
 چکيده

های فسیلی برای تأمین آسایش حرارتی، یکی از معضالت محیطی در اثر استفاده از سوختهای زیستامروزه افزایش آلودگی

گیری حداکثری از توان دریافت که تأمین تهویه طبیعی با بهرهبه معماری گذشته می رود. با رجوعشمار میاین حوزه به

های گونه برداشت کرد که استفاده از روشتوان اینگرفته است. بنابراین میمی: باد( صورت رسالهنیروهای طبیعی )در این 

بومی معماری  زه تهویه مطبوع بناهای جدید گردد.وجودآمده در حوکننده مسائل و معضالت بهتواند حلبومی به نوبه خود می

است که با استفاده از مصالح بومی و با اصول و  این منطقه روستایی مرجع ارزشمندی برای معماریسیستان،  روستایی منطقه

های موجود در الگوهای معماری بومی موجود در قابلیتاست.  افتهی توسعهیی متناسب با اقلیم و فرهنگ این منطقه ها شاخص

طبیعی در تواند راهنمای مناسبی در جهت شناسایی فنون استفاده از باد برای ایجاد تهویه سیستان می مناطق روستایی

یعنی الگوهای قابل استفاده آن، شیوه سازگاری مسکن با پدیده اقلیمی غالب منطقه؛  نیتر مهماز منطقه باشد. مسکن روستایی 

با  "روزۀ سیستان ستیصدوبباد "باد ایران با نام  نیتر سهمناکمنطقه سیستان از بادخیزترین مناطق ایران بوده و  باد است.

وزد. این پدیده اثر خود را بر معماری بومی این منطقه گذاشته و در این منطقه میشرقی غربی به جنوبجهت غالب شمال

از آنجا که جمعیت روستایی و به تبع آن میزان  اند.از این پدیده اقلیمی استفاده نمودهروستاییان به بهترین شکل ممکن 

این . است، لذا تأمل در مسکن روستایی این منطقه ضروری بوده بیشتر جمعیت شهریقه از ساز در روستاهای این منطوساخت

در  بومی روستاییگیری مسکن که شکل اشاره داردنکته ضمن بررسی معماری بومی روستایی منطقه سیستان به این  رساله

های گونه ها مسکن بومی بوجود آمده است. پس از آنآغاز شده که با ترکیب این اتاق "اتاق"این منطقه از سلولی به نام 

بیعی که در نتیجه مطابقت با شرایط ط منطقهاین کن بومی موجود در روستاهای در مس ه و دواتاقهاتاقو غالب تک مختلف

ها را به لحاظ تهویه طبیعی مورد تحلیل و بررسی قرار اند را شناسایی کرده و رفتار باد در هریک از گونهمنطقه شکل گرفته

 -صورت توصیفیکیفی، به رویکردداده و در نهایت گونه بهینه از نظر تهویه طبیعی انتخاب شده است. در این پژوهش، ابتدا با 

های ، به شناسایی و بررسی روشیی سیستانروستا مختلف مناطقهای بومی های میدانی از خانهبرداشتتحلیلی و با تکیه بر 

از  ه و دواتاقهاتاقتک های غالب، با انتخاب گونهCFDسازی استفاده از باد در مسکن بومی پرداخته و در ادامه به کمک مدل

 Gambitافزارهای وسیله نرمسازی بهبا استفاده از روش تحقیق شبیه هانظر نحوه تهویه طبیعی، تحلیل رفتار باد در این گونه

-)جهت تحلیل رفتار باد( انجام گرفته است. به Ansis fluent 51)جهت ساخت هندسه مسکن و ایجاد شبکه مش( و  6.4.2

چهارماهه )از در طول دوره  های محیطی در محلگیریمنظور اعتبارسنجی پژوهش، به کمک بادسنج دیجیتال، اندازه

متر بر  55تا  7روزه، در روزهایی که سرعت باد غالب منطقه بین و در زمان وزش بادهای صدوبیست خردادماه تا شهریور ماه(

-که دارای کشیدگی شمال ایاتاقه و دواتاقههای تکگونهها، انجام شده است. در نتیجه تحلیل روز( 15ثانیه بوده است )جمعاً

در سقف،  "کُلَک"مانند  مؤثر بر تهویه طبیعی و در جهت عمود بر باد غالب منطقه بوده و از تمام عناصرغربی جنوب-شرقی

-غربی با پراکندگی مناسب در سطح دیوار، بهره برده است به عنوان گونهدر دیوار جبهه شمال "صورک"های مشبک و دریچه

ها جهت الگوگیری و اصالح مسکن روستایی سیستان این گونهتوان از می د ونشودر مسکن بومی انتخاب می های بهینه

 استفاده کرد.
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