فلوئنت
های  زیرا ارتفاع خانه است مهمی بسیار اتفاق این که کند می تغییر

ها حدود  شود (در بعضی از عمارت بوشهری بلند در نظر گرفته می
متر) ولی حضور انسان نهایتًا تا ارتفاع دومتری است و این ۵/۴

تغییر جهت جریان باعث هدایت باد به سمت جایی که انسان 
د. در واقع شناشیر موجب استفاده بهینه و شو حضور دارد، می

  شود. حداکثری از جریان باد در جایی که انسان حضور دارد، می
  

  
  سازی در فلوئنت، شناشیر عمارت طبیب شده برای مدل شناشیر برداشت) ۱۰شکل 

  

  
  شده از کل شناشیر دسته اول، محیط پشت آن سازی مدل شبیه) ١١شکل 

  
  گونه دسته دوم شناشیرها نازلبررسی خاصیت  - ۲- ۲- ۴

طور که قبال هم بیان شد ساختار فیزیکی این دسته شبیه  همان
دار آن کمتر است  دسته اول است با این تفاوت که ارتفاع جداره پره

  ).۱۲(شکل 
های شناشیر به  شدن به پره در این مرحله با نزدیک مرحله اول:

یان سیال در لحظه دنبال آن هستیم که ببینیم چه اتفاقی برای جر
  ).۱۳افتد (شکل  برخورد و ردشدن از شناشیر می

 در :)۱۳آن (شکل  حاصل از نمودار و شده سازی شبیه مدل تحلیل
  است: مشاهده قابل مهم زیر بسیار نکته دو شده انجام های تحلیل
a نمودار در که طور همان: جریان در نقطه  جهت تغییر )الف

برخورد  پس باد جریان حرکت جهت دید توان می فلوئنت از خروجی
ند. در نقطه ک آن به سمت باال تغییر می از با شناشیر و قبل از عبور a کند فشار سیال افزایش  ای که باد به شناشیر برخورد می لحظه
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شود که جهت جریان به سمت باالی شناشیر  یابد و باعث می می
تغییر کند در حقیقت شناشیر مانند یک سد در برابر جریان عمل 

 در آزمایش انجام دلیل که است مهمی بسیار اتفاق این کند که می
.  است پژوهش این در مرحله دوم

b  .در نقطه  )باد(جریان سیال  کاهش سرعت )ب
  

  
  شناشیر دسته دوم (آلبوم شخصی نگارندگان)) ۱۲شکل 

  

  
  های شناشیر دسته دوم  شده از پره سازی مدل شبیه) ١٣شکل 

  
 را آن پشت فضای از بخشی و شناشیر مرحله این در مرحله دوم:

 شناشیر از عبور از پس سیال را رفتار تا کردیم تحلیل و سازی مدل
کنیم و الزم به ذکر است که شرایط  مشاهده دری پنج فضای در

  ).۱۴(شکل  آزمایش همانند مرحله اول در نظر گرفته شده است
) ۱۴طور که از نمودار حاصل (شکل  همان: افزایش سرعت جریان باد
کردن دهنه  شده مشخص است شناشیر با تنگ و خطوط دستی رسم
افزایش سرعت در فضاهای پشت خود  ورودی جریان موجب

های  گونه) در واقع در این حالت پره شود (همان خاصیت نازل می
  شوند. شناشیر مانع ورود باد و هدایت آنها به سمت باال می

  

  
شده از کل شناشیر دسته دوم، محیط پشت آن سازی مدل شبیه )١٤شکل   

  
  گونه دسته سوم شناشیرها بررسی خاصیت نازل - ۳- ۲- ۴

این نوع از شناشیرها در بدنه خود کرکره طور که قبال بیان شد  همان
ندارند و تعداد محدودی از آنها در بافت تاریخی بوشهر مشاهده 

بینیم که  شده روی این دسته می های انجام شود. در تحلیل می
رفتاری کامًال مشابه با دسته دوم دارند به همین دلیل از بیان 

شده این دسته  کنیم و فقط نمودار تحلیل میتحلیل مجدد آن پرهیز 
  ).۱۵دهیم (شکل  را قرار می

  
  شده از کل شناشیر و محیط پشت آن سازی مدل شبیه) ١٥شکل 

  
ها به وضوح عملکرد شناشیر در افزایش سرعت باد را  مجموع تحلیل
دهد. این افزایش سرعت در ارتباط با رطوبت بیش از  نشان می

آوردن  توجیه است زیرا عاملی اصلی در پاییناندازه بوشهر قابل 
آسایش حرارتی است و شرایط زندگی را برای ساکنان بوشهری 

حدی در بافت تاریخی بوشهر  دشوار ساخته است. تهویه هوا به
ترین عناصر معماری را  اهمیت دارد که از نوع شهرسازی تا کوچک

دهد که  میها نشان  تحت تاثیر خود قرار داده است. نتایج تحلیل
اندیشیدن به عنصر شناشیر و چگونگی طراحی آن چه میزان بر 

  آوردن آسایش حرارتی موثر بوده است. فراهم
علت عدم تمرکز مدیریت شهری بر حفاظت از  بافت تاریخی بوشهر به

ویژه در مورد  بافت در حال تخریب روزافزون است. این موضوع به
رفتن شناشیرها و  زبینشود. ا شناشیرهای بافت بیشتر دیده می

های  های اصیل شناشیرها از محدودیت دسترسی محدود به نمونه
 .این پژوهش بود
شود نمونه این پژوهش در ارتباط با دیگر عناصر  پیشنهاد می

همچنین در مقیاس  وطارمه  ماننداقلیمی بافت تاریخی بوشهر 
  ها نیز انجام شود.رها و گذ فضاهای شهری همچون میدانچه

  
  گیری نتیجه

های کمی دریافتی جدید از شناشیر را  این پژوهش با اتکا بر تحلیل
طور کلی وقتی سطح مقطع عبوری جریان سیال  دهد. به ارایه می

قابل تراکم با سرعت فروصوت در جهت جریان کاهش یابد موجب 
ها  شود (طبق قانون شیپوره افزایش سرعت و کاهش فشار سیال می

دهد و باد با عبور از  اشیر هم این اتفاق رخ میها). در شن و نازل
یابد. اتفاق دیگری که برای باد با عبور  شناشیر سرعتش افزایش می

افتد، تغییر جهت آن است. در واقع شناشیر باد را به  از شناشیر می
کند و این دقیقًا همان  های طبقه باال هدایت می سمت کف اتاق

توان گفت  طور مختصر می جایی است که انسان حضور دارد. به
شناشیر موجب افزایش سرعت باد و تغییر جهت آن به سمت 

شود. به تعبیری  بخشی از فضا که انسان در آن حضور دارد، می
آورنده فضایی برای دستیابی به آسایش حرارتی  شناشیر فراهم
های مختلف شناشیر این عملکرد افزایش سرعت و  است. گونه

  :دهند خود انجام می تغییر جهت را به شیوه
دسته اول: الف) جریان باد با عبور از شناشیر سرعتش افزایش 

ب) جهت جریان باد بعد از عبور از شناشیر به سمت کف  ،یابد می
  دهد. خانه تغییر مسیر می

ها تغییر جهت  گذشتن از پره دسته دوم: الف) جریان باد قبل از
دهد که باعث  تشکیل میها  شکل را در باالی پره داده و حالت قیفی

ب) جهت جریان باد بعد از عبور از  ،شود افزایش سرعت جریان می
  دهد. شناشیر به سمت وسط فضا تغییر مسیر می

ها تغییر جهت  گذشتن از پره دسته سوم: الف) جریان باد قبل از
دهد که باعث  ها تشکیل می شکل را در باالی پره داده و حالت قیفی

ب) جهت جریان باد بعد از عبور از  ،شود می افزایش سرعت جریان
  .دهد شناشیر به سمت وسط فضا تغییر مسیر می
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مطالعات قبلی این پژوهش درکی جدید از عملکرد شناشیر در کنار 
نوعی افزایش سرعت به جریان باد را بر  رو قرار داده و به را پیش
 داند زیرا اجرای شناشیر از لحاظ فنی های دیگر مقدم می نقش

یافتن به هدفی مهم  بردار بوده و به دنبال دست مشکل و هزینه
اند. این  پذیرفته معماران بوشهر باید دشواری طراحی و اجرا را می

شود.  روش  آمدگی طبقه اول در معابر نیز دیده می موضوع در پیش
رو  آمده این موضوع را پیش دست تحلیل در این پژوهش و نتایج به

ادراک سازگاری اقلیمی در سنت معماری و دهد که در  قرار می
های جدیدی پیموده شود تا  طراحی شهری اقلیمی ایرانی باید راه

درستی فهمیده شود. این  های طراحی همساز با اقلیم به خالقیت
دریافت نو از تالش شناشیر برای افزایش هر چه بیشتر جریان باد 

یدی برای های جدید، راهکاری جد تواند به مدد تکنولوژی می
  آسایش حرارتی در فضاهای شهری و معماری بوشهر را فراهم آورد.
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