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  تی و مدرن شهر اراكاثرات اقلیم بر معماري سنّ
  16/11/89  :تاریخ پذیرش مقاله                    25/10/89  :تاریخ دریافت مقاله

  
 ) دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراكاستادیار ( ∗عباس ملک حسینیدکتر  

  )کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزي شهري( علیرضا ملکی
  

  چکیده
 ،برابر سرما و گرما و حوادث محیطی محافظت می نمایـد مسکن به عنوان سرپناه از انسان در 

هـاي فسیلی ، تطابق ساختمان با شرایط اقلیمی به  پس از دستیابـی به انرژي. پیوندیبا اقلیم دارد مستقیم
این موضوع ، موجـب افـزایش مصـرف سـوخت و انـرژي بـراي گرمـایش و        .فرامـوشی سپرده شد 

ق سعـی دارد که بـا مطالعه ي شرایط و وضعیت اقلیمی شهر این تحقیـ .گردید ها ساختمان سرمایش
ازطراحــی سـاختمان هــاي متنــاسب و      طریـق  اراك ، به ارائه ي راهکارهایی جهت ایجاد آسایش 

لذا جهت . سازگـار بـا اقلیم منطقه و در نتیجه کاهش مصرف انـرژي و بهینه سازي مصرف آن بپردازد 
سـاله از   40عات ایستگاه سینوپتیک شهر اراك در یک دوره ي آمـاري  نیل به این هدف از آمار و اطال

همچنین پس از تعیین نـوع اقلـیم شـهر    . جمله دما ، بارندگی ، باد و رطوبت نسبی استفاده شده است 
اراك ، با استفاده از شاخص هاي دماي موثر ، اولگی ، گیونی ، ماهانی و اوانـز بـه بررسـی وضـعیت     

ري همساز با اقلیم پرداخته شده است و سپس وضعیت اقلیمی هر ماه از سال و آسایش اقلیمی و معما
در .و راهکارهاي الزم ارائه شده است  هاچگونگی آسایش انسان با توجه به این شاخص ها و پیشنهاد

این تحقیق مشخص شد که آب و هواي شهر اراك خصوصیات اقلیمی فالت مرکزي ایران را داراست 
ماه هاي دي ، بهمن ، اسفند ، آبـان و  . و مرطوب و تابستان ها گرم و خشک است و زمستان ها سرد 

آذر خارج از محدوده ي آسایش بوده و سرما حاکم است و استفاده از وسایل گرمایی و سیستم هـاي  
ماه هاي فروردین ، اردیبهشت و مهر داراي شرایط آسایش و راحتی . مکانیکی حرارت زا الزامی است 

و ماه هاي خرداد ، تیر ، مرداد و شهریور  نیز گرم بوده و در روز شرایط آسایش وجود ندارد می باشند 
لذا می توان گفت که . و باید از سیستم هاي تهویه کننده و سیستم مکانیکی خنک کننده استفاده نمود 

مکانیکی  درصد از مواقع سال براي گرم کردن فضاي داخل ساختمان باید از گرمایش 40در نزدیک به 
  درصد از مواقع سال برقرار است و در بقیه ي مواقع سـال  25استفاده کرد و شرایط آسایش در حدود 

. هوا گرم بـوده و بایـد از سـرمایش مکـانیکی اسـتفاده نمـود       ) درصد از مواقع سال  35نزدیک به (  
                                                

  malekhoseini@yahoo.com :نویسنده رابط ∗
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د زمسـتان صـورت   بنابراین باید طراحی ساختمان با توجه به آب و هواي گرم و خشک تابستان و سر
گیرد و همچنین براي افزایش ضریب آسایش و راحتی در شهر اراك باید به مقدار فضاي سبز موجـود  

  .و معابر افزود ) حیاط ( در محیط مسکونی 
  

  واژه هاي کلیدي 
 اقلیم ، معماري ، معماري سنّتی و مدرن ، شاخص آسایش ، شهر اراك
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   مقدمه
اقلیم بر هیچ کسی پوشیده نیست و طرح هـاي معمـاري بـدون     اهمیت تأثیر متقابل معماري و

ها و عوامل اقلیمی و آب و هوایی منطقـه ، نـاقص و پرهزینـه خواهـد بـود و ایجـاد        توجه به ویژگی
فضاهاي شهري و محیط هاي مسکونی و ساختمان ها و خیابان ها ، همه و همـه ، نیازمنـد توجـه بـه     

زه اهمیـت و ضـرورت توجـه بـه شـرایط اقلیمـی در طراحـی و        امرو. اقلیم و مطالعات اقلیمی است 
معماري مساکن ثابت شده و در ساختمان هایی که در ساخت آنها به تمامی ویژگی هاي اقلیمی و آب 
ی و کیفی زندگی و آسایش حرارتی ، احساس بهتر  ه شده است ، انسان از نظر سطـح کمو هوایی توج

فـوق   توجـه بـه عوامـل   . ها سالم تر و ایمن تر است  این ساختمان شرایط محیطی دارد و تري را و بیش
 سـاختمان نیـز   شرایط محیطی و تعدیل مورد نیاز جهت کنترل سوخت در مصرف جویی صرفه الذکر، باعث

  .می شود
هماهنگ کردن ساختمان و محیط مسکونی انسان با شرایط و عوامل اقلیمی بــه دلیـل گرانـی    

اقلیم و معماري یکی از علوم جدیدي است که جهـت بهـره   . ردار است انرژي از اهمیت زیادي برخو
برداري از مواهب طبیعی و با هدف صرفه جویـی در مصرف انـرژي و کـاهش مصـرف انـرژي هـاي      
تجدیدناپذیر از جمله نفت و گاز و ایجاد شرایط رفاه و آسایش براي انسان در ساختمـان و مسکن می 

ه به مطالعـات عوامـل و عناصـر مختلـف اقلیمـی ، محـیط مسـکونی و        انسان می تواند با توج. باشد 
. ترین آسایش و رفاه را بـراي او تأمین نماید  ساختمان را به گونه اي طراحی و معماري نماید که بیش

در ایـن  . لذا این مـوضوع ، نشان دهنده ي تأثیـر متقابل بین انسان و اقلـیم و ســاختمان مــی باشـد     
محدوده ي آسایش حرارتی شهر اراك ، از شاخص هـاي دمـاي مـوثر ، اولگـی ،      تحقیق جهت تعیین

  .گیونی ، ماهانی و اوانز استفاده شده است 
  

  

  مواد و روش تحقیق
ساله ي عناصر آب و هوایی ایـن شـهر از    40در بررسی اقلیمی شهر اراك از آمار و داده هاي 

نوپتیک شـهر اراك کـه بـه صـورت پارامترهـاي      ایستگاه سـی ... جمله دما ، بارندگی ، رطوبت نسبی و 
حداکثر ، حداقل و میانگین ارائه شده و همچنین پوشش ابـري و سـاعات آفتـابی ، جهـت و سـرعت      
. وزش باد ، تعداد روزهاي برفی و یخبندان و تعداد روزهاي همراه با گرد و خاك استفاده شده اسـت  

)  Excel( ده با استفاده از نرم افزار کامپیوتري پس از جمع آوري و میانگین گیري پارامترهاي ذکر ش
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نمودارهاي مربوطه استخراج و ارائه گردیده و با استفاده از شاخص هاي اقلیمی دماي موثـر ، اولگـی ، 
  .الزم جهت طراحی و معماري همساز با اقلیم ارائه گردیده است هاياوانـز پیشنهاد ماهانـی و گیونـی،

  

  شهر اراك  با اقلیم مختصر آشنایی
قرار گرفته   34° - 06'و عرض جغرافیایی 49° - 42'بیـن طول جغرافیــایی شـهرستان اراك 

کیلومتر مربـع،   6700متري از سطح دریاي آزاد با وسعتی در حدود  1708شهر اراك در ارتفاع . است 
شمال به شهرستـان سمت  بـاشد و از ساوه مـی از نظر وسعت دومین شهرستـان استان بعد از شهرستـان

مشرق به شهرستان محالت و از جنوب  هاي همدان و مالیر ، از مغرب به شهرستان ، از و آشتیـان تـفرش
 40میانگین ساالنه ي دماي هوا طی یک دوره ي . به شهرستان هاي خمین و شازند محدود شده است

بارنـدگی در همـین دوره ي   سـاالنه ي   میانگــین  گراد اسـت و  درجه ي سانتی 8/13ساله ي در اراك 
درصد است که نشان  58/46همچنین میانگین ساالنه ي نم نسبی هوا .  میلی متر است 7/341آمـاري ، 

  ) 1386ساله ي ایستگاه هواشناسی شهر اراك ،  40آمار . ( دهنده ي خشکی هوا می باشد 
 

  ساله 40درجه ي حرارت شهر اراك در طی دوره ي  : 1جدول شماره ي 
  درجه ي سانتی گراد 44  ثر مطلق دماحداک

  درجه ي سانتی گراد 7/20  معدل حداکثر دما

  درجه ي سانتی گراد 7  معدل حداقل دما

  درجه ي سانتی گراد -5/30  حداقل مطلق دما

  1386ستگاه هواشناسی شهر اراك ، ساله ي ای 40استخراج از آمار : منبع 
  
 

  ساله در شهر اراك 40بر اساس آمار دوره ي  ، بارندگی و دمات نسبی رطوببررسی پارامترهاي  : 2جدول شماره ي 
درصد بارندگی فصلی در شهر   رطوبت نسبی بر حسب درصد  فصل

  اراك
درجه سانتی به میانگین دماي هوا 
  گراد

  4/18  درصد 25  39  بهار
  2/25  درصد 1  66/27  تابستان

  9/8  درصد 28  33/55  پاییز
  8/2  46  33/64  زمستان

  8/13  ---------------   58/46  گین ساالنهمیان

  1386ستگاه هواشناسی شهر اراك ، ساله ي ای 40استخراج از آمار : منبع 
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میلی  819ترین فشار در تیرماه و  داده هاي موجود در اداره ي هواشناسی نشان می دهد که کم
روز از سال آسمان  55تقریباً  در اراك. میلی بار می باشد  5/827بار و بیشترین مقدار آن در مهرماه و 
ترین ساعات آفتابی ماهانه مربوط به تیرماه است که مقدار  بیش. به طور کامل پوشیده از ابر می باشد 

سـاعت   2/150ترین ساعات آفتابی ماهانه نیز در دي مـاه بـه مـدت     ساعت می باشد و کم 9/348آن 
  ) 1386، ساله ي ایستگاه هواشناسی شهر اراك  40آمار . ( است 

بادهاي عمومی منطقه عمدتاً از جنوب غربی و غرب می وزند که منشأ آن ها اقیانوس اطلس و 
کیلومتر در ساعت می رسد و مدت زمـان شـدت آن    90شدت این بادها به . دریاي مدیترانه می باشد 

د در شـهر اراك جهـت وزش بـا   . کم است و با این وجود گاهی باعث کنده شدن درختان می گـردد  
غالب در فصول زمستان و بهار غربی است و در فصل تابستان سرعت بادها اصوال کم و جهـت وزش  

و در شـهریور مـاه   ) سمت کویر ( شمال شرقی و شرق ) تیر و مرداد ( باد غالب در دو ماه اول فصل 
 در فصل پاییز بادهاي نسبتاً شدید از سمت جنوب غربی و غرب می وزد که سـرعت آن . غربی است 

  .کیلومتر در ساعت می رسد  80تا  60ها به 
متر بر ثانیه است و سرعت بادهاي غالـب در   6/4میانگین ساالنه ي سرعت باد غالب در اراك 

تر از ماه هاي گرم است و در ماه فـروردین سـرعت بـاد     این شهر به طور نسبی در ماه هاي سرد بیش
  ) 1386ه ي ایستگاه هواشناسی شهر اراك ، سال 40آمار . ( تر از ماه هاي دیگر است غالب بیش

با بررسی آمار و داده هاي ایستگاه هواشناسی شهر اراك ، مشخص شد که آب و هـواي شـهر   
زمستان ها سرد و مرطوب و تابستان ها گرم . اراك خصوصیات اقلیمی فالت مرکزي ایران را داراست 

بهـار و پـاییز فصـول    . بـه درازا مـی کشـد     مـاه  6تا  4و خشک است و زمستان ها اکثراً طوالنی و از 
ی اقلیم کـویري همـراه بـا بادهـاي     .کوتاهی هستند و تابستان در تیر و مرداد ظاهر می شود  به طور کلّ

خشک و سوزان و ماه هاي خشک و بی باران در تابستان و زمستان هاي سرد از مشخصات کلی آب و 
به روش دومارتن در گـــروه نیــمه خشـک و بــا      اقلیـم شهر اراك با توجه. هوایی شهر اراك است 

  .توجه به روش اقلیـمی آمبرژه محدوده ي اقلیــم خشک سرد قرار می گیرد 
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  عوامل اصلی پنجگانه ي دما بر حسب درجه ي سانتی گراد در شهر اراك :  1شماره ي شکل
  ) 1386شهر اراك  ،  ساله ي ایستگاه هواشناسی 40استخراج از آمار : منبع (  

  
  

  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقایسه ي میانگین هاي ماهیانه ي دما ، بارندگی و نم نسبی در شهر اراك : 2شماره ي شکل 
 ) 1386ساله ي ایستگاه هواشناسی شهر اراك ،  40استخراج از آمار : منبع     
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  معماري سنّتی شهر اراك
اصر ایران است که بـر مبنـاي هـدف مشخصـی     شهر اراك که اولین شهر جدید در دوره ي مع

برنامه ریزي ، ایجاد و تکمیل گردیده و براي زندگی و استقرار جمعیت تدارك دیده شده اسـت و بـه   
یقین از اولین شهرهاي دوره ي اخیر ایران است که به جاي معابر پر پیچ و خم و شبکه هاي نـامنظم ،  

عمود بر هم ، بازار شهر را در میان گرفته است ، در  به صورتی شطرنجی ایجاد شده و معابر به صورت
راق نـام داشت در دوره ي قاجاریه شکل گرفته است  ایـن شـهر کـه در    . ابتدا سلطان آبـاد و سپس ع

جنوب استان تهران قرار دارد ، بر اساس ویژگی هاي یک شهر اسالمی ایرانـی کـه خصوصـیات ادوار    
بررسی معمـاري شـهر   . خود نیز همخوان باشد ، ساخته شده است گذشته را داشته و با نیازهاي زمان 

اراك نشان می دهد که این شهر نمونه اي از فرهنگ شهرسازي گذشته ي ایران است و ساختار شهري 
  )1386ملک حسینی(.اسالمی آن حداقل تا عهد قاجاریه ادامه داشته است  -ایرانی 

سـبک معمـاري   . لی و اندیشه صورت گرفت احداث قلعه ي سلطان آباد با طرح و نقشه ي قب
غربی در اراضـی   -جنوبی و شرقی  -این طرح از نوع شطرنجی و با طرح شبکه هاي متقاطع شمالی 

در معماري سنتی شهر اراك ، خانه محدوده اي مسکونی است و اتاق ها در چهار طـرف  . مسطح بود 
تابستانی ، سه دري ، پنج دري ، صفه ، ارسی ،  این اتاق ها به فضاهاي زمستانی ،. حیاط آن قرار دارند 

ترین فضاهاي این مساکن عبارتنـد از حیـاط ، کـاه دان ،     مهم. پستو، باالخانه و غیره تقسیم می شوند 
، خانـه ي تنوري ، اتاق میهمان ، اتاق ) محل دام که در زیرزمین حفر می شد ( انباري ، طویله ، زاغه 

ایوان رو به کوچه که راه به اتـاق دوم  ( ن ، مطبخ ، طاقچه ، گنجه ، مهتابی ، ایوا) نشیمن ( خودمـانی 
  ) 1377شیعه ، . ( خانه  و صندوق) دارد 

 
  معماري و ترکیب ساختمان ها

قطعـات  . نواحی مسکونی ، گسترده تـرین مسـاحت بافـت قـدیم اراك را تشـکیل مـی دهـد        
این قطعات متشکل از . گر پیوند خورده است مسکونی در اندازه هاي منظم و مساحت متفاوت با یکدی

شراف واحـدهاي  . سطح زیربنا و حیاط است  نحوه ي استقرار ساختمان ها به نحوي است که امکان ا
حیاط هر خانه به صورتی باز امکان حرکت و آمد و شد . مسکونی را بر یکدیگر به حداقل می رساند 

اط هـا داراي حوض ، بـاغچه و درخت مثمر می باشند حی. اعضاي خانه را به راحتی فراهم مـی آورد 
ر ( سـاختمان هـا .  در قطعات مختلف با هم پیوند خورده و یک مجتمع به هم تنیده شده را ) سطوح پ

ترکیب ساختمان هـا بـافتی   . در میان آن ها قرار دارد ) سطوح خالی ( به وجود می آورد که حیاط ها 
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ی کند که در مقابل تابش آفتاب در تابستان و سرماي بیش از حـد در  منسجم و زنجیره اي را تداعی م
  ) 1377شیعه ، . ( زمستان حالت تدافعی به خود گرفته است 

در کنار دیوار حیاط ها به طور عمده طاق نما تعبیه شده که براي نشستن در اوقـات فراغـت ،   
اغلب حیـاط ها پایین تـر از سطح  نکته ي قـابل توجه آن که سطح. گذاردن گلدان و مانند آن هاست 

معبر عمومـی است و ورودي خانه ها با چند پله و یا با شـیب مالیـم ، سـطح کوچـه و حیـاط را بـا       
پایین بودن سطح حیاط و خانه ها از معبر عمومی به دلیل سـوار شـدن آب   . یکدیگر مرتبط می سازد 

ـ   اط و قسـمتی از سـاختمان در زمسـتان    قنات بوده و عالوه بر آن با توجه به فصول مختلف سـال حی
  .محیطی گرم تر و در تابستان محیطی خنک تر را براي ساکنان فراهم می ساخته است

عمده ي خـانه هــاي بــافت قـدیمی اراك داراي زیـرزمیــن اسـت کـه بـه منظـور انبــار ،          
از خانـه هـا بـه    قسـمتی  . استفاده می شده اسـت  ) شبستان ( و یا اقامت موقت ) مطبخ ( آشپزخـانـه 

، ســاخت  ) تنور ( جایـی براي پخت نـان . فعالیت هاي فوق برنامه ي خانوار اختصاص داشته است 
، انبار مواد غذایی و وسایل زندگی و براي برخی خانه ها ) براي تهیه ي کشمش (  آونگ انگور ترشی و

  .پیش بینی شده است ) خانه  قالی باف( بافت قالی 
ه ها اتاق ها از داخل با یکدیگر ارتباط داشت و شامل محل اصلی زندگی در فضاي اصلی خان

در مواقـع لزوم تمام اتاق ها با توجه به مرتبط بودن . و مهمانخانه بود ) نشیمن ( براي اعضاي خانواده 
قفسه هایی بـا در  ) رف ( در اتاق ها طاقچه و در زیر طاقچه ها . ، یک واحد بزرگ را تشکیل می داد 

ی تعبیه گردیده بود که بعضی از آن ها در سرتاسر دیوار اتاق و محل نگه داري تزئیناتی چون الله چوب
در کنار بعضی از اتاق ها فضاي بسته اي وجود داشـت  . ، چراغ ها ، آینه شمعدانی ها و ظروف بود ها

  .که پستو نامیده می شد و از طریق اتاق قابل دسترسی بود 
عمده به صورت سه دري و پنـج دري بـوده کـه آن هـا را بـا فضـاي      ورودي اتـاق ها به طور

حیاط مربـوط مـی ساخت به نحوي که بـا بـاز شدن درها در تـابستان ، بـاغچه ، حیـاط ، حـوض و   
آب نما بـا داخل اتـاق هـا پیوند می خورد و طبیعت را به داخل اتاق ها می آورد در زمسـتان نیـز بـا    

  ) 1377شیعه ، . ( گرم فراهم می آمد بسته شدن درها فضایی 
از لحاظ بهداشت محیط ، سعی بر این بوده است که تمام اتاق هاي مسکونی داراي نور کـافی  
باشد و از جهت جغرافیایی طوري قرار بگیرند که در زمستان بـه علـت تغییـر جهـت نـور ، موقعیـت       

می تواند بهترین سوي ممکن در این  از این جهت شهر. طوري باشد که به حد کافی نور داشته باشند 
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در اراك اکثر اوقات باد و نسیم از طرف غرب به شرق می وزد و این جریـان باعـث   . خصوص باشد 
  .غربی آسیب ببینند  -می شود که در زمستان منازل شرقی

نکته ي قابل توجه این می باشد که تمام منازل قدیمی از کف کوچه ها یـا خیابـان هـا تقریبـاً     
بناهایی . یک متر گودتر بوده اند و علت آن هم وضع آبرسانی و شبکه ي آب شهري بوده است  حدود

که در زمان تأسیس شهر ساخته شده اند تماماً آجري بوده و از خشت استفاده نشده است ولی بناهـا و  
ساختمان هایی که به دست خود مردم احـداث شـده ، عوامـل اقتصـادي مـوثر بـوده و نـوع مصـالح         

تمانی تغییر کرده و مردم با روي هم گذاردن خشت و گل ، کلبه اي براي خود ساخته که کم دوام ساخ
. بوده و در مواقع بارندگی زیان و خسارت زیادي دیده و هر لحظه احتمال خراب شـدن آن مـی رود   

به خود این مسأله پس از مهاجرت هاي اولیه به شهر کامالً مشهود بوده و بافت شهر حالت دوگانه اي 
  .گرفته است 
ي جالب توجه دیگر این است که عموم واحدهاي مسکونی قدیمی در زمستان گرم و در  مسأله

و حتی در تـابستـان  همیـن کیفیت را دارنـد آن منـازل قدیمـی هم در زمان حال.  تابستان خنک بوده اند
بـه طـور کلـی    . می شوند  خنک و در زمستان هاي سرد اراك با یک چراغ نفت سوز گرم بدون کولـر

علت این موضوع ، ضخیم بودن دیوارها که گاهی قطر دیوارها تا یک متر می رسد و کم بـودن تعـداد  
از چوب ساخته شده و آهن در ساختمـان به کـار نــرفته اسـت و     آن هـا در و پنجره است که تمامـی

  ) 1368محتاط ، . ( باشدهمچنین علت مهم دیگر جبهه ي ساختمان است که بـه سمت جنوب مـی 
 

  مقایسه ي معماري سنتی و مدرن در شهر اراك
پوسته ي اول پوست طبیعی انسان بـوده و  ( ساختمان که به عنوان پوسته ي سوم انسانی است 

قبادیان ، فـیض مهـدوي ،   . ( پوسته ي دوم پوشش مناسب در رابطه با اقلیم و محیط زیست می باشد 
گرا بوده  شهر اراك به تبعیت از شرایط اقلیمی و فرهنگی به صورت دروندر معماري سنتی ) ) 1384

است و نحوه ي استقرار ساختمان ها در چند جهت و با حیاط مرکزي که داراي یک حوض بزرگ در 
وسط حیاط و درختان بلند در اطراف آن بوده و به طور عمومی در دو جهت رو به شرق یا جنوب می 

بر برخورداري از جنبه هاي معنوي از نور آفتاب جنوب نیز بهره مند می شدند باشد که در واقع عالوه 
همچنین اکثر . خانه ها که به صورت مشبک بودند نیز رو به جنوب بـاز می شوند  و درها و پنجره هاي

پارتمـان  آساختمان ها یک یا دو طبقه می باشند ولیکن در معماري مدرن اکثر ساختمان ها به صورت 
همچنین ساختمان هاي جدید . و فاقد حیاط مرکزي و مشترك براي ساکنان می باشند  ی شوندساخته م
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گرایی خارج شده اند و به صورت برون گرا می باشند که متأسفانه ایـن الگـو در    دیگر از حالت درون
ـه معمـار و طـراح ،      اکثر موارد با اقلیم و معماري شهر سازگار و همساز نیست و در ایـن حالـت توج 

  . بیشتر به نما و ظاهر زیباي ساختمان معطوف می شود 
. جنس نماي بیرونی ساختمان ها در معماري سنتی شـهر اراك از خشـت و گـل بـوده اسـت      

تزئینات نماي درونی ساختمان ها نیز از آجر است و با پنجره هایی که تا کف امتداد یافته ترکیب گشته 
ي بیرونی اکثر ساختمان هاي جدیـد از جـنس مرمـر و یـا     در حالی که در معماري مدرن ، نما. است 

آجرنما و یا ورقه هاي آلومینیومی به نام کامپوزیت می باشد که در اکثر موارد نیز هزینه ي بسیار باالیی 
  .را به خود اختصاص می دهد 

در معماري سنتی و بومی اراك اکثراً از مصالح خشت و گل و چوب استفاده می شد که مالیم 
ن رنگ در مقابل تـابش آفتـاب و منـاسب ترین عایق حرارتی نیـز بـود و بـه علـت قطـور بـودن       تری

از این رو است که . دیوارها و در مواردي پوشش هاي آن ها عایق حرارتی و برودتی به وجود می آید 
خت استفاده از مصالح خشتی زندگی را در تابستان هاي گرم و زمستان هاي سرد ممکن سا می توان با

و باید توجه کرد که مصالح مدرن و جدید امروزي به هیچ عنوان نمی تواند مانند مصالح بومی مشکل 
  . موضوع می باشد پاساژهاي جدید به خوبی روشنگر مقایسه بازارهاي سنتی با .نماید  حل سرما را گرما و

  فـت فضاي داخلی قطعات مسکونی به یکبـاره در عرصـه ي پیونـد بـا کوچـه قـرار نمـی گر       
بلکه فضایی حایل بین ) .برعکس معمـاري مدرن و امـروزي که ورودي ساختمان با خیابان پیوند دارد (

آن ها مثالً داالن یا هشتی وجود داشت تـا واحـد مسـکونی بـا بـاز شـدن ورودي ، در معـرض دیـد         
  .رهگذران قرار نگیرد 

نوب نیز اغلـب بـا ایـوان    در معماري سنتی شهر اراك خانه ها به ویژه ساختمان هاي رو به ج
ایوان با توجه به زاویه ي تابشی آفتاب در زمستان ، نور آن را به داخل خانه ها می تاباند . همراه بودند 

در . و در تابستان گرم و با توجه به تغییر زاویه ي آفتاب ، مانع از تابش آن به داخل ساختمان می شود 
مانند حیـاط در ایـن   ( و معناي خود را از دست می دهد  حالی که در معماري مدرن ایوان نیز جایگاه

تر به صورت افقی و کشویی می باشند که این پنجره ها  و پنجره ها و بازشوها بیش) شیوه از معماري 
در آن ها انـرژي بیشتري را به هدر مـی دهنـد و در طـی    ) معموالً آلومینیوم ( استفاده از مصالح سبک 

ه راحتی به داخل ساختمان نفوذ می کند و قسـمت چشـمگیري از انـرژي    دوره ي سرد سال ، سرما ب
. مصرفی در داخل ساختمان جهت تولید حرارت و گـرم کـردن محـیط مسـکونی بـه هـدر مـی رود        

همچنین شیشه هاي به کار برده شده در پنجره ها و بازشوهاي قدیمی سفید و کوچک بوده که باعـث  
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ی در ساختمان هاي جدیـد معمـوالً از شیشـه هـاي رنگـی و      نورگیري در داخل ساختمان می شده ول
  .رفلکس استفاده می شود 

شکل گرفته اند که با اقلیم ) چینه ( دیوارهاي مساکن قدیم از خشت خام و گل و یا گل مهره 
تر ارتفـاع   منطقه سازگار و همسازي کامل دارند و به دلیل جلوگیري از نفوذ سرما و حفظ امنیت بیش

تر از جنس تیرهاي چوبی و حصیر و  در معماري سنتی بام ها و سقف ها بیش. اد دارند و ضخامت زی
گل و کاهگل و به صورت مسطح و صاف بوده اند که این مصالح بـاعث جلوگیـري از به هدر رفـتن  

در حـالی کـه در معمـاري    . انـرژي داخل ساختمان می شدند چرا که زمان تأخیر در آن ها زیاد است 
تر از نـوع آهـن و بـا پوشـش نـازکی از       درن مصالح به کار رفته در سقف ها و بام ها بیشجدید و م

آسفالت و یا ایزوگام می باشد که رنگ تیره ي این پوشش ها باعث گرم شدن ساختمان از طریق انتقال 
حرارت جذب شده از نور خورشید به محیط داخل در فصول گرم سال می شود و همین عامل باعـث  

  .رفتن انرژي هاي به کار برده شده جهت خنک کردن ساختمان می گردد به هدر 
همچنین در اکثر ساختمان هاي مدرن بام ها به صورت مسطح و صـاف مـی باشـند و سـقف     

روز در  92میـانگین  ( شیروانی با توجه به نوع اقلیم شهر اراك و وجود دوره ي نسبتاً زیـاد یخبنـدان   
  .شکالتی را ایجاد نماید مناسب نیست و می تواند م) سال 

تـر   سنتی کوچه ها و معابر داراي عرض کم و باریکی بوده اند و پوشش آن ها بیش در معماري
از جنس سنگ فرش بوده که این عامل باعث جلوگیري از ورود گرما به داخل ساختمان می شود ولی 

ود گرما و نور خورشید بـه  در معماري مدرن عرض معابـر و خیابـان هـا زیاد و پهن بوده و باعث ور
داخل محیط مسکونی می شود و با توجه به این که پوشش کف خیابان ها و معابر از نـوع آسـفالت و   

به اوج خود می رسد و کاشتن درختان ) تابستان ( رنگ تیره می باشد ، لذا این گرما در دوره ي گرما 
ی شود و همچنین به علت ارتفاع زیـاد  نیز یاعث ایجاد سایه در مساحت کمی از دیوارهاي ساختمان م

  . رسد تر از آن نمی دوم و بیش به طبقات ي درختان است سایه چند طبقه بودن آن ها که به دلیل ساختمان
شـراف    در معماري قدیمی شهر اراك نحوه ي استقرار ساختمان ها به نحوي است که امکـان ا

ساختمان داراي ارتفاع زیادي بوده  یک چرا که اگر. رساند  می یکدیگر به حداقل واحدهاي مسکونی را بر
، داراي دیوارهاي بلندي نیز بوده است در حالی که این عامل در معماري مدرن با توجه به ارتفاع زیاد 
ساختمان ها و عدم ایجاد دیوار براي ساختمان هایی که ارتفاع آن ها کم می باشد ، به حداکثر می رسد 

  .شودمسایه بر داخل محیط مسکونی از طریق پنجره و یا بر حیاط می و همین عامل باعث تسلط ه
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 دماي موثرشاخص  بررسی و تجزیه و تحلیل روش ها و شاخص هاي اقلیمی آسایش انتخابی براي شهر اراك

متر ارتفاع نسبت به سطح میانگین دریاي آزاد داراي زمستان هـاي سـرد و    1708شهر اراك با 
این امر را دماي موثر که بیانگر تـأثیر توأمان دما و رطوبت . ـا گـرم مـی بـاشد تابستان هاي مالیم و ی

این جدول دماهاي مـوثر را در سـاعات   . می توان مشاهده کرد  5است به خوبی در جدول شماره ي 
دقیقه ي بـامـداد به وقت رسمـی ایـران  30و  21:30،  18:30،  15:30،  12:30،  9:30، 6:30،  3:30
)  دي( در ماه ژانویـه  6:30ترین میانگین دماي موثر در ساعت  این جدول بیـانگر پایین. ن مـی دهدنشا

)  تیر(  در ماه ژوئیه 15:30گراد و باالترین میانگین دماي موثر در ساعت  درجه ي سانتی -3/4به میزان 
دو خـط افقـی سـیاه    منطقه ي آسایش در این شکل بـا  . درجه ي سانتی گراد می باشد  5/26به میزان 

نمایش داده شده است و این شکل بیانگر این است کـه در هـیچ یـک از سـاعات روز در مـاه هــاي       
در منطقـه ي  ) آذر ( و دسـامبر  ) آبان ( ، نوامبـر ) اسفند ( ، مارس ) بهمن ( ، فـوریه ) دي ( ژانویـه 

ر ، من. آسایش قرار ندارند  اطق تقریباً آسایش می باشـند  مناطق محصور بین خط چین ضخیم و خط پ
که منطقه ي باالیـی منطقه ي تقریباً آسایـش گرم و منطقه ي پــایینی منطقــه ي تقریـبــاً آسایـــش     

ساعت ارائه شده ، کمترین دماي مـوثر را دارا مـی    8که در میان  6:30در ساعت . خنـک مــی باشد 
تقریباً در مرز پایینی منطقه ي آسـایش قــرار   ) ر تی( باشد ، فقط در یک مـاه ، آن هم در در ماه ژوئیه 

دارد و در بقیه ي ماه ها شرایط آب و هوایی اراك در این سـاعت از روز دور از منطقـه ي آسـایش و    
  .داراي تنش سرمایی می باشد 

که در تمامی ماه ها باالترین دماي موثر را دارا می باشد ، در شش ماه از سال  15:30در ساعت 
با استفاده از این شکل به سادگی می توان مشخص نمود . آسایش یا تقریباً آسایش قرار دارد  در منطقه

بـه عنـوان مثــال در    . که در هر روز و هـر ساعتی به طور میانگیـن ، وضعیت آسایش چگونه اسـت  
ي  درجه ي سانتی گراد و دقیقاً در وسط منطقـه  8/19دماي موثر ) خرداد ( در ماه ژوئن  9:30ساعت 

  .آسایش قرار دارد 
، ) مرداد  (، اوت ) تیر  (، ژوئیه ) خرداد  (به طور کلـی مـی تـوان گفت که در مـاه هـاي ژوئن 

) مهـر ( و اکتبـر  ) اردیبهشـت ( میزان تنش کم و عمدتاً گرمایی و در ماه هاي مه ) شهریور( و سپتامبر 
. ها تنش عمدتاً از نوع سرمایی مـی باشـد   میزان تنش بسیار خفیف و نزدیک به صفر و در بقیه ي ماه 

  .درصد از تنش سالیانه را تنش گرمایی تشکیل می دهد  29در مجموع 
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  منطقه ي آسایش و میانگین دماي موثر در ساعات مختلف در شهر اراك :3شماره يشکل 
 ) 1380سازمان هواشناسی کشور ، : منبع (  

  روش اولگی
گونه که مشـاهده   جدول بیوکلیماتیک شهر اراك را نشان می دهد که همان 4شماره ي نمودار 

در این جدول ماه هـاي اردیبهشـت و مهـر در    . می شود در آن تغییرات حرارتی شبانه روز زیاد است 
نیاز می باشد تا شرایط ضخیم روزها در محدوده ي آسایش قرار دارند و در شب ها یک روانداز نسبتاً 

ش ایجاد شود و ماه هاي خرداد ، تیر ، مرداد و شهریور در باالي محـدوده ي آسـایش و در مـرز    آسای
احساس آسایش در برابر رطوبت هوا قرار گرفته اند که در این ماه هـا در روزهـا نیـاز بـه اسـتفاده از      

در داخـل  همچنین . سیستم مکانیکی خنک کننده و یا سیستم هاي تهویه کننده مانند کولر وجود دارد 
در شب هاي این ماه ها نیز بدون روانـداز و یـا بـا یـک     . ساختمان باید از جریان باد نیز استفاده کرد 

  .روانداز نازك احساس آسایش حاصل می شود 
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در ماه هاي دي ، بهمن ، اسفند ، آبان و آذر در روز در پایین محدوده ي آسایش قرار دارنـد و  
در . می باشد ) کیلو کالري در ساعت  100تا  5/36بین ( کی حرارت زا نیاز به استفاده از سیستم مکانی

کیلوکـالري جهـت احسـاس     100شب هاي این ماه ها نیز هوا بسیار سرد بوده و به حرارت بـیش از  
لذا به همین دلیل استفاده از مصالح سنگین بـا تـأخیر زیـاد حرارتـی جهـت      . آسایش نیاز وجود دارد 
  . ن گرما الزامی می باشد جلوگیري از به هدر رفت

در ماه فروردین نیز در روزها که به محدوده ي منطقه ي آسایش نزدیک است ، مـی تـوان بـا    
استفاده از تابش آفتاب به آسایش دست یافت و در شب ها نیز باید از سیستم هاي مکانیکی حرارت زا 

  .استفاده نمود 
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 روش گیونی
، جدول بیوکلیماتیک شهر اراك را نشان می دهد که در آن میانگین حداکثر دما و  7شماره ي جدول  

حداقل رطوبت نسبی هواي هر ماه به عنوان گرم ترین شرایط حرارتی و میانگین حداقل دما و حداکثر 
  .گردیده است رطوبت نسبی به عنوان سردترین شرایط حرارتی آن ماه بر جدول بیوکلیماتیک مشخص
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  توصیه هاي معماري مدل گیونی 
با توجه به جدول بیوکلیماتیک شهر اراك و بر اساس تقسیم بندي جدول گیـونی بـه جـداول    

  :معماري الزم به صورت زیر ارائه می گردد  هايکوچک تر و راهنماي استفاده از آن پیشنهاد
این منطقه به منطقه قرار دارند که )  N( ماه هاي اردیبهشت و مهر در محدوده ي منطقه ي  -1

ي آسایش تابستانی در سایه و براي محیطی که دماي تابش متوسـط آن بـا دمـاي هـوا برابـر اسـت ،       
معروف است و در آن آسایش انسان به صورت طبیعی فراهم می گردد و دماي هـوا در شـب نیـز بـه     

  .گونه اي است که نیازي به استفاده از وسایل گرمازا نیست 
قرار می گیرد که نشان )  M( ، تیر ، مرداد و شهریور در داخل محدوده ي  ماه هاي خرداد -2

دهنده ي مجموعه شرایطی است که در آن جدار خارجی ساختمان می تواند از دماي داخل سـاختمان  
نسبت به خارج بکاهد به این معنی که با استفاده از ویژگی هاي مصالح ساختمانی متناسب بـا شـرایط   

لذا باید با استفاده و انتخاب . ن هواي داخلی ساختمان را در منطقه ي آسایش قرار داد اقلیمی ، می توا
مصالح سنگین و مقاوم در برابر حرارت و دماي هواي خارج ساختمان که داراي حداکثر زمـان تـأخیر   

ماه در شب هاي این . نیز باشند ، از ورود هواي گرم به داخل ساختمان در این ماه ها جلوگیري نمود 
قرار می گیرند ، به دلیل این که دماي حداقل داخل )  'H(و توسعه ي آن )  H( ها نیز که در منطقه ي 

ساختمان باالتر از دماي هواي خارج از ساختمان می باشد ، نیازي به استفاده از منبع گرمایی و وسایل 
  .مکانیکی حرارت زا نخواهد بود 

مــاه اسـفند در   )  H( وزهـا در محـدوده ي منطقـه ي   ماه هاي فروردین و آبـان نیز در ر -3
قرار می گیرند وبیانگر این موضوع است که در این ماه ها   Hمنطقه ي توسعه ي )    (  'H( منطقه ي

دماي حداقل داخل ساختمان بـاالتـر از دماي هواي خارج از ساختمـان مـی بـاشد ، نیازي به استفاده 
و )  H( ولیکن در شب هاي این مـاه هـا کـه در خـارج از منطقـه ي      .  از منبع گرمایـی نخواهد بـود

قرار می گیرند ، نیاز به استفاده از سیستم هاي حرارتی جهت دستیابی به آسـایش  )  'H(توسعه ي آن 
  .الزامی می باشد 

ماه هاي آذر ، دي و بهمـن در تمـامی سـاعات شـب و روز ، در منطقـه ي سیسـتم هـاي         -4
به طرف چپ قرار دارند که ضرورت وسیله )  'H(و )  H( ل و خارج از منطقه ي خورشیدي غیر فعا

ي گرمایی احساس می شود و جهت ایجاد آسایش در داخل ساختمان در روز و شبِ این ماه ها ، نیاز 
 .به استفاده از وسایل گرمایی و سیستم هاي مکانیکی حرارت زا الزامی است 
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حداقل رطوبت  -میانگین حداکثر دما  ●                 حداکثر رطوبت نسبی -گین حداقل دما میان ▲
  نسبی

  اقلیمی ساختمانی شهر اراك -نمودار زیست  : 5شماره ي شکل 

  )1387کسمایی: ( منبع

  روش ماهانی
ماه در بررسی و ارزیابی شرایط اقلیمی شهر اراك با توجه به جداول ماهانی می توان گفت که 

) درصـد   70تا  50با میزان رطوبت نسبی بین (  3هاي بهمن ، اسفند ، آبان و آذر داراي گروه رطوبتی 
ـ (  2روه رطـوبتی  ـرداد ، تیر ، شهریور و مهـر داراي گـ  ـماه هاي فروردین ، اردیبهشت ، خ ا میـزان  ـب

تا  0ان رطوبـت نسبی بین با میز(  1، مـاه مرداد بـا گروه رطوبتی ) درصد  50تا  30رطوبت نسبی بین 
  .می باشند ) درصد  100تا  70با میزان رطوبت نسبی بین (  4و ماه دي با گروه رطوبتی ) درصد  30

روزها و شب هاي ماه هاي دي ، بهمن ، اسفند ، فروردین ، آبان و آذر و شب هاي مـاه هـاي   
انتخـاب مـی    A3ماه ها شـاخص  اردیبهشت و مهر در داخل منطقه ي سرد قرار دارند و لذا براي این 

روزهاي ماه هاي اردیبهشت . شود و این به آن معنی است که این ماه ها داراي مشکل سرما می باشند 
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و مهر و همچنین شب هاي ماه هاي خرداد ، تیر ، مرداد و تمام ماه شهریور در داخل منطقه ي راحت 
انتخاب می شود که  A2حت می باشند شاخص قرار دارند و لذا براي این ماه ها که داراي منطقه ي را

در این شاخص می توان در هنگام شب در هواي آزاد خوابید و روزها در ماه هــاي خـرداد ، تیــر و    
مرداد داراي شرایط گـرم مـی باشد و جهت رسیدن به آسـایش و راحتــی ، بـایــد از سیسـتم هـاي     

  .ود مکانیکی خنک کننده و همچنین کوران هوا استفاده نم

  توصیه هاي معماري مدل ماهانی 
ـ ویژگی هـاي عنـاصر اصلی ساختمانی بر اسـاس روش ماهــانی   بر اساس مدل ماهانی   ايرب

  : مـی شود توصیه شهر اراك به شرح زیـر 
 .در امتداد شرق و غرب می باشد ) طول ساختمان ( شیوه ي استقرار ساختمان  -1

 .فشرده باشد ساختمان باید به صورت یک مجموعه ي  -2

ها باید به هم چسبیده بـاشد و پیش بینی جریان هوا به طور موقت و در مواقـع   شکل اتاق -3
همچنین الزم است که در ساختمان ، اتاق هایی پیش بینی گردند که با هواي و الزم ، ضروري میباشد 
 .آزاد تماس داشته باشند 

درصـد   25تـا   15زشـوهایی بـا مسـاحت    الزم است از پنجره هاي کوچک با استفاده از با -4
دیوارهاي شمالی و جنوبی ساختمان استفاده نمود که الزم است این پنجره ها در ارتفاع قد انسان و رو 

 .به بادهاي تابستانی ایجاد شوند 

 با ظرفیت حرارتی زیاد ) اعم از داخلی و خارجی ( دیوارهاي سنگین  -5

 8اید از نوع مصالح سنگین با زمـان تـأخیر بـیش از    مصالح ساختمانی سقف ها و بام ها ب -6
 .ساعت باشد 

هـوا در  ) ماه هاي خرداد ، تیر ، مرداد و شهریور ( ماه از سال  4با توجه به آن که در طول  -7
در خارج از ساختمان ) بهار خواب ( شب معتدل و راحت می باشد ، لذا پیش بینی یک فضاي مناسب 

  .هاي گرم سال ضروري است  براي خواب شبانه براي ماه
با توجه به جدول فوق الزم است که از طریق بهره گیري از انرژي خورشیدي و جلـوگیري از  
اتالف انرژي و حرارت ایجاد شده در ساختمان ، از میزان نیاز به گرمایش مکانیکی کاست و لذا بایـد  

در جهتی که بادهاي سرد  ساختمان در جهت دریافت حداکثر انرژي خورشیدي در طول فصل سرما و
درجـه ي شـرقی    30جهت هاي جنوب تا . زمستانی تأثیر خنک کنندگی کمتري دارند ، مستقر شوند 

درجه ي غربی تا شمال نامناسب ترین جهات استقرار ساختمان  30مناسب ترین جهت و جهت هاي 
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تانی باید با توجه به جهت بنابراین در رابطه با کاهش تأثیر خنک کنندگی بادهاي سرد زمس. می باشند 
درجه یا در صورت  45بادهاي محلی در فصل زمستان ، جهتی انتخاب شود که زاویه اي کوچک تر از 

دهـی پـالن    همچنـین فـرم و سـازمان   . درجه با جهت وزش باد داشته باشـد   22امکان کوچک تر از 
کرده و در حد امکـان آن هـا را در   ساختمان باید امکان نفوذ مستقیم آفتاب را به داخل اتاق ها فراهم 

در طول دوره ي سرما نیز استفاده از سیستم هاي گرم کننده ي . برابر نفوذ هواي سرد محافظت نماید 
  .مکانیکی جهت گرم نگه داشتن ساختمان الزامی و ضروري است 

  روش اوانز
ه به جداول اوانز ، و با توج) که مکمل معیار ماهانی و جداول آن است ( بر اساس معیار اوانز 

  :وضعیت گرمایی در دو موقعیت روز و شب بررسی شده و نتایج آن به صورت زیر می باشد 
در تمامی لحظات روز و شب ماه هاي دي ، بهمن ، اسفند ، آبان و آذر سرما حاکم است و ماه 

ی و آسایــش  هاي فروردیـن ، اردیبهشت و مهر در روز و همچنین تیـر و مرداد در شب داراي راحتـ
هر چند که وزش بـاد و سرعت آن مـی توانـد آسایش در این ماه ها را تغییـر داده و هوا . مـی باشند 

ماه هاي خرداد ، تیر ، مرداد و شهریـور نیز در روز گرم بوده و شرایط . را مطلوب تـر یـا سـرد نماید 
و شهریور در صورت وزش بادي بـا   آسایش و راحتی وجود ندارد و با این وجـود در ماه هاي خرداد

  .متر بر ثانیه شرایط آسایش مطلوب تر خواهد شد  1سرعت 
هـاي   هاي سرد سال که آسایش وجود ندارد ، از روش ماه تا در با توجه به معیار اوانز الزم است

 مختلفی از جمله عایق بندي مناسب دیوار ها ، پنجره ها ، کف و سقف و همچنین اسـتفاده از مسـایل  
در ماه هاي گرم سـال نیـز الزم   . مکانیکی گرمازا شرایط آسایش و راحتی را در ساختمان ایجاد نمود 

  .است که از وسایل مکانیکی جهت برودت هوا و همچنین تهویه ي طبیعی و کوران هوا استفاده نمود 
  

  شهر اراك ی ماهیانهاقلیمتعیین شرایط  آسایش 
ر اراك را در طول ماه هـاي دوازده گانه ي سال بـا  در این قسمت وضعیت آسایش اقلیمی شه

ایـن  . عبارت هاي سرد ، سرد قابل تحمل ، بسیار سرد ، خنک و مطلوب و گـرم توصـیف مـی شـود    
توصیه ها بر اساس محاسبات انجام شده بر روي درجه ي حرارت موثر ، کـه اثـر توأمـان حـرارت و     

و مناسـب تـرین شـرایط را ، کـه در اینجـا بـا        رطوبت را در تنش هاي حرارتی انسان نشان مـی دهد
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درجه ي سانتی گراد و نوسان  24تا  18معرفی می گردد ، در نوسان حرارتی » بسیار مطلوب« عبارت 
  :درصد مشخص می سازد که براي روزهاي هر ماه به شرح زیر می باشد  70تا  30رطوبتی 

ه تنش هاي حرارتی انسان از ساعت وضعیت آسایش اقلیمی در این ماه با توجه ب: ماه دي  -1
 5/6بعـدازظهر سـرد قابـل تحمـل و از      5/6ظهـر تـا    5/12ظهر هر روز سرد ، از  5/12بامداد تا  5/6

  . بامداد سرد توصیف می شود  5/6بعدازظهر تا 
ظهــر   5/12بامداد هر روز تا  5/6در این ماه وضعیت آسایش اقلیمی از ساعت : ماه بهمن  -2
  .بامداد سرد می باشد 5/6بعدازظهر تا  5/6بعدازظهر سرد قابل تحمل و از  5/6ظهر تا  5/12سرد ، از 
در تمامـی ساعـات شبـانه روز این ماه وضـعیت آسـایش اقلیمـی سـرد قابـل      : ماه اسفند  -3

  .تحمل توصیف مـی شود 
خنـک   ساعت شـبانه روز  24براي تمامی وضعیت آسایش اقلیمی در این ماه: ماه فروردین  -4

  .نسبتاً مطلوب توصیف می شود 
ظهر هـر   5/12بامداد تا  5/6در این ماه وضعیت آسایش اقلیمی از ساعت : ماه اردیبهشت  -5

بامـداد   5/6بعدازظهـر تـا   5/6بعدازظهر بسیار مطلوب و از  5/6ظهر تا  5/12روز خنک مطلوب ، از 
  .   خنک نسبتاً مطلوب مـی باشد 

ظهـر داراي وضـعیت    5/12بامـداد تـا    5/6شبانه روز این ماه از ساعت تمامی : ماه خرداد  -6
 5/6بعدازظهر داراي وضعیت گـرم مطلـوب و از    5/6ظهر تا  5/12آسایش اقلیمی بسیار مطلوب ، از 

  . بامداد داراي شرایط خنک مطلوب می باشد  5/6بعدازظهر تا 
ظهـر   5/12بامداد تـا   5/6از ساعت در شبانه روز این ماه وضعیت آسایش اقلیمی : ماه تیر  -7

 5/6بعـدازظهر تـا    5/6بعدازظهر گرم نسبتاً مطلوب و از  5/6ظهر تا  5/12هر روز بسیار مطلوب ، از 
  . بامداد بسیار مطلوب است 

ظهر  5/12بامداد تا  5/6وضعیت آسایش اقلیمی در شبانه روز این ماه از ساعت : ماه مرداد  -8
بامـداد بسـیار    5/6بعـدازظهر تـا    5/6بعدازظهر گرم مطلوب و از  5/6ظهر تا  5/12بسیار مطلوب ، از 
  مطلوب می باشد

ظهـر   5/12بامداد تـا   5/6شبانه روز این ماه از نظر آسایش اقلیمی از ساعت : ماه شهریور  -9
بامـداد خنـک    5/6بعدازظهر تا  5/6بعدازظهر بسیار مطلوب و از  5/6ظهر تا  5/12خنک مطلوب ، از 

  .طلوب توصیف می شود م

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

   اثرات اقلیم بر معماري سنتی و مدرن شهر اراك                  153                                                                                     

ظهـر هـر روز    5/12بامداد تا  5/6در این ماه وضعیت آسایش اقلیمی از ساعت : ماه مهر  -10
بامـداد   5/6بعدازظهر تـا   5/6بعدازظهر خنک مطلوب و از  5/6ظهر تا  5/12خنک نسبتاً مطلوب ، از 

  .خنک نسبتاً مطلوب توصیف می شود 
ظهر داراي شـرایط سـرد قابـل     5/12بامداد تا  5/6از ساعت شبانه روز این ماه : ماه آبان  -11
 5/6بعدازظهر تـا   5/6بعدازظهر داراي وضعیت خنک نسبتاً مطلوب و از  5/6ظهر تا  5/12تحمل ، از 

  .بامداد داراي شرایط سرد قابل تحمل می باشد 
این ماه از  وضعیت آسایش اقلیمی به لحاظ تنش هاي حرارتی انسان با محیط در: ماه آذر  -12

بامداد سرد توصیف می  5/6بعدازظهر تا  5/6بعدازظهر سرد قابل تحمل و از  5/6بامداد تا  5/6ساعت 
  ) 1380سازمان هواشناسی کشور ، . ( گردد 

  هاپیشنهاد
  :  شود ان پیشنهاد میخشک در فصل تابست گرم و در فصل زمستان و شهر اراك توجه اقلیم سرد با
 .  طراحی شودصورت فشرده و متراکم پالن ساختمان به -

 .د قرار گیرد یغرب یشرقدرجهت جهت استقرار ساختمان ها و اتاق ها  -

اتاق هاي ساختمان به ویژه اتاق هاي نشیمن و خواب ، از یک سمت با بیرون و فضاي آزاد  -
ر زمستان از نـور  تماس داشته باشند تا در تابستان ها از کوران طبیعی و بادهاي خنک استفاده شود و د

 .خورشید بهره مند شد 

 .استفاده شود مناسب با زمان تأخیر ) بتن و آجر ( ساخت ساختمان از مصالح سنگین در -

تا در زمستان از خروج و  ساخته شوند مصالح سنگین  با استفاده ازو  بام ها مسطح و صاف -
ستان با اسـتفاده از ویژگـی تـأخیر    به هدر رفتن گرماي داخل محیط مسکونی جلوگیري کرده و در تاب

 . زیاد خود از ورود گرماي حاصل از تابش خورشید بر روي بام ممانعت نماید 

. پنجره ها باید در جهت جنوب شرقی یا جنوب غربی و به صورت عمـودي تعبیـه شـوند     -
سـت  درصد دیوارها مناسب می باشد کـه الزم ا  25تا  15پنجره و بازشوهاي هاي کوچک با مساحت 

 .این پنجره ها در ارتفاع قد انسان و رو به بادهاي تابستانی ایجاد شوند 

 .ها نیز در فصل زمستان الزم و موثر می باشد  عایق بندي آن پنجره هاي دوجداره و استفاده از -

 .استفاده از نور خورشید در روشنایی طبیعی در ساختمان از طریق پنجره ها و روزنه ها -

نجره هاي دوجداره و عایق بندي آن ها نیز در فصل زمستان همچنین عایق بندي استفاده از پ -
 .کلیه ي خروجی هاي ساختمان اعم از درها و پنجره ها
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دوبـاره در معمـاري   ) که در حال حاضر در بین اجزاي ساختمان حذف شده اسـت  ( حیاط  -
یاط و کاشت درختان و گیاهـان  چرا که می توان با ایجاد حوض و فواره در وسط ح. جدید احیا شود 

همچنین در طـول  . و بهره مندي از سایه ي آن ها و استفاده از برودت تبخیري به آسایش دست یافت 
ایـن  . ( دوره سرما نیز می توان در ساعات آفتابی از تابش آفتاب و انرژي حرارتی آن بهره مند گشت 

بـوده و دیـده مـی شـود و متأسـفانه در      همان چیزي است که در تمامی خانه هاي قدیمی شـهر اراك  
 . )ساختمان ها و آپارتمان هاي جدید به دست فراموشی سپرده شده است 

کاشت درختان و گیاهان در میدان هـاي شهر و حاشیه ي خیابــان هــا جهـت وارد شـدن      -
 و در نتیجه خنک شدن هوا و آسایش بیشتر ) خاصیت تبخیر ( رطوبت به هوا 

در بیرون از محیط مسکونی در طول فصل تابسـتان کـه   ) بهارخواب (  فضایی جهت خواب -
، الزم و ضروري ) ماه هاي خرداد ، تیـر ، مرداد و شهریـور ( داراي شب هاي معتدل و مطلوبی است 

است که بـا ایجاد ایـن مورد در ساختمان هاي جدید ، می توان به مقدار چشمگیري در مصرف انرژي 
 .صرفه جویی نمود 
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