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چکیده
اهميت تاثير راهكار های اقليمی معماری بومی بر شرایط آسایش از یک سو و تنوع شرایط اقليمی در کشور ما از سوی دیگر ،انجام مطالعات و
پژوهش را در این زمينه ایجاب می کند و لذا انجام تحقيقات در این زمينه امری اجتناب ناپذیر است .تأثير متقابل معماری و اقليم امری مهم
بوده و در طرح های معماری توجه به شرایط اقليمی امری ضروری می باشد بویژه در معماری سنتی راهكارهای اقليمی معماری بومی بسيار
مورد نظر بودند.استفاده از راهكارهای اقليمی می تواند به ایجاد شرایط آسایش فضاهای معماری کمک شایانی کند.یكی از فضاهای
معماری،مدارس هستند که متاسفانه در طراحی آن ها توجه به راهكارهای اقليمی معماری بومی مورد غفلت قرار گرفته است.
هدف از این پژوهش ارائه راهكارهای اقليمی معماری بومی شهر اراک در ایجاد آسایش اقليمی مدارس این شهر است.روش انجام تحقيق در
پژوهش حاضر پيمایشی ميباشد که با تكنيک دلفی انجام شده است.بدین ترتيب ابتدا پرسش نامه باز پاسخ ميان صاحب نظران توزیع
شد،سپس پاسخ ها بررسی و تحليل شدند،در مرحله بعد راهكارها و معيار ها از ميان پاسخ ها استخراج شدند و در نهایت در جدول هدف-محتوا
تنظيم شدند و راهكارها و معيار های مورد نظر جهت بهره گيری مشخص شدند.
بدین ترتيب راهكارهای طراحی اقليمی معماری بومی اراک جهت ایجاد آسایش اقليمی در مدارس اراک به گونه ای که به کارگيری آن برای
معماران قابل اجرا باشد و در فراهم آوردن شرایط آسایش موثر گردد بر  4دسته بندی:جهت گيری،جایگيری ساختمان،معماری ساختمان و
مصالح و جزئيات پيشنهاد شدند و شاخصه های مربوطه ارائه گردیدند.

واژگان کلیدی:راهكارهای اقليمی،معماری بومی،مدارس،شرایط آسایش

 -1مقدمه
اهميت تاثير راهكارهای اقليمی معماری بومی ،انجام مطالعات و پژوهش های جامعی را در این زمينه ایجاب می کند.بویژه در
کشور ما که تنوع شرایط اقليمی در آن کامال مشهود است لذا انجام تحقيقات گسترده در این زمينه امری اجتناب ناپذیر است .تأثير
متقابل معماری و اقليم امری مهم بوده و در طرح های معماری توجه به شرایط اقليمی امری ضروری می باشد بویژه در معماری
سنتی راهكارهای اقليمی معماری بومی بسيار مورد نظر بودند .استفاده از راهكارهای اقليمی می تواند به ایجاد شرایط آسایش
فضا های معماری کمک شایانی کند.یكی از فضاهای معماری،مدارس هستند که متاسفانه در طراحی آن ها توجه به راهكارهای
اقليمی معماری بومی مورد غفلت قرار گرفته است.
هدف از این پژوهش ارائه راهكارهای اقليمی معماری بومی شهر اراک در ایجاد آسایش اقليمی مدارس است.از این منظر ابتدا
شهر اراک معرفی ،سپس شرایط اقليمی و خصوصيات کلی بنا ارائه شد و در نهایت یافته های حاصل از پيمایش با تكنيک دلفی در
قالب جدول هدف-محتوا تدوین و در قسمت نتایج ،راهكارهای مورد نظر بيان شدند.
 -1-1سوال تحقیق
 -راهكارهای اقليمی معماری بومی شهر اراک در ایجاد آسایش اقليمی مدارس چيست؟

 -2-1روش تحقیق
روش انجام تحقيق در پژوهش حاضر پيمایشی ميباشد که با تكنيک دلفی انجام شده است.بدین ترتيب ابتدا پرسش نامه باز
پاسخ ميان صاحب نظران توزیع شد،سپس پاسخ ها بررسی و تحليل شدند،در مرحله بعد راهكارها و معيار ها از ميان پاسخ ها
استخراج شدند و در نهایت در جدول هدف-محتوا تنظيم شدند و راهكارها و معيار های مورد نظر جهت بهره گيری مشخص شدند.

 -2شهر اراک
شهر اراک که اولين شهر جدید در دوره ی معاصر ایران است که بر مبنای هدف مشخصی برنامه ریزی  ،ایجاد و تكميل گردیده و
برای زندگی و استقرار جمعيت تدارک دیده شده است و به یقين از اولين شهرهای دوره ی اخير ایران است که به جای معابر پر پيچ
و خم و شبكه های نامنظم  ،به صورتی شطرنجی ایجاد شده و معابر به صورت عمود بر هم  ،بازار شهر را در ميان گرفته است  ،در
ابتدا سلطان آباد و سپس عراق نام داشت در دوره ی قاجاریه شكل گرفته است  .این شهر که در جنوب استان تهران قرار دارد  ،بر
اساس ویژگی های یک شهر اسالمی ایرانی که خصوصيات ادوار گذشته را داشته و با نيازهای زمان خود نيز همخوان باشد  ،ساخته
شده است  .بررسی معماری شهر اراک نشان می دهد که این شهر نمونه ای از فرهنگ شهرسازی گذشته ی ایران است و ساختار
شهری ایرانی  -اسالمی آن حداقل تا عهد قاجاریه ادامه داشته است]1[.

-3اقلیم شهر اراک
شهرستان اراک بين طول جغرافيایی ' 49o-42و عرض جغرافيایی ' 44 o-60قرار گرفته است  .شهر اراک در ارتفاع  1708متری
از سطح دریای آزاد با وسعتی در حدود  6700کيلومتر مربع ،از نظر وسعت دومين شهرستان استان بعد از شهرستان ساوه ميباشد
و ازسمت شمال به شهرستان تفرش و آشتيان ،ازمغرب به شهرستانهای همدان و مالیر  ،ازمشرق به شهرستان محالت و از جنوب
به شهرستان های خمين و شازند محدود شده است .ميانگين ساالنه ی دمای هوا طی یک دوره ی  40ساله ی در اراک 14/8
درجه ی سانتی گراد است وميانگين ساالنه ی بارندگی در همين دوره ی آماری  441/7ميلی متر است .همچنين ميانگين ساالنه
ی نم نسبی هوا  40/88درصد است که نشان دهنده ی خشكی هوا می باشد.
جدول :1درجه حرارت شهر اراک در طی دوره  46ساله(.ماخذ :استخراج از آمار  46ساله ی ایستگاه هواشناسی اراک)1487، ،

جدول  :2بررسی پارامتر های رطوبت نسبی،بارندگی و دما بر اساس آمار دوره  46ساله در شهر اراک( .ماخذ استخراج از آمار  46ساله ی
ایستگاه هواشناسی اراک)1487، ،

داده های موجود در اداره ی هواشناسی نشان می دهد که کم ترین فشار در تيرماه و  819ميلی بار و بيشترین مقدار آن در مهرماه
و  827/8ميلی بار می باشد  .در اراک تقریبا ً 55روز از سال آسمان به طور کامل پوشيده از ابر می باشد  .بيش ترین ساعات
آفتابی ماهانه مربوط به تيرماه است که مقدار آن  448/9ساعت می باشد و کم ترین ساعات آفتابی ماهانه نيز در دی ماه به مدت
 186/2ساعت است .

بادهای عمومی منطقه عمدتا اًز جنوب غربی و غرب می وزند که منشأ آن ها اقيانوس اطلس و دریای مدیترانه می باشد  .شدت این
بادها به  90کيلومتر در ساعت می رسد و مدت زمان شدت آن کم است و با این وجود گاهی باعث کنده شدن درختان می گردد .
در شهر اراک جهت وزش باد غالب در فصول زمستان و بهار غربی است و در فصل تابستان سرعت بادها اصوال کم و جهت وزش باد
غالب در دو ماه اول فصل (تير و مرداد )شمال شرقی و شرق( سمت کویر )و در شهریور ماه غربی است  .در فصل پایيز بادهای
نسبتا شًدید از سمت جنوب غربی و غرب می وزد که سرعت آن ها به  60تا  80کيلومتر در ساعت می رسد.
ميانگين ساالنه ی سرعت باد غالب در اراک  4/0متر بر ثانيه است و سرعت بادهای غالب در این شهر به طور نسبی در ماه های
سرد بيش تر از ماه های گرم است و در ماه فروردین سرعت باد غالب بيش تر از ماه های دیگر است .
با بررسی آمار و داده های ایستگاه هواشناسی شهر اراک  ،مشخص شد که آب و هوای شهر اراک خصوصيات اقليمی فالت مرکزی
ایران را داراست  .زمستان ها سرد و مرطوب و تابستان ها گرم و خشک است و زمستان ها اکثرا طًوالنی و از  4تا  6ماه به درازا می
کشد  .بهار و پایيز فصول کوتاهی هستند و تابستان در تير و مرداد ظاهر می شود .به طور کلیّ اقليم کویری همراه با بادهای
خشک و سوزان و ماه های خشک و بی باران در تابستان و زمستان های سرد از مشخصات کلی آب و هوایی شهر اراک است]1[.

شكل  :1عوامل اصلی پنجگانه ی دما بر حسب درجه ی سانتی گراد در شهر اراک(.ماخذ:استخراج از آمار  46ساله ی ایستگاه هواشناسی اراک،
)1487،

شكل  :2مقایسه ميانگين های ماهيانه ی دما،بارندگی و نم نسبی در شهر اراک(.ماخذ:استخراج از آمار  46ساله ی ایستگاه هواشناسی اراک،
)1487،

بررسی و تجزیه و تحليل روشها و شاخصهای اقليمی آسایش انتخابی برای شهر اراک شاخص دمای موثر شهر اراک با  1708متر
ارتفاع نسبت به سطح ميانگين دریای آزاد دارای زمستان های سرد و تابستان های مالیم و یا گرم می باشد  .این امر را دمای موثر
که بيانگر تأثير توأمان دما و رطوبت است به خوبی در جدول شماره ی  8می توان مشاهده کرد  .این جدول دماهای موثر را در
ساعات 21:46 ،18:46 ،18:46 ،12:46 ،9:46 ،0:46 ،3:30و  30دقيقه ی بامداد به وقت رسمی ایران نشان می دهد .این جدول
بيانگر پایين ترین ميانگين دمای موثر در ساعت  6:30در ماه ژانویه (دی) به ميزان  -4/4درجه ی سانتی گراد و باالترین ميانگين
دمای موثر در ساعت  15:30در ماه ژوئيه (تير) به ميزان  20/8درجه ی سانتی گراد می باشد  .منطقه ی آسایش در این شكل با
دو خط افقی سياه نمایش داده شده است و این شكل بيانگر این است که در هيچ یک از ساعات روز در ماه های ژانویه (دی) ،
فوریه (بهمن)  ،مارس (اسفند)  ،نوامبر (آبان) و دسامبر (آذر) در منطقه ی آسایش قرار ندارند  .مناطق محصور بين خط چين
ضخيم و خط پر  ،مناطق تقریبا آسایش می باشند که منطقه ی باالیی منطقه ی تقریبا آسایش گرم و منطقه ی پایينی منطقه ی
تقریبا آسایش خنک می باشد  .در ساعت  6:30که در ميان  8ساعت ارائه شده  ،کمترین دمای موثر را دارا می باشد  ،فقط در
یک ماه ،آن هم در در ماه ژوئيه (تير) تقریبا در مرز پایينی منطقه ی آسایش قرار دارد و در بقيه ی ماه ها شرایط آب و هوایی اراک
در این ساعت از روز دور از منطقه ی آسایش و دارای تنش سرمایی می باشد.

در ساعت  15:30که در تمامی ماه ها باالترین دمای موثر را دارا می باشد  ،در شش ماه از سال در منطقه آسایش یا تقریباً آسایش
قرار دارد  .با استفاده از این شكل به سادگی می توان مشخص نمود که در هر روز و هر ساعتی به طور ميانگين  ،وضعيت آسایش
چگونه است  .به عنوان مثال در ساعت  9:30در ماه ژوئن (خرداد) دمای موثر  19/8درجه ی سانتی گراد و دقيقا دًر وسط منطقه
ی آسایش قرار دارد.
به طور کلی می توان گفت که در ماه های ژوئن (خرداد) ،ژوئيه (تير) ،اوت(مرداد) و سپتامبر (شهریور) ميزان تنش کم و عمدتاً
گرمایی و در ماه های مه (اردیبهشت) و اکتبر (مهر) ميزان تنش بسيار خفيف و نزدیک به صفر و در بقيه ی ماه ها تنش عمدتا اًز
نوع سرمایی می باشد .در مجموع  29درصد از تنش ساليانه را تنش گرمایی تشكيل می دهد]1[.

شكل  :4منطقه آسایش و ميانگين دمای موثر در ساعات مختلف شهر اراک(.ماخذسازمان هواشناسی کشور)1486،

 -4خصوصیات کلی بنا
با توجه به اینكه آب و هوای شهر اراک خصوصيات اقليمی فالت مرکزی ایران را داراست  .زمستان ها سرد و مرطوب و تابستان
ها گرم و خشک است و زمستان ها اکثرا طًوالنی و از  4تا  6ماه به درازا می کشد،

خصوصيات کلی بنا در این نواحی به شرح ذیل است:
 ساختمانها دارای حياط مرکزی و درون گرا نسبت سطح پوسته خارجی بنا به حجم بنا کمبام ها غالبا به صورت مسطح بازشوها کوچک ایوانها و حياطها کوچک دیوارها نسبتا قطور]4[.و شهرهایی که من طقه نياز به سایه آنها کوچكتر از منطقه نياز به تابش آفتاب است ،آنها عبارتند از:
قزوین ،زنجان ،تبریز ،خوی ،اروميه ،باختران ،سفر ،سنندج ،همدان ،اراک ،شهرکرد ،مشهد و تربت حيدریه]8[.

 -5یافته ها
در نظرسنجی انجام شده با تكنيک دلفی،ابتدا پرسش نامه باز پاسخ ميان صاحب نظران توزیع شد،سپس پاسخ ها بررسی و
تحليل شدند،در مرحله بعد راهكارها و معيار ها از ميان پاسخ ها استخراج شدند و در نهایت راهكار ها همراه با شاخصه مورد نظر و
جزئيات در جدول هدف-محتوا تنظيم شدند.

جدول  :4جدول هدف-محتوا(.ماخذ:نگارنده)
راهكار

جهت گيری ساختمان

جایگيری ساختمان

معماری ساختمان

جزئيات

شاخصه (معيارها)

 زاویه مناسب جهت دریافت حداکثر انرژی خورشيدیالف) توجه به تابش آفتاب
 جلوگيری از ورود بادهای نامطلوب سرد زمستانی و ورود بادب) توجه به جریان باد مطلوب و
مطلوب در تابستان
نا مطلوب
پ) توجه به طراحی سایه بان
الف) ارتباط با زمين
ب) مكان یابی مجموعه

 -فرو رفتن بنا در زمين

الف) الگوی سازماندهی
ب) پالن
پ) فرم
ت)ارتفاع

 درونگرا متراکم و فشرده  /کشيدگی در امتداد شرقی – غربی مكعبی شكل یا نزدیک به آن -ارتفاع متناسب فضاها

ج) نما

 به حداقل رساندن سطوح خارجی در برابر حجم -پيش آمدگی و فرو رفتگی در نما

چ) ساختمان

 -به صورت یک مجموعه فشرده

و) طبقات

 -تعداد طبقات

الف) مصالح
ب) رنگ
پ) بام

مصالح و جزئيات

ت) سایبان
ج) عایق بندی حرارتی
چ) رطوبت
ح) تهویه
خ) عناصر طبيعی
د) حياط

 دارای مقاومت حرارتی و ظرفيت حرارتی باال ،خازن گرماییعایق گرمایی
 استفاده از رنگ تيره در سطوح خارجی مسطح و صاف ،جهت نگهداری برف و عایق بودن تابش آفتاب بر بامچند الیه بودن بام و ضخامت آن رنگ  /مصالح  /نوع (داخلی ،خارجی) استفاده از عایق حرارتی در سطوح خارجی ،دیوارهای داخلی،کف و سقف
 جلوگيری از نفوذ رطوبت به ساختمان بهرهگيری از تهویه طبيعی حضور آب و فضای سبز بهرهگيری از انرژی حرارتی خورشيد در ساعات آفتابی در فصلسرما

 -6نتیجه گیری
در تحقيق پيش رو تالش شده است راهكارهای طراحی اقليمی معماری بومی اراک جهت ایجاد آسایش اقليمی در مدارس اراک
ارائه شود به گونه ای که به کارگيری آن برای معماران قابل اجرا باشد و در فراهم آوردن شرایط آسایش موثر گردد.این راهكارها بر
 4دسته بندی پيشنهاد شدند :
-1جهت گیری:توجه به تابش آفتاب،طراحی سایبان و جهت باد مطلوب به منظور دریافت حداکثر انرژی خورشيدی و جلوگيری از
ورود بادهای نامطلوب سرد زمستانی و ورود باد مطلوب در تابستان از راه حل های بسيار مهم در این راستا می باشد.
-2جایگیری ساختمان :ارتباط با زمين مثال فرورفتن بنا یا بخشی از آن در زمين و مكان یابی صحيح مجموعه می تواند نقش
مهمی را در این زمينه ایفا کند.
-3معماری ساختمان :الگوی سازماندهی درونگرا،همراه با پالن متراکم و فشرده به طوریكه کشيدگی ساختمان در امتداد شرقی-
غربی باشد و فرم مكعبی شكل یا نزدیک به آن اتخاذ شود در ایجاد آسایش اقليمی نقش موثری دارد.همچنين ارتفاع متناسب فضاها
و به حداقل رساندن سطوح خارجی ،توجه به پيش آمدگی و فرورفتگی در نما و توجه به تعداد طبقات می تواند راه حل های
مفيدی باشند.

-4مصالح و جزئیات :استفاده از مصالح دارای مقاومت و ظرفيت حرارتی باال،استفاده از رنگ تيره در سطوح خارجی،بام مسطح و
صاف و چند الیه ،جهت نگهداری برف و عایق بودن و تابش آفتاب بر بام،بهره گيری از سایبان با رنگ و جنس مناسب،عایق حرارتی
در سطوح بنا،بهره گيری از تهویه طبيعی،حضور آب و فضای سبز و استفاده از انرژی خورشيدی در ساعات آفتابی از جزئياتی
هستند که می توانند در این زمينه موثر واقع شوند.
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