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 مطالعه موردي شهر اللي: يعناصر اقليمي در معماري شهر بررسي تأثير

 
:پورمسعود صفايي

ــاهري ــا طـ :همـ
  

*، دانشـــگاه شـــهيد چمـــران اهـــواز، ايـــراناســـتاديار اقلـــيم شناســـي
كارشناسي ارشد اقليم شناسي، دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـد اهـواز، ايـران     

  

  
  چكيده 

استفاده از عناصر اقليمي در جهت طراحي اصولي ساختمان را امكان پذير  شيوةاقليم معماري دانشي است كه 
ايسـتگاه سـينوپتيك   ) 1985 -2009(سـاله   24براي دست يابي به اهداف تحقيق حاضر از دوره آماري . مي سازد

ـ    ،شـده توصيفي بهره گرفتـه   -شهر اللي به روش تحليلي  روش (نظيـر   ،روش هـاي تجربـي  ة مسـاكن آن بـر پاي
تعيين محـدوده آسـايش حرارتـي در     براي) اقليمي اولگي، جدول بيوكليماتيك ساختماني گيوني، ماهاني -زيست

تابش، سـاعات آفتـابي، دمـا و بـاد      ،الليمهمترين عناصر اقليمي موثر در . طول شبانه روز مورد توجه قرار گرفت
در بيشـتر مـاه هـاي سـال آسـايش      ولي  ،آسايش حرارتي در اللي در طي بيشتر شب ها مناسب بوده. شناخته شد

ها جهت شمالي جنوبي با كشيدگي شرقي غربي بهترين جهت قرارگيري ساختمان. حرارتي در روز مناسب نيست
 هـا فاصله گـذاري بـين سـاختمان    .و معماري ساختمان به صورت فشرده همراه با حياط باشد است، به طوري كه

تر هستند و مساحت آنها بهتر است در اندازه كوچك مناسب ازشوهااندازه ب .تر استبافت فشرده و متراكم مناسب
موقعيت بازشوها چون ايجاد كوران در فضاي داخلـي ضـرورتي    .درصد مساحت نماي مربوطه باشد 5/5الي  5/1

فضـاهاي  . يعني تنها از يك طرف به فضاي آزاد ارتباط داشـته باشـند   ؛طرفه باشندتوانند يكها ميندارد، ساختمان
اسـتفاده در   بـراي بايد فضايي در خارج از ساختمان  ،ماه از سال، هوا در شب ها مناسب است 5ارجي چون در خ

، بايـد از مصـالح   هـا و بـام  ديوارهاي داخـل و خـارجي   .بيني شودها يا در مواقعي كه هوا مناسب است، پيششب
  . ساعت باشد 8تا زمان تأخير اين مصالح بيشتر از  سنگين ساخته شوند
  برنامه ريزي اقليمي، منطقه آسايش، شاخص اولگي، شاخص گيوني، شاخص ماهاني، اللي  :واژه هاي كليدي
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  مقدمه -1
  لهأطرح مس -1-1

عوامـل مهـم و اثـر گـذار بـر       يكـي از  ،آب و هوا
هواي غالب يك  عبارت است از زندگي انسان است و
. )5-1: 1382، عليجاني و كاوياني(منطقه در دراز مدت

اري، يكي از بزرگترين دستاوردهاي بشر در ميـان  معم
اقوام مختلف در اقليم هاي متفاوت و داراي فرم، رنگ 

 ).12:1384كسـمايي،  ( و كاربردهاي گوناگون اسـت  

خلق شرايط محيطي راحت و مطلوب زندگي و تأمين 
ن بنا از گزند شـرايط نامسـاعد محيطـي و    اامنيت ساكن

اختمان بـه شـمار   جوي از اصول الينفك معماري و س
اغلـب شـكل هـايي كـه     ).  29: 1384، مرادي(رود مي

از نظـر   ،امروزه براي ساختمان هـا اسـتفاده مـي شـود    
. ها كارايي الزم را ندارنـد ايجاد شرايط درون ساختمان

متخصصان ساختمان سازي روزبـه روز بيشـتر از ايـن    
كنند و چنانچه در برنامه ريـزي  موضوع آگاهي پيدا مي

هاي بسـيار  حتي در اقليم ،ت الزم اعمال گرددزمين دق
توان از طريق سـازه و شـكل سـاختمان و    نامساعد مي

محيط خـارجي نزديـك سـاختمان مصـرف انـرژي را      
برنامه ريز بايد از رابطه بين مصـرف  . پايين نگه داشت

به خصوص اگر بخواهد هزينـه   -انرژي و اقليم محلي
آگـاهي   -را براي مصـرف كننـده بـه حـداقل برسـاند     

  ).89: 1381بحريني و كريمي، (داشته باشد 
امروز دانش آب و هواشناسي جايگاه  ،بدون ترديد

به ويـژه علـوم جغرافيـايي     ،وااليي در ميان علوم زمين
پيدا كرده است و نيز از عوامل زندگي انسان است كـه  

موجودات نقـش كـامالً    ةدر كار و زندگي انسان و كلي

طـوري كـه نامحـدودترين     به ؛محسوس و بارزي دارد
   .بخش از تحقيقات جغرافيايي است

در راستاي اين نگرش اقليمي، پژوهش حاضـر بنـا   
سـاله بـه محاسـبات     24آماري  ةدارد در طي يك دور

عناصر اقليمي موثر در معماري شـهر اللـي، در قالـب    
بررسي رعايت  ،از اين رو. يك پروژه كاربردي بپردازد

ـ    ي و مطالعـه ي مهمتـرين   عوامل اقليمـي در شـهر الل
عناصر اقليمي موثر در شهر اللي مدنظر است و بـراي  

بررسي همه جانبه اي نياز اسـت   ،رسيدن به اين هدف
كه مي توان از طريق روش ها و طرح هاي مختلف در 
شهرسازي، توان هاي اقليمي و منطقه اي شهر اللـي را  

بهينه سازي مسكن و تأمين رفـاه آسـايش    ادر ارتباط ب
    .ر محيط زندگي شناخت و به مرحله اجرا گذاشتد

  

  اهميت و ضرورت مسأله -1-2
هـاي  و پديـده  يم عامل مهم و موثر بر تمام اشيااقل

بـا  ). 1983گرتيچفليـد،  (زندگي محيط طبيعـي اسـت   
توجه و ضرورت نقـش اقلـيم در سـاخت و سـازهاي     
شهري، در سال هاي اخير تحقيقات محدودي در ايران 

امــا در شــهر اللــي در ايــن خصــوص  ،هانجــام گرفتــ
ــه اســت   .پــژوهش و تحقيــق مــدوني صــورت نگرفت

جـامع بـه    يپژوهش حاضر در پي آن است كه با نگاه
ــاختمان   ــي س ــوثر در طراح ــر م ــاعناص ــژه   ،ه ــه وي ب

پارامترهاي كيفـي دسترسـي بـه آسـايش را بررسـي و      
و بررسي تأثير پارامترهاي و ضمن مطالعه  كندارزيابي 
بـر اسـاس شـرايط    ...) ا، رطوبت، بارش ودم(  اقليمي

 هـايي بنـا شـود كـه مـردم بتواننـد از      اقليمي ساختمان
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از نظــر دمــا و  حــداكثر رفــاه و آســايش فيزيولوژيــك
رطوبت و نور در فضاي زيستي برخوردار شـوند و از  

اين هماهنگي ساختمان با شرايط اقليمـي   ،سوي ديگر
موجب صرفه جويي در مصـرف سـوخت مـورد نيـاز     

  .ها شودراي كنترل شرايط محيطي اين گونه ساختمانب
  

  اهداف -1-3
شناخت وضـعيت اقليمـي شـهر اللـي و      -1-3-1

  ؛پتانسيل هاي آن در رابطه با معماري
شـهري بـا    آشنايي با ساخت و سـازهاي  -1-3-2

  ؛فاكتورهاي طراحي اقليمي
بررسي نوع و رنگ مصالح به كـار رفتـه    -1-3-3

  ؛ليهاي شهر الدر ساختمان
وايي منطقه از نظر بررسي شرايط آب و ه -1-3-4

  ؛راحتي و آسايش
اللــي در  تــأثير اقلــيم بــر معمــاري شــهر -1-3-5

  غكاهش اثرات منفي اقليمي
ه الگوهاي مناسبي از معماري در شهر يارا -1-3-6

  .اللي بر اساس شرايط اقليمي منطقه
  

  پيشينه پژوهش -1-4
اقليم در سـطح   هايتاكنون اهميت استفاده از توان

جهان به طور مكرر مورد بحث قرار گرفته است كه از 
  :آن جمله

جـــدول بيوكليماتيـــك  1953در ســـال  1اولگـــي
 1965نخسـتين بـار در سـال     ،ساختمان را ترسيم كرد

                                                      
1 -olgyay ، v. 

-ن زيسـت اكميسيون مركب از هواشناسـان، متخصصـ  

ها، مهندسان و طراحـان  كتيتشناسي و بهداشت، آرش
م و ساختمان در ژنـو تشـكيل   شهري براي بررسي اقلي

گرديد كه هدف آن آگاهي مردم از اثرات شهري آب و 
هوا و تصميم گيري نهايي به منظـور انتخـاب بهتـرين    

ابـراهيم زمـان،   ( نتيجه روي اقليم شهري بـوده اسـت   
ــيم   :)1358 ــيم شــهري و اقل برگــزاري ســمپوزيوم اقل

شـرايط آب و   ؛)1968(شناسي ساختمان در بروكسـل  
ــوايي و ــازي   ه ــه س ــروع خان ــگرا( ش  ؛)1968، 2ماس
با هدف تعيـين نقـش آب و    1968در سال  3ترجونگ

هوا در راحتي انسان بر اساس درجه حرارت و سرعت 
بررسـي آب و هـوايي   . باد نواحي اقليمي را تعيين كرد
و  1969برك در سـال  4گرم و مرطوب توسط گوانگيز

ــاي    ــتگاه ه ــوايي و محصــوالت دس ــرايط آب و ه ش
؛ انجـام شـد   1969،در سال 5كي توسط جانسونالكتري

كـارل ماهـاني و همكـارانش بـه نقـش       1970در سال 
ابتدا با توجه بـه   ،در اين روش. كردندساختمان توجه 

دما و رطوبت نسبي هوا در هر يك از ماه هـاي سـال،   
نوسان روزانه، نوسـان سـاالنه، متوسـط دمـاي هـوا و      

ررسـي و  وضعيت هوا در ارتبـاط بـا آسـايش انسـان ب    
سپس با به دست آوردن شاخص هايي، ويژگـي هـاي   

 ,Un.Nation(عناصــر ســاختماني تعيــين مــي شــود 

جـدول بيوكليماتيـك    1976در سـال   6گيوني ).1970

                                                      
2- Musgera 
3 -Terjong 
4 -Koenigsber، et  a . 
5 -johanson،H.D.  
6 -Givoni ، B. 
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در كتاب  2001بنين در سال .  انساني را مشخص نمود
بياباني پايدار، خانـه مسـكوني در    ةخان"عنوان  باخود 

، ")خشك(جوامع بياباني  پايدارة جوامع بياباني، توسع
Bonnie2001,52,)   (   خانه هاي سنتي مناطق گـرم و

 ،ريچـارد هايـدي  . است نمودهخشك ايران را بررسي 
تـا طراحـي    است ، كوشيدهدر تحقيقي  2002در سال 

ساختمان را در دو تيپ عمده آب و هـوايي معتـدل و   
 . گرم و مرطوب تشريح نمايد

قيقات و پژوهش ها در دهه اخير نيز بسياري از تح
در ارتباط با طراحي معماري همساز با اقلـيم معطـوف   

پايـان نامـه    تحقيقـات و  توان بهگرديده است، كه  مي
  :هاي زير اشاره كرد

، به مطالعه معماري همساز )1387(مين عسكرنژاد ا
 ، اقلـيم )1387(نسرين حيدري ؛ با اقليم پرداخته است

 هـاي از روش بـا اسـتفاده  را  دزفـول  و معماري شـهر 
 نگ، ماهاني، شاخص دماي موثر و گيونيو، ترجاولگي

، )1386(شهين نوروز پوراحمدي  بررسي نموده است؛
در پايان نامه كارشناسي ارشد خود بـه بررسـي نقـش    

 يوسـف  و اقليم در ساخت و سازهاي شهر آغاجـاري 
اقلـيم و معمـاري شـهر    بـه بررسـي   ، ) 1386( صدايي
با اسـتفاده   1363در سال ي كسمايو پرداخته اند سراب

ــار   ــوني و آم ايســتگاه  43از جــدول بيوكليماتيــك گي
سينوپتيك، اقليم مختلف ايران را به منظور اسـتفاده از  

نخسـتين تقسـيم   . ه اسـت مسكن و معماري تهيه نمود
بندي اقليمي به منظور استفاده در كارهـاي سـاختماني   

 1356در ايران توسط دكتر جمشـيد رياضـي در سـال    
 عدل اولين بار نقشة آقاي 1339در سال . جام گرفتان

امـا در مـورد طراحـي     ،ه داديـ بيوكليماتيك ايران را ارا
 اقليمي يا معماري همساز با اقلـيم در ارتبـاط بـا شـهر    

  .است انجام نشدهتاكنون تحقيقي اللي 
  

  سوال ها و فرضيه ها -1-5
آيا در ساخت و سازهاي شهر اللي نقش  -1-5-1

  مي در نظر گرفته شده است؟عوامل اقلي
در ساخت و سـازهاي شـهر اللـي كـدام      -1-5-2

  يك از عناصر اقليمي نقش بيشتري را ايفا مي كند؟ 
رعايت چه عـواملي در طراحـي اقليمـي     -1-5-3

  اهميت است؟ دارايساختمان ها 
به نظر مـي رسـد در سـاخت وسـازهاي      -1-5-4

وبـت  عناصر اقليمي چون دما و بارش و رط ،شهر اللي
  و ساعات آفتابي بيشترين نقش را داشته باشند

رسد معماري كنوني شهر اللـي   به نظر مي -1-5-5
  .با اقليم آن سازگاري ندارد

  

  روش تحقيق -1-6
روش كتابخانـه   ،روش جمع آوري داده هاي كمي

اي است كه از جداول و سالنامه هـاي آمـاري مربـوط    
 شدهري به ايستگاه هواشناسي مسجد سليمان، جمع آو

اطالعات توصيفي تحقيق نيز با خالصه نويسـي  . است
كتاب، مقالـه،   :مانند ،و فيش برداري از منابع نوشتاري

پايان نامه هاي موجود از كتابخانـه هـاي شهرسـتان و    
دانشگاه هـاي موجـود در سـطح شـهر و نيـز آرشـيو       
. ادارات، سازمان ها و مراجع جمع آوري گرديده است

ده هاي دسته بندي شده فـوق ، از  به منظور پردازش دا
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  surfer 8و  spss 14.0و jet Excel 2003نــرم افــزار
  . استفاده شده است

  

  معرفي متغيرها و شاخص ها -1-7
پس از بررسي شرايط اقليمـي در   ،در روش ماهاني

رابطه با آسايش انسان، با توجه بـه نيازهـاي حرارتـي    
 ساختمان، شاخص هاي حرارتي هر مـاه گـردآوري و  

  . آنها تعيين مي شود ةجمع ساالن
اقليمي پيشـنهاد شـده    -با استفاده از نمودار زيست

توسط اولگي كه شرايط آسايش فيزيكـي انسـان را بـا    
توجه به شرايط اقليمي پيرامون او مشخص مي سـازد،  

شـماره   در نمودار. شده استمشخص  اللياقليم شهر 
ته هايي مشخص شده كه نوع اقليم را بسـ محدودهيك 

  . به دما و رطوبت هوا نشان مي دهند
به علت تـازه   ،داده هاي به كار رفته در اين تحقيق

تأسيس بودن ايستگاه هواشناسي شهر اللي از ايسـتگاه  
يعني ايستگاه هواشناسي  ؛هواشناسي همجوار اين شهر

شهر مسجدسليمان استفاده شده است و شـامل انـدازه   
تفـاوت و بـازه   گيري هاي مربوط به عناصـر اقليمـي م  

عناصر اقليمي . است 2009تا  1985ساله از  24زماني 
ميانگين حـداقل و حـداكثر ماهانـه دمـا،     : فوق، شامل 

ميانگين حداكثر و حداقل مطلق دمـا، رطوبـت نسـبي    
حداقل و حداكثر، مجموع ساعات آفتـابي، مجمـوع و   

ــر   ــري و تبخي ــدگي و اب ــاي بارن ــداد روزه . اســتتع
ــز، شــامل مختصــات اطالعــات توصــيفي موجــو د ني

جغرافيايي و مشخصات طبيعـي منطقـه مـورد مطالعـه     
  .است

  محدوده و قلمرو پژوهش  -1-8
كليـومتري   160شهر اللـي از نظـر جغرافيـايي در    

كيلـومتري   55شمال شـرقي ازمركـز خوزسـتان و در    
ايـن شـهر بـه لحـظ     .شمال مسجدسليمان واقـع اسـت  

همواري به نام موقعيت جغرافيايي در پهنه دشت نسبتاً 
 360دشت اللي قرار گرفته و ارتفاع آن از سطح دريـا  

دقيقـه   10درجـه و   32متر و بين مدار عرض شـمالي  
دقيقه حداكثر و طول شـرقي   37درجه و  32حداقل و 

دقيقه حداكثر واقع  55دقيقه حداقل و  25درجه و  48
  ).1نقشه شماره (شده است 

ـ    لشهر اللي از جم ه دليـل  ه شـهرهايي اسـت كـه ب
 ،و اسـتخراج نفـت  ف فعاليت هاي مربـوط بـه اكتشـا   

بالفاصله بعد از كشف اولين چاه نفـت خاورميانـه در   
حيات گذاشت و چاه هاي  ةمسجد سليمان پا به عرص

سال با توليـد نفـت خـود باعـث      50اطراف اللي طي 
 1340اين شهر در سال . آباداني و عمران كشور گرديد

امكانـات   ةتلفـن و كليـ  داراي لوله كشـي گـاز، بـرق،    
رفاهي و فرودگاه آن پذيراي انواع هواپيما بـوده اسـت   
و انگليسي ها از اين شهر به عنوان يك شهر صنعتي و 
ــي    ــاد مــ ــت يــ ــد نفــ ــادي توليــ ــب اقتصــ قطــ

وبا توجه به اين مسـاله كـه   ) 12: 1380طاهري،(كردند
بررسـي   ،شهر اللي به سرعت در حال گسترش اسـت 

يش گرمـايي بـراي انسـان    شرايط آب و هوايي و آسـا 
جهت رعايت اصول اقليمي در معمـاري جديـد شـهر    

نتايج اين تحقيق مـي توانـد   . رسد ضروري به نظر مي
هاي سـال بـراي   در كاهش مصرف انرژي در طول ماه

-هاي زمستان و سرمايش براي ماهمثال گرمايش در ماه

  . شودهاي گرم سال استفاده 
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  منطقه مورد مطالعهافيايي جغر نقشه موقعيت - 1شكل شماره 

  

  مفاهيم ديدگاه ها و مباني نظري - 2
  برنامه ريزي اقليمي -2-1

روشي است كه بتواند ضمن همـاهنگي بـا محـيط    
گيـري هـر چـه بيشـتر از نيـروي      پيرامون خود و بهره

طبيعي در محل، تا حـد امكـان محـيط مناسـبي بـراي      
ينـه  كاستن هز استفاده كنندگان ايجاد كند كه هدف آن

با اسـتفاده از جريـان هـاي     ،هاي گرمايش و سرمايش
انرژي طبيعي براي ايجاد آسايش در ساختمان هاسـت  

  ). 1384.يقباديان و فيض مهدو(
  

  منطقه آسايش -2-2
گـراد و   درجه سانتي 26تا  21بيشتر افراد در دماي 

درصد از نظر فيزيكي راحـت   60تا  30رطوبت نسبي 
ي داخل اين اتاق را تغييـر  حال اگر شرايط هوا. هستند

يعني رطوبـت آن افـزايش و دمـاي آن كـاهش     ؛ دهيم
اين . كنند يابد، اين افراد به تدريج احساس ناراحتي مي

شرايط هوايي است كه انسان در آن  ةارقام، تعيين كنند
اگــر حــدود . شــرايط از نظــر فيزيكــي راحــت اســت

تغييرات اين ارقام را در جدولي كه رطوبت نسـبي بـر   
حور افقي و درجـه حـرارت بـر محـور عمـودي آن      م

اي بـه دسـت    ترسـيم كنـيم، محـدوده    ،مشخص شـده 
كسـمايي،  (گوينـد   مي» آسايش  منطقه«آيد كه به آن  مي

1367.(  
  

  روش اولگي -2-3
ــام جــدول   1963در ســال  ــه ن اولگــي جــدولي ب

بيوكليماتيك پيشنهاد نمود كـه در آن، حـدود آسـايش    
ت دو عنصر آب و هوايي، مثل انسان در رابطه با تغييرا
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در محدوده منطقه آسـايش ايجـاد مـي     كه آفتاب و باد
  .)1955 ،ويكتور اولگي(نمايند، نشان داده مي شود 

  

  روش گيوني -2-4
هـاي   گيوني با اشاره بـه محـدوديت   1969در سال 

ــي ــاختماني را    ،روش اولگ ــك س ــدول بيوكليماتي ج
منطقـه  عـالوه بـر آن كـه     ،ايـن جـدول  . پيشنهاد نمود

آسايش انسان را به طور دقيق تري در رابطه بـا دمـا و   
به صورت دماي مرطوب، رطوبت نسبي (رطوبت هوا 

دهـد، حـدود سـودمندي     نشان مـي ) و فشار بخار آب
در تنظيم شرايط حرارتي هـواي   نيزعناصر مختلف را 

 ,B.Givoni M) داخل ساختمان مشـخص مـي نمايـد   

1969)  
 

  روش ماهاني -2-5
كـارل ماهـاني و همكـارانش روش     1970در سال 

دقيق تري پيشنهاد كردند كه در آن به نقش سـاختمان  
ابتدا با توجه بـه دمـا و    ،در اين روش .توجه شده بود

هاي سـال، نوسـان    رطوبت نسبي هوا در هر يك از ماه
روزانه، نوسان ساالنه، متوسط دمـاي هـوا و وضـعيت    

شـود و  هوا در ارتباط با آسـايش انسـان بررسـي مـي     
سپس با به دست آوردن شاخص هايي، ويژگـي هـاي   

  ).Un.Nation, 1970(شود  عناصر ساختماني تعيين مي
  

  بحث اصلي -3
بررسـي و   ، بحث،تكنيك ها،كاربرد روش ها:شامل

تفاده از سـ زيه و تحليل فرضيه ها و سـوال هـا بـا ا   جت
  :يفيروش هاي كمي و ك

  بر اساس آمار هواشناسي تعيين آسايش -3-1
حداقل دماي ماهانـه   ،)1(ا توجه به جدول شمارهب
و حـداكثر دمـاي    ژانويهدرجه سانتي گراد در ماه  7.7

، حداقل رطوبت اوتدرجه مربوط به ماه  9/44ماهانه 
درصد در ماه ژوئـن، حـداكثر رطوبـت     9نسبي ماهانه 

، بيشترين ساعات آفتابي فوريهدرصد در ماه  87نسبي 
 121سـاعات آفتـابي    ساعت و حـداقل  3/251با  اوت

ساعت مربوط بـه دسـامبر، بيشـترين ميـزان بارنـدگي      
متر و كمترين ميـزان بارنـدگي در مـاه    ميلي 88دسامبر 
 .ايماست كه اصالً بارندگي نداشته سپتامبر

 24طي يـك دوره   الليميانگين دماي ساليانه شهر 
ــال   ــاله از س ــا   1985س ــر  2009ت ــه  31.3براب درج

سـاله   24سط بـارش سـاالنه دوره   متو. استسانتيگراد 
برابـر   )1(با توجه بـه جـدول شـماره     2009تا  1985

ه يـ سـاله ارا  24با استفاده از ارقام  .متر استميلي 1/32
شده در جـدول تغييـرات حـداكثر و حـداقل روزانـه      

در ماه هاي ژوئـن و ژوئيـه   اللي، رطوبت نسبي هواي 
ي و در مـاه هـا  ) 14.7(رطوبت نسبي هوا بـه حـداقل   

. رسـد ميدرصد ) 68(دسامبر و ژانويه به حداكثر خود 
اللي با توجـه بـه جـدول     آفتابي شهرمجموع ساعات 

كه كمترين آن  است ساعت 2/2922حدود ) 1(شماره 
در  سـاعت و بيشـترين آن   5/121متعلق به دسامبر بـا  

شهر اللـي داراي دو فصـل    .استساعت  3/251 اوت
كه مدت خشكي آن بيشتر  استسرد و گرم يا خشك 

  .است

  ساله 24ميزان عناصر اقليمي شهر اللي در دوره آماري  -1جدول شماره 
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  دسامبر  نوامبر  اكتبر  سپتامبر  اوت  ژوئيه  ژوئن  مي  آوريل  مارس  فوريه  ژانويه  نام ماه

  18  27.4  36.9  41.9  44.9  44.7  42.2  35.4  28.1  21.9  17.2  17  دماي حداكثر ماهانه

  9.6  15.9  21.9  25.9  31.8  30.3  27.3  22.4  15.8  10.1  7.8  7.7  ل ماهانهدماي حداق

مجموع بارندگي 
  ماهانه

83.8  59.8  67.3  30.2  17.1  0.4  0.8  0.8  0  4.8  42.8  88  

مجموع ابرناكي 
  ماهانه

9.9  15  17.2  16.9  14.9  3/0  6/0  3/0  3/0  4.3  2.7  14  

ميانگين رطوبت 
  نسبي

68.6 65.5  56  42.7  32.6  18  14.7  18.4  16.9  26.4  44.8  62  

  121.5  147.1  199.3  235.8  251.3  247.2  225.6  201.5  170.1  194.6  166.7  159  ساعات آفتابي

  سازمان هواشناسي استان خوزستان: ماخذ       
  

  اقليم اولگي -زيست مدل بر اساس تعيين آسايش -3-2
در شـهر   ،ميانگين دماي هوا و رطوبت نسـبي هـوا  

به گونه اي نيست كه نقطه  ،هيچ ماهي از سالاللي، در 
شـرايط   در نتيجـه قـرار بگيـرد،    "الـف " ةاي در منطق

مناسب نيست براي اين شهر  "الف"حاكم بر منطقه ي 
براي احساس آسايش انسان نه تنها به سايه بلكه  زيرا 

نيـاز اسـت تـا    نيـز   به جريان هوايي با سـرعت معـين  
جباري و تبخيـر و  اتالف حرارت بدن از راه همرفت ا

  . تعرق تسريع شود
 "ةدر منطقـ  ،مـاه از سـال   6اللي ميـانگين   در شهر

قرار مي گيرد، با در نظـر گـرفتن ميـانگين دمـاي      "ب
ماههـاي مـي،    ،حداكثر و ميانگين حداقل رطوبت هـوا 

ژوئن ، ژوييه ، اوت، سپتامبر ،اكتبر در اين منطقه قـرار  
از شــرايط  بايــدمـي گيرنــد و در ايــن ماههــا از ســال  

. براي آسايش بدن انسان استفاده كنـيم  ،زيست اقليمي
در اين ماهها احساس آسايش انسان بـدون جلـوگيري   

از تابش آفتاب ميسر نيست و ضـمناً بايـد از بـرودت    
در . ناشي از تبخير ذرات آب در هوا نيز اسـتفاده كـرد  

قرار مي گيرد، در  "ج" ةدر منطقماه آوريل  ،شهر اللي
ـ   اين ماه ا وسـيله  ه يجاد احساس آسايش انسـان هـم ب

وسيله تبخير ذرات آب موجود در ه جريان هوا و هم ب
  .استهوا امكان پذير 

قـرار مـي    "د" ةنقاطي كه در كـل سـال در منطقـ   
ماههــاي فوريــه ، ژانويــه و دســامبر ، : گيرنــد، شــامل

شخص در شـرايط موجـود احسـاس آسـايش     . هستند
ي تابشــي از نمـي كنـد، مگـر آنكــه در معـرض گرمـا     

خورشيد يا هر منبع ديگر قرار داشته باشـد، در مقابـل   
وات گرمـاي   150هر دو درجه كاهش دماي هـوا بـه   

، تا احساس آسايش انسان استتابشي خورشيدي نياز 
وسـط يعنـي    ماههايي از سال كه در منطقة. گرددميسر 

آسايش قرار مـي گيرنـد، ماههـاي مـارس و      ةدر منطق
آسـايش انسـان در    ةنتيجـه، منطقـ   در. هسـتند نوامبر ، 
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مـارس   در ماههـاي نـوامبر و   ،زمستان فصلهاي پاييز و
و در اين ماهها بدن انسان بهترين شرايط زيست  است

اقليمي را دارد،  شخص در شـرايط موجـود احسـاس    
  . استآسايش مي كند و داراي شرايط خوبي 

بر اساس جدول بيوكليماتيـك   تعيين آسايش -3-3
  يوني ساختماني گ

، در ماه هاي مـارس و  )1(شماره شكل با توجه به 
يعنـي   ؛نوامبر با استفاده از مصـالح متناسـب بـا اقلـيم    

اي در گرم نمـودن  مصالح سنگين مي توان سهم عمده
اسـتفاده از سيسـتم هـاي غيـر فعـال      . ساختمان داشت

در مـاه هـاي ژانويـه و    . خورشيدي بدون تأثير نيسـت 

صـول معمـاري و اسـتفاده از    عالوه بر رعايت ا ،فوريه
به وسايل حـرارت زاي مكـانيكي نيـز     ،مصالح مناسب

مـي تـوان بـا     ،در ماه هـاي سـپتامبر و مـي   . استنياز 
يعنـي اسـتفاده از كـولر آبـي در     ؛ افزايش رطوبت هـوا 

مـاه هـاي ژوئـن،     اما در، آسايش قرار گرفت ةمحدود
وضعيت هوا به صورتي است كه در اين  ،ژوئيه و اوت

ستفاده از مصـالح متناسـب بـا اقلـيم و و تهويـه      شهر ا
طبيعي و كـولر آبـي تـأثير نـدارد و وسـايل سـرمازاي       

  . استنياز  مورد مكانيكي
  

  

 
  1985 -2009با روش گيوني اللي نمودار بيوكليماتيك ساختماني شهر  - 1شماره شكل 

  بر اساس جدول ماهاني تعيين آسايش -3-4

د
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ي شـهر اللـي،   با توجه بـه ميـانگين رطوبـت نسـب    
ماههاي ژانويه، فوريه، مارس و دسامبر و نوامبر داراي 

و ماههاي آوريل، مـي، ژوئـن و    3گروه رطوبت نسبي
و ماههـاي اوت،   2ژوئيه داراي گروه رطوبـت نسـبي   

  .هستند 1سپتامبر و اكتبر داراي گروه رطوبت نسبي 
با در نظر گرفتن ميانگين دماي هواي حـداكثر هـر   

ي آسايش روز، در شهر اللـي وضـعيت   ماه از سال برا
هـاي ژانويـه،   اي است كـه مـاه  آسايش روزانه به گونه

هاي آوريل، فوريه، مارس و داراي روزهاي سرد و ماه
مي، ژوئن، ژوئيه، اوت، سپتامبر، اكتبر و نـوامبر داراي  

 ،از نظر وضعيت آسايش روزانـه . هستندروزهاي گرم 
ايـن امـر    علت. تاسبهترين ماه در شهر اللي، دسامبر 
  .استوجود دماي هواي معتدل اين ماه 

در شاخص ماهاني، ميانگين دماي حداقل هـر مـاه   
آسايش، شب در نظـر گرفتـه مـي     ةاز سال براي منطق

در شهر اللي وضعيت آسايش شبانه در ماههـاي   .شود
ژانويه، فوريه، مارس و دسامبر داراي شب هاي سرد و 

و سـپتامبر داراي شـب    هاي مي، ژوئن، ژوئيه، اوتماه
و ماه نوامبر داراي شب هـاي معتـدل    هستندهاي گرم 

  .است
123در روش ماهـــاني  ,, HHH شـــاخص هـــاي

كـه در شـهر اللـي     هستندمربوط به وضعيت مرطوب 
هاي آن، گرماي روزانـه همـراه   كه ويژگي1Hشاخص 

وسط و نوسـان  با رطوبت نسبي زياد، رطوبت نسبي مت
، اسـت ي سانتيگراد درجه 10شبانه روزي دما كمتر از 

در اين ماه پـيش بينـي    .فقط در ماه دسامبر وجود دارد

هـاي ديگـر جريـان    جريان هوا الزم نيسـت و در مـاه  
. محسوس هوا بـراي آسـايش انسـان ضـروري اسـت     

نماينده وضـعيتي اسـت كـه دمـاي هـوا،      2Hشاخص 
راحـت قـرار    ةبا معيار ماهاني در داخـل منطقـ   مطابق
  .دارد

در اين مورد رطوبـت نسـبي زيـاد محـيط، ايجـاد      
در . نــاراحتي مــي كنــد و جريــان بــاد مطلــوب اســت

باران و نفوذ آن به داخل ساختمان ايجاد  3Hشاخص
 200كند و در جايي كه ميزان بارنـدگي از  ناراحتي مي

كند، پيش بينـي بـراي جلـوگيري از    مي ميليمتر تجاوز
  .خطرات احتمالي ضروري است

123هاي در معيار ماهاني شاخص ,, AAA مربوط به
هـاي  بـا توجـه بـه شـاخص    . هسـتند وضعيت خشك 

هاي آوريل، ماه ،مربوط به وضعيت خشك در اين شهر
مي، ژوئن، ژوئيه، اوت، سپتامبر، اكتبر و نـوامبر داراي  

كه نوسان دماي هـواي  1Aهاي شرايط شاخص ويژگي
، ايجـاد  است درجه سانتيگراد 10شبانه روزي بيش از 

ناراحتي مي كند و در شرايطي كـه روزهـاي گـرم بـه     
دماي هـوا   ،همراه رطوبت نسبي پايين يا متوسط باشد

در طول شب كاهش پيدا مي كند و ايـن امـر مسـتلزم    
اين . استبا محيط و تعويض لباس  تطبيق سريع انسان

در . شـود ب توانـد باعـث نـاراحتي انسـان هـم     امر مـي 
گرماي شبانه به همراه رطوبت نسبي پايين 2Aشاخص 

در ايـن   .در داخل ساختمان ايجاد نـاراحتي مـي كنـد   
شرايط آسمان صاف است و خوابيـدن در هـواي آزاد،   

ممكـن اسـت   . راحتي استهاي رهايي از نايكي از راه
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در شب هاي معتدل نيز هواي داخل ساختمان گـرم و  
شـود كـه   اين اشكال هنگامي ايجاد مـي  .ناراحت باشد

ظرفيت گرمايي اجزاي ساختماني بسيار زيـاد باشـد و   
درجه سانتيگراد كمتـر   5/7تا  5/26گرماي روز هم از 

همچنين رطوبت نسبي هوا پايين و دامنه نوسان  .نباشد
. اسـت درجه سـانتيگراد   10ي شبانه روزي بيش از دما

هاي مي، ژوئن، ژوئيه، اوت، سـپتامبر،  در شهر اللي ماه
  .قرار مي گيرد 2Aدر محدوده شاخص 

هاي ژانويه، فوريه، مارس ويژگي هـاي شـرايط   ماه
 را كه در آن دماي روزانه از حداقل دمـاي 3Aشاخص 

را  است،هواي منطقه آسايش در معيار ماهاني پايين تر 
هـا سـرماي زيـاد ايجـاد     در ايـن مـاه  . شـوند شامل مي

ناراحتي مي كند، يعنـي داراي روزهـاي سـرد هسـتند     
   .) 3و  2جداول شماره (

جداول، ساختمان در طـول محـور   اين با توجه به 
بافت فشرده و متراكم  ،تر باشدطويل بايد شرقي غربي

ايجاد جريان دايمـي هـوا در فضـاي    . مناسبتر است تر
بازشـوها در   ،بنابراين. ضرورتي ندارد) كوران(داخلي 

 5/1 بايد اندازه كوچك مناسبتر است و مساحت آن ها
-ساختمان. درصد مساحت نماي مربوطه باشد 5/5الي 

تنها از يك طرف به فضاي آزاد ارتبـاط داشـته   بايد ها 
هـا  و خارجي و همچنين بام ديوارهاي داخلي و باشند

از مصالح سنگين ساخته شـوند تـا زمـان تـأخير ايـن      
ماه از سال، هوا  5در . ساعت باشد  8از  مصالح بيشتر

فضايي در خارج از  ، بنابراين،در شب ها مناسب است
استفاده در شب ها يـا در مـواقعي كـه     برايساختمان 

  .  پيش بيني شودبايد هوا مناسب است، 

  شرايط آسايش روزانه و شبانه به روش ماهاني در شهر اللي -2اره جدول شم
  دسامبر  نوامبر  اكتبر  سپتامبر  اوت  ژوئيه  ژوئن  مي  آوريل  مارس  فوريه  ژانويه  نام ماه

  18  27.4  36.9  41.9  44.9  44.7  42.2  35.4  28.1  21.9  17.2  17  معدل ماهانه دماي حداكثر

منطقه 
  راحت

  25.2  27.9  36.2  41.4  45.8  46.3  45.1  39.9  34.2  27.4 21.9  19  حداكثر

  16.3  21.8  31.4  39.9  43.1  44.1  41  34.1  27.3  18.5  15.2  12.5  حداقل

  9.6  15.9  21.9  25.9  31.8  30.3  27.3  22.4  15.8  10.1  7.8  7.7  معدل ماهانه دماي حداقل

منطقه 
  راحت

  12.4  15.4  22.8  27.5  32.5  33.3  30.1  25.8  20.7  14.2  10.8  9.9  حداكثر

  7  12.6  19  24.7  28.2  29.6  26.8  22.1  15.3  10  6.2  3.6  حداقل

تعيين 
 وضعيت

  معتدل  گرم  گرم  گرم  گرم  گرم  گرم  گرم  گرم  سرد  سرد  سرد  روز

  سرد  سرد  معتدل  گرم  گرم  گرم  گرم  گرم  معتدل  سرد  سرد  سرد  شب

  هنگارندمحاسبات : مأخذ                            
  منطقه آسايش شبانه و روزانه به روش ماهاني در شهراللي - 3جدول شماره
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  دسامبر  نوامبر  اكتبر  سپتامبر  اوت  ژوئيه  ژوئن  مي  آوريل  مارس  فوريه  هژانوي  نام ماه
جمع 
  شاخصها

جريان هوا 
ست ا ضروري
H1 

                      *  1 

جريان هوا 
 مطلوب

 H2ستا

                        0  

مقابله با باران 
 ضروري

 H3ستا

                        0  

انباشت گرمايي 
در جدار 

 A1ساختمان 

      *  *  *  *  *  *  *  *    8  

خواب شبانه در 
 A2هواي آزاد

        *  *  *  *  *        5  

مشكل ماه هاي 
 A3سرد

*  *  *                    3  

  ه نگارندمحاسبات : مأخذ
  

  نتيجه گيري  جمع بندي و -4
-يكي از عوامل مهم و اثرگذار بر جنبـه  ،آب و هوا

انسان، بويژه سـالمت و آسـايش   هاي مختلف زندگي 
ايـن تحقيـق بـه منظـور بررسـي شـرايط       . استانسان 

انجـام شـده   اقليمي و آسايش اقليمـي در شـهر اللـي    
هاي تعيين آسـايش  براي انجام اين كار از روش. است

بـا توجـه   . يوني استفاده شده است گماهاني، اولگي و 
عناصر اقليمـي مـوثر   مهمترين  ،به نتايج به دست آمده

. تابش، ساعات آفتابي، دما و باد شناخته شـد اللي، در 
ها مناسـب  آسايش حرارتي در اللي در طي بيشتر شب

ولي در بيشتر ماه هاي سال آسايش حرارتـي در   ،بوده
نياز به سـايه و   ،، بر اين اساساست روز مناسب نبوده

 ،وسايل خنك كننده مكانيكي در طول روز بيشتر بـوده 
ر اللي بهتر است بـه ايـن اصـل    در طراحي اقليمي شه

  .توجه ويژه بشود

طراحي اقليمي در زمستان و تابستان به صورت در 
يعني در زمستان جذب هـر چـه    ؛عكس عمل مي كند

بيشتر انرژي خورشيدي و پيشگيري از اتالف حرارت 
از ســاختمان و در تابســتان مقاومــت در برابــر تــابش 

اسـت كـه   اميد . مد نظر استخورشيدي و ايجاد سايه 
ــا در نظــر گــرفتن مباحــث و   طراحــان و مهندســان ب
مقررات ملي ساختمان بتوانند معمـاري مناسـبي را در   

تحقق . شهرها از جمله شهر اللي به اجرا درآورند ةكلي
اين امر منوط به اين اسـت كـه اطالعـات و اندوختـه     
هاي تجربي و علمي خود را در اختيار يكـديگر قـرار   

 ،ري و تنظيم صحيح آن ها در عملدهيم تا با به كار گي
) انطباق كامل اقليمي( معماري شهرها را با نگرشي نو 

آغاز كنيم و با برنامه ريزي دقيق اشـتباهات گذشـته را   
  .جبران و در آينده هوشيارتر عمل كنيم

  

  پيشنهادها -5



www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  
 

  115                                                                                                    مطالعه موردي شهر اللي:يعناصر اقليمي در معماري شهر بررسي تأثير
  

 –پالن ساختمان به صورت كشيده در جهت شـرقي   - 1- 5
چـون ديـوار    ،لـو باشـد  يعني نمايش بـه سـمت ج   ؛غربي باشد

ـا   ،جنوبي كمترين مقدار انرژي را در تابستان دريافت مي كنـد  ام
  ؛در زمستان عكس قضيه صادق است

ـاي    - 2- 5 استقرار ساختمان هاي به هم پيوسته در بخـش ه
  ؛مياني شيب هاي رو به جنوب

ـا غـرب     - 3- 5 اجتناب از انتخاب شيب هاي رو به شـرق ي
  ؛براي احداث ساختمان

شدن قسمت هاي اصلي ساختمان به فضاهاي باز  باز - 4- 5
  ؛واقع در سايه

ـيب تنـدتر    - 5- 5  پيش بيني بام هاي شيب دار و استقرار ش
  ؛در جهت باد

  ؛جلوگيري از ايجاد پنجره ها در نماي شرقي و غربي - 6- 5
تابش آفتاب بر پنجره ها به وسيله ي سايبان ها كنترل  - 7- 5
  ؛گردد
ـاي رو بـه    - 8- 5 ـيب ه جنـوب بـراي احـداث     انتخاب ش

  ؛ساختمان
   .كاهش تاثير باد در اتالف حرارت ساختمان - 9- 5
  

  منابع
، مطالعه و طراحي همساز )1384( ، مهسا آرام، -1

با اقليم گرم و خشك با تأكيـد بـر شهرسـتان كاشـان،     
  .پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران

، برنامـه  )1381( ،كيوان، كريمي،سنبحريني، ح -2
راهنمايي براي (زي محيطي ايران براي توسعه زمين ري

ــدار  ، انتشــارات )برنامــه ريــزي و طراحــي محلــي پاي
  .دانشگاه تهران

ــيني،  -3 ــومكپورحس ــش )1388( ،لث ــي نق ، بررس
عناصــر اقليمــي در شهرســتان انديمشــك، پايــان نامــه 

دانشـگاه آزاد اسـالمي    ،كارشناسي ارشد رشته جغرافيا
  .واحد اهواز

ــلي،  -4 ــودمتوس ــهر و  )1381(، حم ــاخت ش ، س
، معماري در اقلـيم گـرم و خشـك ايـران، چـاپ اول     

   .انتشارات دانشگاه پيام نور
،  نقش )1386(  و همكاران، عيدس ،جهانبخش -5

اقلــيم در طراحــي و ايجــاد فضــاهاي مســكوني شــهر 
  .سازمان مسكن و شهرسازي استان اردبيل  ،سرعين

م حيـاتي در  ، نقش اقلي)1381( ،سعوددالمن، م -6
معماري سواحل جنوب، پايان نامـه كارشناسـي ارشـد    

  .دانشگاه اصفهان
 -، معماري ايـران )1384 ( ،سينزمرشيديان، ح -7

   .اجراي ساختمان با مصالح سنتي، انتشارات آزاده
بهينـه سـازي مسـكن از    ) 1380( ،يالشريفي، ل -8

نظر مصرف انرژي، مطالعه ي موردي شهر اهواز، پايان 
  .دانشگاه تهران شمال ،ارشناسي ارشدجغرافيانامه ك
 ،)1385( ،هشـيد قربانيـان، م  و ميرا شكيبا منش، -9

، اصـول و مبـاني اقلـيم شناسـي    : تنظيم شرايط محيطي
  .انتشارات طحان ،جلد دوم

، بررسـي اقلـيم و   )1386 ( ،وسـف صدايي، ي -10
معماري شهر سـراب، پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد،      

  .دانشگاه زنجان
تهيه الگوي مسـكن  ، )1385(  ،هالصفايي، ش -11

پايـان نامـه    ،بهينه همساز بـا اقلـيم بـراي شـهر اهـواز     
   .آزاد اسالمي اهوازكارشناسي ارشد، دانشگاه 
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ارزيـابي تـوان هـاي     ،)1380(، مـا طاهري، ه -12
محيطي شهر اللي، پايان نامه كارشناسي دانشگاه شهيد 

  .چمران اهواز
، محمدرضــا ويــاني،كاو  بهلــول عليجــاني،-13

ــاني آب وهواشناســي، )1382(  انتشــارات ســمت، ،مب
  .تهران

ــان، و -14 ــدقبادي ــدوي، م و حي ــيض مه ــدف ، حم
ــي  )1384( ، طراحــي اقليمــي، اصــول نظــري و اجراي

  .كاربرد انرژي در ساختمان، انتشارات دانشگاه تهران
، اثــرات اقلــيم بــر )1386(  ،بــاسكــاظمي، ع -15
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