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پناه میمند با اقلیم آن از لحاظ آسایش بررسی میزان مطابقت بناهای خاک
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 هچکید
تواند در جهت ایجاد آسایش حرارتی ترین موضوعات مرتبط با معماری دانست که اطالعات آن قبل از طراحی میتوان یکی از مهماقلیم را می

 بایستی در آن ازباشد که میکمک شایانی کند. از تبعات عدم توجه به اقلیم در معماری، بناهای نامناسب از لحاظ تامین آسایش حرارتی می
های همدید و هواسنجی جهت شناخت اقلیم یک منطقه خاص از دیگر مسائلی است که فسیلی استفاده شود. همچنین عدم ایستگاهسوخت 

-توان میزان تطابق معماری با اقلیم مورد نظر را بطور دقیق بررسی نمود. در پژوهش حاضر ساخت و شناخت اقلیم یک منطقه از طریق نرمنمی

پناه میمند از اقلیم خود مساله باشد. بنابراین بررسی میزان انطباق بناهای خاکمسازی معماری و اقلیم آن، دغدغه پژوهش میافزار و میزان ه
گیری بناهای روستای میمند از لحاظ آسایش حرارتی به اصلی مقاله تلقی گردید. همچنین شناسایی تاثیرگذارترین متغیرهای اقلیمی بر شکل

های میدانی کمک گرفته شد و از گیریوهش انتخاب شد. برای تحقق هدف، از روش تحقیق پژوهش موردی بر پایه اندازهعنوان هدف اصلی پژ
افزار به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل آوری اطالعات استفاده گردید. همچنین از نمودارهای حاصله از نرمافزار تخصصی به عنوان روش جمعنرم

 11و  11، 11الزم به ذکر است که روستای میمند به عنوان نمونه موردی انتخاب شد و مطالعات میدانی در روزهای ها استفاده گردید. داده
حرارت و رطوبت نسبی توسط دستگاه ثبت داده حصول یافت و سپس اقلیم روستای میمند در انجام گرفت. متغیرهای درجه 1131مرداد سال 

-ر متانورم ساخته شد. سپس خروجی آن و بطور خاص اطالعات درجه حرارت و رطوبت نسبی با دادهافزادر نرم 1113-1331طی دوره آماری 

سنجی سنجی مقایسه و کنترل شد. پس از صحتهای کلی ایستگاه همدید شهر بابک و همچنین خروجی دستگاه ثبت داده جهت صحت
کانسولتنت گردید. نتایج نشان داد که بیشترین متغیر افزار کالیمیتنرماقلیم روستای میمند وارد   EPWافزار متانورم، فایل اطالعات نرم

باشد و حداکثر تطابق معماری روستای میمند با اقلیم آن از پناه میمند، مولفه درجه حرارت میگیری بناهای خاکتاثیرگذار اقلیمی بر شکل
-بانها و سایهلح و جرم حرارتی، نسبت بازشو به دیوار، ضخامت جدارههای شکل پالن و تناسبات، شاکله بنا، مصانظر آسایش حرارتی در بخش

گیری بناها نسبت به تابش خورشید بود که احتماال به دالیل بافت طبیعی روستا شکل گرفته شکل بود. کمترین میزان توجه در جهتهای قابی
رقی نسبت به تابش خورشید، قرارگیری در تراز ارتفاعی میانی گیری جنوبی و یا جنوب شاست. همچنین بناهایی که بطور همزمان دارای جهت

 توپوگرافی، شاکله مربعی پالن و عمق حداکثری نفوذ بنا در خاک بودند، به عنوان همسازترین بناها با اقلیم از نظر آسایش حرارتی انتخاب
های متعددی با اقلیم خود مطابقت دارد تای میمند از جنبهپناه روستوان اذعان نمود که بناهای خاکگیری کلی میشدند. به عنوان یک نتیجه

تواند الگویی برای معماری باشد و در نهایت راهکارهای معماری همساز با اقلیم آن میهای زمانی سال میکه نتیجه آن آسایش حرارتی در دوره
 .معاصر دیگر مناطق مشابه اقلیم میمند باشد
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 مقدمه

های مدرن و بدون توجه به معماری معاصر با تقلید از الگو

های را در اقلیمخصوصیات اقلیمی هر منطقه، بناهای مشابهی 

مختلف احداث کرده که برای انطباق با شرایط آسایش انسان، 

باشند. گیری گسترده از منابع انرژی فسیلی مینیازمند بهره

ناپذیری چون آفتاب، باد و توجه به نیروهای طبیعی و زوال

بخشیدن به شرایط حرارتی فضاهای زیستی از دیرباز  بهبود

استفاده از این نیروها در  در ایران معمول بوده است.

تر از آن جویی در مصرف سوخت و مهمساختمان به صرفه

زیست منتهی  سازی محیطبه ارتقای کیفیت آسایش و سالم

، نقش شناخت اقلیم را در معماری مناسب، 1شود. شکل می

مصرف انرژی حداقل و در نهایت آسایش حرارتی نشان 

و سیماشناسی معماری  دهد. هر منطقه اقلیمی، تیپولوژی می

(. برای 11،5،19متناسب با آن اقلیم را دارد )معماریان، 

ساخت ساختمانی جدید که با محیط اطرافش مطابقت داشته 

بایست اقلیم آن به درستی شناخته شود )پیکوار، باشد می

(. با توجه به اهمیت آب و هواشناسی در طراحی 2991

ها جهت از آن مسکن، شناخت عناصر اقلیمی و استفاده

سازی مسکن و کاهش مصرف انرژی یک امر مهمی بهینه

کاهش   (. همچنین1146،5است )علیجانی و کاویانی، 

مصرف انرژی تجدیدناپذیر در ساختمان از طریق شناخت 

(. طراحی ،299گردد )سام و همکاران، اقلیم حاصل می

تواند در های اقلیم منطقه میساختمان با توجه به ویژگی

یشتر مواقع آسایش حرارتی را بدون بکارگیری وسایل ب

 (.1146، مرادی) مکانیکی به ارمغان آورد

 

 
 گانه معماری، مصرف انرژی و آسایش حرارتی ارتباط موثر اقلیم با سه -9شکل 

 

خلق شرایط محیطی راحت و مطلوب زندگی و تامین امنیت 

ساکنین بنا از گزند شرایط نامساعد محیطی و جوی از اصول 

رود. طراحی همساز با اقلیم معماری و ساختمان به شمار می

عبارتست از نگهداری وضعیت میکروکلیمایی مسکن در 

(. از 161، ،114زاده اصل و همکاران، محدوده آسایش )فرج

نظر کنترل فضاهای داخلی ساختمان، اولین گام در استفاده از 

سازی ساختمان و به طور کلی های طبیعی، هماهنگانرژی

محیط مسکونی با شرایط اقلیمی حاکم بر آن است. کیفیت 

نسبی آب و هوا در هر منطقه، نوع اقلیم آن منطقه را 

ا کیفیت اقلیمی مناطق دیگر متمایز میکند که بمشخص می

منطقه و  122شود. شرایط اقلیمی زمین از نظر هواشناسی به 

منطقه تقسیم شده است، ولی به طور  16از نظر کشاورزی به 

ها برای معماری کاربرد چندانی ندارد، بندیکلی این تقسیم

لذا شرایط اقلیمی را به چهار دسته گرم و خشک، سرد، 

(. 1140اند )نمازیان، رم و مرطوب تقسیم کردهمعتدل و گ

توجه به اقلیم و عوامل اقلیمی نخستین گام و زیراساس 

جویی یا ممیزی انرژی در هرگونه طراحی منطبق با صرفه

توان به مواردی معماری است. تنها پس از شناخت اقلیم می

چون طراحی بنا و استفاده از مصالح پرداخت )حیدری، 

سازی برای رسد که نتیجه صدها سال بهینهر می(. به نظ1108

های فراهم آوردن یک منطقه راحت، استفاده از فناوری

ساختمانی در دسترس و همساز با اقلیم بوده است )بوداچ و 

(. طراحی اقلیمی منجر به استفاده حداقل انرژی 2998لنگ، 

شود )حاتمی ورزنه و همکاران، تجدیدناپذیر در ساختمان می

https://www.gisoom.com/search/book/author-354673/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85/
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همچنین آسایش حرارتی شامل فاکتورهای اقلیمی و  (.2918

های گذشته، معماری (. در زمان،291شود )اشری، انسانی می

و شهرسازی شهرها به طور قابل توجهی از عوامل اقلیمی 

ای به تاثیرپذیر بود. طوری که در طراحی مساکن توجه ویژه

های گردید. طی چند دهه اخیر دگرگونیاقلیم آن می

اعی و تحوالت اقتصادی، توسعه شهرها و رشد اجتم

شهرنشینی را به دنبال داشته است. به دنبال این تحوالت 

(. 1105چهره و بافت شهرها نیز تغییر یافت )کامیابی، 

طراحی پاسخگو به اقلیم قادر به حداقل رساندن مصرف 

باشد که یکی انرژی تجدیدناپذیر و ایجاد آسایش حرارتی می

باشد )مطلع و ها در دنیای معاصر میبحثترین از مهم

گیری شرایط آسایش انسان از (. در شکل2914همکاران، 

دیدگاه اقلیمی، چهار عنصر دما، رطوبت، باد و تابش نقش 

های اقلیمی یک منطقه در معماری دارند. لحاظ کردن ویژگی

تواند شرایط داخل و حتی بیرون ساختمان را به بهترین می

از لحاظ آسایش حرارتی نزدیک کند و استفاده شرایط ممکن 

های فسیلی را به حداقل رساند )جوادیان و نعمتی، از سوخت

که مطابق با اقلیم  -های معماری(. طراحی درست فرم،110

ها برای دستیابی به آسایش یکی از موثرترین روش  -باشد

( 1169) (. توسلی2910حرارتی است )هوانگ و همکاران، 

عوامل اقلیمی و تاریخی در معماری شهرهای یزد،  به تاثیر

نائین، زواره، طبس، کاشان و بعضی مناطق مرکزی ایران 

( ضمن تعیین وتشریح ،116پرداخته است. رازجویان )

نمودارهای آسایش، شرایط آسایش و معماری مناسب با اقلیم 

را در نقاط مختلف ایران بررسی نموده است. کسمایی 

بندی نموده به مناطق مختلف اقلیمی تقسیم ( ایران را11،2)

است و با توجه به معیارهای ماهانی و جدول بیوکلیماتیک 

اولگی و جدول بیوکلیماتیک ساختمانی، اصول و کلیات 

معماری همساز با اقلیم در نقاط زیادی از ایران را مشخص 

( طی مطالعاتی نقش 1141نموده است. آسیایی و همکاران )

سازی با ویژگی اقلیمی مناطق در جهت بهینه معماری همساز

مصرف سوخت و انرژی را در ایران مورد بررسی، تجزیه و 

( به ،114تحلیل قرار دادند. همچنین کاظمی و همکاران )

بررسی میزان تطابق مدارس نوساز شهر اصفهان با 

های اقلیم معماری این شهر پرداخته است. وی با  شاخص

نی و نمودار منطقه آسایش اصفهان و استفاده از جداول ماها

های معماری متناسب های اقلیمی شاخصباتوجه به دیاگرام

با اقلیم اصفهان مانند جهت ساختمان در ارتباط با عوامل 

ها، بررسی اقلیمی مانند تابش و بردار باد، ابعاد پنجره

ها و تعیین عمق و اندازه مناسب آن مشخص وضعیت سایبان

رحله بعد با استفاده از اطالعات بدست آمده کرده است. در م

توسط کارنامه ساختمانی و پالن مدارس جامه آماری، به 

بررسی هماهنگی معماری مدارس نوساز شهر با 

( ،114استانداردهای به دست آمده، پرداخته است. شاطریان )

در کتاب اقلیم و معماری به بررسی اقلیم و معماری شهرهای 

ها پرداخته است. اهای قدیمی وتاریخی آنمختلف ایران، و بن

(، به بررسی انطباق ،114زاده اصل و همکاران )از طرفی فرج

اقلیمی آن های شهر سنندج با شرایط زیستمعماری ساختمان

به روش ماهانی پرداختند. همچنین هاتوامبو و همکاران 

بینی شده در عرض جغرافیایی کم با (، تابش پرتو پیش2990)

ه از بانک اطالعاتی متانورم را مورد بررسی قرار دادند. استفاد

افزار متانورم جهت بررسی میزان در این پژوهش که از نرم

هایی بهینه برای طراحی تابش خورشید استفاده گردید، روش

کامیابی و همکاران  کلکتورهای آفتابی پیشنهاد داده شد.

تی ( نقش عناصر آب و هوایی در معماری فضای سن1140)

اند. همچنین نیکقدم و همکاران سمنان را بررسی کرده

بندی اقلیمی مناطق جنوبی ( به مقایسه تحلیلی پهنه1101)

تراورتا و معیارهای آسایش گیونی  -ایران با روش کوپن

( الگوهای مناسب اقلیمی 1102فر )پرداختند. یاران و مهران

اشینگتن ارتفاع در اقلیم معتدل )وهای مسکونی کمدر بافت

دی. سی، ریچموند، ویرجینیابیچ، آنتالیا، رشت، سئول و نی

خامنه و محمدی گاتا( را بررسی کردند. از سویی دیگر حبیبی

های شهر تهران براساس ( مطالعه معماری ساختمان1101)

شهرداری( را مورد  5عناصر اقلیمی )مطالعه موردی: منطقه 

افزار کالیمیت نرم بررسی قرار دادند. در این تحقیق که از

کانسولتنت برای تحلیل اقلیم استفاده شد، مشخص گردید که 

های آسایش دمایی اگر احکام معماری به وسیله شاخص

انجام شود، زمان استفاده از وسایل سرمایشی و گرمایشی در 

یابد. همچنین سیوبانو تهران کاهش می 5های منطقه ساختمان

-گیری/ شبیههای اقلیمی اندازه(، تاثیر داده2918و همکاران )

ها را مورد شده در ارزیابی نیاز انرژی در ساختمانسازی

افزار متانورم بررسی قرار دادند. در این پژوهش که از نرم

ای از کشور رومانی استفاده شد، جهت ساخت اقلیم در منطقه

به ارزیابی دقیق تقاضای انرژی حرارتی در ساختمان دانشگاه 
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( تطبیق 1105انیا پرداخته شده است. کامیابی )ترانسیلو

های استان خراسان بندی اقلیمی بر معماری شهرسیستم طبقه

رضوی را مورد بررسی قرار داد. همچنین شاعری و همکاران 

(، بررسی دما، رطوبت نسبی و سرعت جریان باد در 1106)

های سنتی مسکونی بوشهر در فصل گرما را مورد ساختمان

افزار کالیمیت رار دادند. در این تحقیق از نرمبررسی ق

 های اقلیمی بوشهر استفاده شد.کانسولتنت جهت ارزیابی داده

( به بررسی آسایش حرارتی در ،110جوادیان و نعمتی )

انطباق معماری با شرایط اقلیمی در شهر سمنان پرداختند. در 

اقلیمی گیونی و اولگی های زیستاین پژوهش که از شاخص

استفاده شده است، مشخص شد که معماری سنتی سمنان 

های منطقی برای یک زندگی دلپذیر را در این مناطق حلراه

های (، تاثیر فرم2910فراهم نموده است. هوانگ و همکاران )

رابط را بر آسایش حرارتی انسان در اقلیم گرم مرطوب 

(، 2910بررسی کردند. بقائی دامغانی و همکاران )

اقلیمی: یک راهنما برای ایجاد های طراحی زیست یاستراتژ

را بررسی کردند. نتایج نشان از  Cfaآسایش حرارتی در اقلیم 

های گیونی برای مناطق مشابه دارد که تعیین تعمیم استراتژی

باشد. ژانگ و همکاران کننده آسایش حرارتی انسان می

ی های آسایش حرارتی مناطق روستای(، بررسی تفاوت2910)

و شهری در اقلیم داغ تابستان و سرد زمستانی را بررسی 

(، تاثیر تغییرات آب 2910نمتچوآ و همکاران )کردند. کامنی

و هوا بر تقاضا برای انرژی گرمایش و سرمایش در 

ها: مطالعه موردی از شش جزیره واقع در منطقه بیمارستان

که از  اقیانوس هند را مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق

های متانورم جهت ساخت اقلیم و بدست آوردن داده افزارنرم

ساعتی در فضای باز مربوط به دمای هوا، سرعت باد، 

سال  19رطوبت نسبی، تابش و فشار اتمسفر ثبت شده در 

پالس برای ارزیابی افزار انرژیگذشته استفاده گردید، از نرم

عی و سپس ها تحت تهویه طبیعملکرد حرارتی بیمارستان

، 2919تقاضای انرژی در طی پنج دوره )گذشته، جریان، 

های پیشین به اهمیت ( استفاده شد. پژوهش2909و  2969

توجه معماری به اقلیم پرداخته است که همگی حاکی از این 

است که با استفاده حداقل سوخت فسیلی، آسایش حرارتی 

ه این تحقیق چه کشود. آندر بناهای همساز با اقلیم فراهم می

افزارهای سازد، استفاده از نرمها متمایز میرا از دیگر پژوهش

متانورم و کالیمیت کانسولتنت جهت ساخت اقلیم روستای 

گونه ایستگاه همدید و باشد که دارای هیچمیمند می

باشد. همچنین میزان مطابقت بناهای هواسنجی نمی

ورد بررسی پناهی میمند از اقلیم خود مزیرسطحی و  خاک

گیرد که تا به حال در تحقیقات پیشین صورت قرار می

توان در چگونگی نپذیرفته است. از نتایج این تحقیق می

افزار ساخت اقلیمی خاص، بدون ایستگاه همدید از طریق نرم

استفاده نمود تا در نهایت بتوان به بررسی میزان تطابق 

 آن پرداخت. معماری با اقلیم و یا طراحی همساز با اقلیم

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه
کیلومتری شمال شرقی  14روستای باستانی میمند در 

کیلومتری روستای جوزم )تقریبا  49شهرستان شهر بابک و 

باشد متر ارتفاع از سطح دریا( از توابع استان کرمان می 2999

 11درجه و  19(. عرض جغرافیایی روستا، 1و  2های )شکل

دقیقه است. همچنین  25درجه و  55شمالی و طول آن  دقیقه

باشد. این روستا از متر می 2289ارتفاع آن از سطح دریا 

شرق به رفسنجان، از جنوب به سیرجان، از شمال به استان 

شود. بر اساس نظر یزد و از غرب به استان فارس محدود می

میمند های مکشوفه از نگارههیات فرانسوی در مورد تاریخ

سال بوده، این در حالی است که  12999قدمت این منطقه 

بسیاری دیگر نیز معتقدند قدمت این روستا به زمان 

  (.،114)طرح ملی ژئوتوریسم، رسد هخامنشیان می
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 (IPCC, 2001)های طراح آن ار رفته و کشور و موسسههای بکای و فرضمعرفی سناریوهای انتشار گازهای گلخانه -9جدول 

 

 

 
 های همدید شهربابک و روستای جوزم در استان کرمان موقعیت جغرافیایی روستای میمند و ایستگاه -2شکل 

 

 
 تصویر کلی از روستای میمند  -9شکل 

 

بر پایه روش تحقیق در این مطالعه، پژوهش موردی 

های کمی و میدانی بوده و روستای میمند به گیری اندازه

عنوان نمونه موردی انتخاب گردید. همچنین روش 

باشد و در ابتدا افزارهای تخصصی میآوری داده، نرم جمع

جغرافیایی و ارتفاع از جغرافیایی، طولهای کلی عرضداده

اه که توسط ایستگ -سطح دریای مربوط به روستای میمند

افزار متانورم گردید. وارد نرم -همدید شهربابک تهیه شد

در طی دوره   EPWسپس اقلیم روستای میمند با فرمت 

 EPWساخته شد. در مرحله بعد فایل  2910-1001آماری 

های آن کانسولتنت گردید و خروجیکالیمیت افزاروارد نرم

و  افزار متانورم با خروجی دستگاه ثبت داده مقایسهو نرم

حرارت و کنترل شد. گفتنی است که اطالعات اقلیمی درجه

 11و  12، 11نسبی روستای میمند در روزهای رطوبت

بصورت میدانی توسط نگارندگان  1104ماه سال مرداد

آمده از (. همچنین اطالعات بدست8بدست آمد )شکل 

های ایستگاه همدید شهربابک دستگاه ثبت داده با داده

های دستگاه ثبت داده ل شد. برای مقایسه دادهمقایسه و کنتر

با اطالعات منطقه میمند، روستای جوزم به عنوان 
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( و مکانی 2ترین منطقه به میمند )شکل ترین و شبیه نزدیک

گیری میدانی های اقلیمی آن در طی روزهای اندازهکه داده

مرداد در دسترس بود، مقایسه و کنترل  11و  12، 11یعنی 

با اعمال ضرایب خطا )به جهت تفاوت در میزان گردید و 

ارتفاع از سطح دریا، عرض و طول جغرافیایی(، در نهایت 

ثبت داده را تایید نمود. در  نتایج صحت خروجی دستگاه

های دستگاه ثبت داده در روستای ، مقایسه خروجی1جدول 

میمند و اطالعات اقلیمی روستای جوزم بیان شده است. در 

های پس از مقایسه نتایج دستگاه ثبت داده با داده مرحله بعد

افزار متانورم، این اطمینان ایجاد شد که اطالعات حاصله نرم

های زمانی سال مورد افزار متانورم در تمامی دورهاز نرم

های (. مشخصات دستگاه2باشد )جدول تعمیم می

      آمده است. 1گیری متغیرهای اقلیمی در جدول  اندازه

 

       
 برداشت میدانی؛ موقعیت دستگاه ثبت داده در روستای میمند -4شکل 

 

  9919مرداد سال  99و  92، 99های حاصل از دستگاه ثبت داده درمنطقه میمند با متغیرهای اقلیمی روستای جوزم در روزهای مقایسه داده -9 جدول

 روستای میمند
 نسبیبیشینه رطوبت نسبیکمینه رطوبت حرارتبیشینه درجه حرارتدرجه کمینه

 روز مشاهده

 1/21 5/10 6/15 1/21 مرداد 11

 5/26 22 15 29/، مرداد 12

 مرداد 11

 روز برداشت 1متوسط آمار 

6/29 

46/29 

،/15 

81/15 

2، 

41/22 

19 

46/25 

 روستای جوزم
 روز مشاهده

 نسبیبیشینه رطوبت نسبیکمینه رطوبت حرارتبیشینه درجه حرارتکمینه درجه

 19 12 15 8/22 مرداد 11

 22 14 15/، 5/21 مرداد 12

 مرداد 11

 روز بررسی 1متوسط آمار 

21 

61/21 

0/15 

51/15 

29 

66/16 

28 

11/25 

 

 مرداد  99و  92، 99افزار متانورم در منطقه میمند در روزهای های حاصل از نرمداده -2 جدول

 روستای میمند
 نسبیبیشینه رطوبت نسبیکمینه رطوبت حرارتبیشینه درجه حرارتکمینه درجه

 افزارنرم

 21 ،5/1 1/15 21 مرداد 11

 26 29 0/18 5/29 مرداد 12

 مرداد 11

 روز 1متوسط آمار 

6/29 

،9/29 

5/15 

29/15 

26 

16/21 

19 

11/26 



 1911پاییز  | چهل و سومشماره  | یازدهمسال  های اقلیم شناسی نشریه پژوهش                                                     177

 های اقلیمی گیری متغیرمشخصات دستگاه اندازه -9 جدول

 کنندهشرکت کالیبره فاصله زمانی )دقیقه( روش ذخیره میزان خطا دستگاه متغیر

 درجه حرارت

(C3) 

 دیتاالگر

Testo175-H2 
 آزمایشگاه واسنجی تستا 20 دستی -+ 2/0

 رطوبت نسبی

)%( 

 دیتاالگر

Testo175-H2 
 آزمایشگاه واسنجی تستا 20 دستی -+  %5

 

افزار وارد نرم EPWافزار، فایل پس از صحت خروجی نرم

کانسولتنت گردید و اقلیم روستای میمند مورد کالیمیت

بررسی قرار گرفت. گفتنی است که روش تجزیه و تحلیل 

گردید. از حالت ها بصورت توصیفی و همبستگی اتخاذ داده

رگرسیون عددی نیز بهره گرفته شد و تاثیرات عناصر اقلیمی 

پناهی میمند و در نهایت میزان گیری معماری خاکبر شکل

افزارهای مطابقت آن با اقلیم بدست آمد. از نمودارهای نرم

متانورم و کالیمیت کانسولتنت به عنوان ابزار تجزیه و 

بتوان توسط آن میزان  ها کمک گرفته شد تاتحلیل داده

پناه میمند با اقلیم آن را از لحاظ مطابقت بناهای خاک

 5آسایش حرارتی بررسی نمود. همان طور که در شکل 

بخش الف، ب،  8آمده است، روستای میمند قابل تفکیک به 

گیری متفاوت نسبت به تابش جهت 8پ و ت است که 

، جنوب گیری غربیخورشید دارند و به ترتیب شامل جهت

باشند. از طرفی تیپولوژی پالن شرقی، جنوبی و شرقی می

بناهای روستای میمند دارای سه شکل مربعی، مستطیلی و 

باشد و همچنین از لحاظ های غیر هندسی میشکل

قرارگیری بناها در شیب تپه به سه بخش تراز پایین، تراز 

 متوسط و تراز باال قابل تقسیم است. 

 

 
 بخش 8بندی روستای میمند به پالن و تصاویر روستای میمند؛ تقسیم -5شکل 
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 نتایج و بحث

 تابش خورشید

درجه و در روستای میمند،  19در عرض جغرافیایی 

 49خورشید در اوج تابستان و در تیرماه با زاویه ارتفاع 

درجه در ساعت  11ظهر و زاویه ارتفاع  12درجه در ساعت 

تابد. همچنین زاویه ماه میظهر در اوج زمستان و در دی 12

 69درجه شمال شرق به  69سمت خورشید در تابستان از 

درجه جنوب شرق  129درجه شمال غرب و در زمستان از 

های باشد. ماهجنوب غرب در زمستان می 129به 

رداد، مرداد و شهریور در محدوده دمای تابشی اردیبهشت، خ

های مهر، آبان، آذر، دی، بهمن، گیرد. ماهآسایشی قرار می

اسفند و فروردین دمای تابشی سرد و تیرماه دمای تابشی 

، نحوه تابش خورشید در روستای میمند 6گرم دارد. شکل 

 .دهد.را نشان می
 

 

 
 

 کانسولتنتافزار کالیمیتزوایای تابش و سمت خورشید به همراه میزان دمای تابشی در روستای میمند، خروجی نرم -0شکل 

 

های حرارت ناشی از تابش آفتاب در ماهبیشترین درجه

درجه  14تا  ،2باشد که بین خرداد، تیر و مرداد می

درصد نسبت به کل سال است.  16میزان آن گراد و  سانتی

 1حرارت تابش خورشید در ساعت بیشترین میزان درجه

باشد. بیشترین فراوانی تابش خورشید ظهر در تیرماه میازبعد

گراد است که میزان درجه سانتی 21الی  9در محدوده دمایی 

های آذر و دی در باشد. در ماهدرصد در کل سال می 50آن 

صبح درجه حرارت تابش خورشید کمتر از  4الی  ،ساعات 

درصد نسبت به کل  8گراد و مقدار آن حدود درجه سانتی 9

پناه روستای باشد. با توجه به قرارگیری بناهای خاکسال می

توانند (، بیشترین بناهایی که می5بخش )شکل  8میمند در 

های ب و پ از تابش خورشید استفاده کنند بناهای گروه

های الف و ت به ترتیب در هنگام باشند. بناهای گروهمی

غروب و طلوع خورشید دریافت انرژی تابشی خواهند 

های ب و پ دارند. داشت که میزان حداقلی نسبت به گروه

که خورشید از همچنین در دوره سرد سال با توجه به این

درجه جغرافیایی حرکت  -129+ درجه جغرافیایی به 129

های الف و ت از دریافت ی از بناهای گروهکند بسیارمی

باشند که منجر به کاهش آسایش تابش خورشید محروم می

گردد. از طرفی عملکرد و نحوه عمل حرارتی می

شود. گیری میهای افقی با زاویه عمودی سایه اندازه بان سایه

ها در صورتی کامال موثر هستند که زاویه باناین سایه

مورد نظر قرار گرفته، زیاد باشد  خورشید مقابل نمای

(. لذا با توجه به زاویه ارتفاع خورشید در 1148)کسمایی، 

 49الی  9،ای بین هنگام ظهر در دوره گرم سال که محدوده

های های افقی در بناهای گروهبانباشد، وجود سایهدرجه می

تواند در ایجاد آسایش حرارتی ب و پ روستای میمند می

 (.،ره گرم سال کمک شایانی نماید )شکل بویژه در دو

 

 درجه حرارت

 05/15حرارت در روستای میمند میانگین ساالنه درجه

باشد و سردترین دمای ماه سال مربوط گراد میدرجه سانتی

گراد درجه سانتی  -19/1ماه است که میانگین آن به دی

ترین ماه مربوط به تیر است که دمای میانگین باشد. گرم می

باشد. اطالعات مربوط به گراد میدرجه سانتی ،19/2آن 

آمده  8و جدول  4حرارت روستای میمند در شکل درجه

 است.
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 پناه میمندشکل در بناهای خاکبان قابیسایه -7شکل 

 

 
 افزار متانورم، خروجی نرم2391-9119ماهانه، دوره آماری حرارت روستای میمند بصورت روزانه و نمودار درجه -9شکل 

 

 2391-9119های مختلف سال، دوره آماری حرارت روستای میمند در ماهمتوسط و متوسط کمینه و بیشینه درجه -4جدول 

 

ین
رد

رو
ف

ت 
هش

دیب
ار

 

داد
خر

 

تیر
داد 

مر
ور 

هری
ش

 

هر
م

ان 
آب

 

ذر
آ

 

دی
من 

به
ند 

سف
ا

 

 55/11 05/6 59/1 15/5 9/0، 85/16 69/21 59/25 ،19/2 59/25 22 89/16 متوسط درجه حرارت

 19/5 1 -19/1 9 19/1 15/0 15/18 55/14 69/29 25/14 09/18 19 متوسط کمینه درجه حرارت

 15/14 89/11 69/0 59/11 9/16، 25/28 19/20 69/12 18 49/12 20 21 متوسط بیشینه درجه حرارت

 

گراد سانتیدرجه  24الی  21بروکس، محدوده دمایی بین 

 19درجه( و رطوبت بین  19الی  28)در عرض جغرافیایی 

درصد را به عنوان منطقه آسایش حرارتی قرار  9،الی 

(. الزم به ذکر است که الگی 1101دهد )حیدری،  می

ای بین طوبت را محدوده(، منطقه آسایش از لحاظ ر1061)

که  8کند. با توجه به جدول درصد اعالم می 49الی  29

دهد، های مختلف را نشان میمتوسط درجه حرارت ماه

توان متوجه شد که روستای میمند در دوره گرم سال در  می

منطقه آسایش بوده و در دوره سرد سال از محدوده آسایش 

دمایی متمایل به دور گردیده است. لذا منطقه از لحاظ 

باشد. به منظور کاهش تاثیر هوای سرد باید محدوده سرد می

نسبت سطح خارجی ساختمان در برابر حجم آن را به 

های ساختمانی فشرده و متراکم با حداقل رساند. بنابراین فرم

گردد پالن مربع و حجم نزدیک به مکعب توصیه می

شناسی در اع گونه(.  با توجه به انو،110)جوادیان و نعمتی ،

توانند کمترین های متراکم میمجموعه بناهای میمند، فرم

انواع حاالت پالن  0اتالف حرارت را داشته باشند. در شکل 

موسوم به  -در روستای میمند به همراه مسیرهای بیرونی آن 

 نشان داده شده است.  -کیچه
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های الف، پ و ت، پایین: باشد؛ باال: بناهای مربوط به گروهولوژی پالن در روستای میمند؛ شکل غالب، مربع میانواع تیپ -1شکل 

 بناهای مربوط به گروه ب.
 

، پالن و فرم غالب در روستای میمند به 0با توجه به شکل 

بیشترین میزان تواند باشد که میترتیب مربعی و مکعبی می

آسایش حرارتی را بویژه در دوره سرد سال برای انسان 

ایجاد کند. همچنین با توجه به نوسانات نسبتا زیاد دما در 

طول دوره سرد و گرم سال در روستای میمند، استفاده از 

تواند در ها میجرم حرارتی و ضخامت مناسب جداره

اید. از کاهش نوسانات دمای بیرون نقش موثری ایفا نم

طرفی استفاده از مصالح سنگین که ظرفیت حرارتی باال 

شود پایداری دارند مانند بتن، آجر، خشت و خاک، باعث می

حرارتی بنا افزایش یابد، یعنی با تغییر دمای هوای بیرون، 

هوای داخل زیاد سرد و یا گرم نشود )جوادیان و نعمتی، 

مامی بناهای که ترسد با توجه به این(. به نظر می،110

اند، این عامل روستای میمند در داخل خاک نفوذ کرده

تواند با توجه به ظرفیت حرارتی باال و ضخامت زیاد  می

ها، در ایجاد شرایط حرارتی مطلوب به فضای داخلی جداره

 (.19کمک نماید )شکل 
 
 

  
 های قطور و جداکننده بین بناهاپناه میمند، جدارهروستای خاک استفاده از جرم حرارتی در -93شکل 

 

از سویی دیگر  هر چه بنا بتواند آفتاب بیشتری را دریافت 

نماید به آسایش حرارتی بیشتری بویژه در دوره سرد سال 

های ب و پ از این دست خواهد یافت. لذا بناهای گروه

نظر نسبت به بناهای الف و ت آسایش حرارتی بیشتری را 

(. از طرفی کازاالینن و همکاران 5آورند )شکل بدست می

( نسبت بازشو به دیوار را عاملی مهم در میزان 2929)

کنند. موقعیت پنجره، آسایش حرارتی داخلی اعالم می

چه این که هر-مساحت پنجره، و نسبت پنجره به دیوار 
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نیز  -میزان کمتر باشد، پایداری حرارتی داخلی بیشتر است

ترین موارد قابل توجه در آسایش حرارتی بنا هستند. از مهم

با توجه به موارد گفته شده، میزان نسبت بازشو به دیوار در 

پناه میمند هرچه کمتر باشد، اتالف حرارت بناهای خاک

در نتیجه آسایش کمتر، پایداری حرارتی داخلی بیشتر و 

گردد. حرارتی حداکثری بویژه در دوره سرد سال ایجاد می

پناه میمند دارای نسبت حداقل تقریبا تمامی بناهای خاک

  (.11باشند )شکل ممکن بازشو به دیوار می
 

 رطوبت نسبی

درصد  5/24میانگین ساالنه رطوبت نسبی در روستای میمند 

درصد  85دی به میزان  های آذر واست و  بیشینه آن در ماه

باشد. الزم به درصد می 29ماه نزدیک به و کمینه آن در تیر

درصد  19ماه از سال دارای رطوبت کمتر از  4ذکر است که 

تر مربوط به رطوبت نسبی روستای باشد. اطالعات دقیقمی

 بیان گردیده است. 5و جدول  12میمند در شکل 

درصد زمان سال  20دهد که حدود نشان می 12شکل 

درصد زمان دارای  51درصد،  29رطوبت نسبی کمتر از 

درصد زمان سال دارای  15درصد،  89تا  29رطوبت نسبی 

درصد زمان دارای رطوبت  1درصد و  15رطوبت نسبی 

شود که باشد. لذا استنباط میدرصد می 49تا  69نسبی 

های سال دارای حداقل میزان روستای میمند در اکثر ماه

 12باشد. متوسط رطوبت نسبی ماهیانه در شکل رطوبت می

دهد که میزان رطوبت نسبی منطقه میمند تقریبا نشان می

دارای آسایش بوده و نیازی به تمهید خاصی جهت افزایش 

و یا کاهش رطوبت وجود ندارد. الزم به ذکر است که 

رطوبت نسبی بناها با توجه به افزایش ارتفاع تا حدودی 

یابد که به علت افزایش جریان باد با توجه به کاهش می

(. لذا 1106افزایش ارتفاع است )شاعری و همکاران، 

بناهایی که در سطح تراز ارتفاعی میانی و متمایل به پایین 

توانند از رطوبت توپوگرافی منطقه میمند قرار دارند، می

حاصل از پوشش گیاهی و رودخانه موجود در منطقه بهره 

ر نتیجه آسایش حرارتی بیشتری برای انسان ایجاد برده و د

پناه روستای میمند را در تراکم بناهای خاک 5نمایند. شکل 

دهد. همچنین به دلیل بخش میانی توپوگرافی نشان می

پناه میمند احتماال تهویه طبیعی پیوستگی افقی بناهای خاک

(. در 1101پذیرد )خدابخشیان، به خوبی صورت نمی

باال بودن رطوبت منطقه این احتمال وجود  صورت فرض

داشت که در اکثر بناها به دلیل ماند رطوبت و عدم کوران 

داخلی مناسب، نارضایتی حرارتی در داخل بناهای میمند 

 وجود داشته باشد.
 

 بارش
ها به غیر از مرداد و شهریور در روستای میمند تمامی ماه

های آذر ی بارش هستند و بیشترین بارش مربوط به ماهدارا

(. مجموع بارش سالیانه در دوره 11باشد) شکل و دی می

متر )میانگین بین میلی 159نزدیک به  2910-1001آماری 

ها باشد. مجموع بیشینه بارندگیمتر( میمیلی 169الی  185

 میزان بارش روستای 11باشد. شکل متر میمیلی 149حدود 

دهد. همچنین میزان بارندگی بصورتی میمند را نشان می

است که احتمال وجود سیل در منطقه حداقل بوده و در 

توان تراز ارتفاعی میانی قرارگیری بناهای صورت میاین

 ترپناه میمند را نسبت به ترازهای پایین، مناسبخاک

دانست.

 

       
 پناه روستای میمندبناهای خاک نسبت حداقل بازشو به دیوار در -99شکل 
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 کانسولتنتافزار کالیمیتها و ساعات مختلف، خروجی نرممیزان رطوبت نسبی روستای میمند در ماه -92شکل 

 

 2391-9119های مختلف، دوره آماری متوسط و متوسط کمینه و بیشینه رطوبت نسبی روستای میمند در ماه -5جدول 
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 09/24 59/15 85 19/85 11 59/21 65/21 05/21 15/29 89/21 9/21، 59/26 متوسط رطوبت نسبی

 89/15 9/10، 49/25 89/25 ،89/1 69/11 89/11 69/11 49/11 49/11 5/11، 29/18 متوسط کمینه رطوبت نسبی

 22/85 9/51، 66 ،29/6 66/59 15/14 19/16 9/15، 12 65/15 59/16 05/82 متوسط بیشینه رطوبت نسبی

 

 
 افزار متانورم، خروجی نرم2391-9119مجموع بارش ماهیانه و سالیانه روستای میمند در دوره آماری  -99شکل 

 

 باد

های سال در روستای میمند میانگین سرعت باد در تمامی ماه

مشخص  18باشد و در شکل متر بر ثانیه می 1حدود 

شود که اسفندماه بیشترین میزان سرعت باد یعنی  تقریبا  می

متر  9/،متر بر ثانیه و آذرماه، کمترین میزان سرعت یعنی  2

مشخص  15کند. همچنین در شکل بر ثانیه را ثبت می

شود که بیشترین میزان و ساعات جهت باد از سمت  می

باشد. سمت جنوب میمند میغرب به شمالشمال و 

روز به همچنین در ارتفاعات، سرعت باد در ساعاتی از شبانه

متری از  25رسد، اما در ارتفاع حدود متر بر ثانیه نیز می 0

سطح زمین )حداکثر ارتفاع تراز بناهای روستای میمند( 

 شود.متر بر ثانیه ثبت می 5/1سرعت باد حدود 
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 افزار کالیمیت کانسولتنتخروجی نرم 2391-9119میزان سرعت باد در روستای میمند در دوره آماری  -94شکل 

 

 
 افزار کالیمیت کانسولتنت، خروجی نرم2391-9119میزان شدت و جهت باد در روستای میمند در دوره آماری  -95شکل 

 

که بیشترین مقدار و جهت باد از سمت شمال با توجه به این

گیری باشد لذا بناهایی که جهتغرب به سمت جنوب می

شمال غربی نسبت به مختصات جغرافیایی دارند، کمترین 

میزان آسایش حرارتی را بویژه در دوره سرد سال خواهند 

توان گفت که بناهای ، تقریباً می5داشت. با توجه به شکل 

باشند. گیری شمال غربی نمیپناه میمند دارای جهتخاک

یابد گفتنی است که در ارتفاعات جریان هوا افزایش می

(. لذا بناهایی که در ترازهای 1106)شاعری و همکاران، 

اند نسبت به بناهایی با تراز باالیی روستای میمند قرار گرفته

معرض بیشتر جریان هوا قرار گرفته و در نتیجه  تر، درپایین

میزان آسایش حرارتی آن بویژه در دوره سرد سال کمتر 

شود. لذا بناهایی که در ترازهای میانی و پایین روستای  می

اند از نظر آسایش حرارتی بهتر عمل میمند قرار گرفته

 کنند. می

 

 میزان مطابقت بناهای میمند با اقلیم آن

بخش نشان داد که اقلیم روستای میمند تقریباً نتایج این 

بیابانی متمایل به سرد است و اطالعات حاصل از خشک نیمه

افزار متانورم و کالیمیت کانسولتنت مشخص نمود که در نرم

دوره گرم سال نسبت به دوره سرد سال آسایش حرارتی 

های معتدل بیشتری وجود دارد. همچنین اقلیم میمند در دوره

باشد. از این رو نیز دارای آسایش حرارتی میسال 

یابد. راهکارهای گرمایشی نسبت به سرمایشی اولویت می

بطور کلی بررسی بناهای روستای میمند نشان داد که 

باشد که منتج به آسایش معماری دارای انطباق با اقلیم می

گردد. این مطابقت نسبی های زمانی سال میحرارتی در دوره

هایی از هایی از معماری حداکثر و در بخشبخشاست و در 

توان به عنوان آن حداقل است. بیشترین عاملی که می

گیری بناهای روستای تاثیرگذارترین  متغیر اقلیمی بر شکل

میمند نام برد، عنصر اقلیمی درجه حرارت است که اختالف 

کند. لذا های زمانی سال ثبت میتقریبا باالیی را در دوره

رین راهکارهای معماری در مواجهه با متغیر درجه بیشت

حرارت مشاهده شد. جهت بکارگیری صحیح نوسان زیاد 

دمای هوا باید از مصالح سنگین و متراکم با ظرفیت حرارتی 

ها ساعت در دیوارها، کف و بام 4زیاد و زمان تاخیر بیش از 

(. در بررسی راهکارهای 1101استفاده نمود )رازجویان، 
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ی روستای میمند در برابر متغیر درجه حرارت معمار

گیری از جرم حرارتی سنگین و مشخص گردید که بهره

خاصیت ظرفیت حرارتی مصالح خاک به عنوان 

ترین بخش انطباق بناهای روستای میمند با اقلیم آن  شاخص

لحاظ شده است. گفتنی است که پس از بررسی میدانی، 

 11الی  8ده و در بازه عمق نفوذ بناها در خاک متفاوت بو

گیرد. با توجه به این ویژگی هرچه عمق نفوذ بنا متر قرار می

در خاک بیشتر گردد، متغیرهای اقلیمی فضاهای داخلی 

گیری بنا یابد. از سویی دیگر جهتنسبت به بیرون کاهش می

نسبت به خورشید به عنوان کمترین بخش قابل توجه جهت 

گیری آمد و احتماال جهت انطباق معماری و اقلیم بدست

بناها به دالیل بافت طبیعی منطقه میمند بوده است. البته الزم 

های هایی از روستا از جمله بخشبه ذکر است که در بخش

، به این مهم، دقت شده و 5ب و ت در شکل شماره 

گیری بنا نسبت به تابش خورشید رعایت شده است.  جهت

پناه میمند دارای های خاکجایی که تمامی بناهمچنین از آن

یک در ورودی هستند، لذا دارای حداقل بازشو بوده و 

باشد. لذا نسبت پنجره به دیوار آن کمترین میزان ممکن می

نماید و دارای به پایداری حرارتی فضاهای داخل کمک می

باشد. از طرفی مسیرهای حرکتی انطباق با اقلیم خود می

های بناهای میمند، شکل حداقل بین دو اتاق متوالی در

تواند در تسریع متراکم نظیر مربع و تناسبات مکعبی بناها، می

 09سزایی داشته باشد که تقریبا گرما و سرمای فضا نقش به

پناه میمند دارای این تطابق با اقلیم درصد بناهای خاک

متر  19/2الی  09/1باشند. ارتفاع کوتاه بناها که تقریبا بین  می

کمک شایانی در عدم اتالف گرما در دوره سرد  باشد،می

گردد )شکل کند که منجر به آسایش حرارتی میسال می

16.) 
 

 
 ارتفاع حداقل در فضای داخلی بناهای خاک پناه میمند -90شکل 

 

متغیرهای تابش پس از عنصر اقلیمی درجه حرارت، 

های تاثیرگذار خورشید، باد، رطوبت و بارش به ترتیب مولفه

گیری بناهای روستای میمند محسوب شدند. بر شکل

هایی که در معماری بناهای میمند در تطابق با تابش  بخش

بان بود. از گیری بناها و سایهخورشید بدست آمد، جهت

ع تابش گیری و با توجه به میزان و ارتفالحاظ جهت

  -های ب و پبناهای گروه –درصد  89خورشید، تقریبا 

 69بناهای روستای میمند دارای مطابقت با آن بوده و حدود 

مطابقت ندارد که  -های الف و تبناهای گروه -درصد 

ها به دالیل بافت گیری آنطور که در قبل ذکر شد شکلهمان

ای افقی و هبانطبیعی منطقه بوده است. استفاده از سایه

عمودی باعث ایجاد سایه شده که در کاهش دمای محیط 

(. لذا وجود 1106بسیار تاثیرگذار است )شاعری و همکاران، 

پناه میمند نیز کمک های طبیعی در بناهای خاکبانسایه

شایانی به آسایش حرارتی بناها بویژه در دوره گرم سال 

ی و اقلیم کند که از این جهت مطابقت و همسازی معمار می

دارد. با توجه به سردبودن تقریبی منطقه و دور بودن  وجود 

اقلیمی های دمایی از منطقه آسایش که در نمودار زیستداده

به نمایش در آمده است، جریان هوا  ،1 گیونی در شکل

تواند منجر به کاهش آسایش بویژه در دوره سرد سال می

 حرارتی بناها گردد.
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 های سال.، آمار روزانه در تمامی ماه2391-9119اقلیمی گیونی روستای میمند در دوره آماری نمودار زیست -97شکل 

 افزار کالیمیت کانسولتنتخروجی نرم 
 

گیری بناها های به عمل آمده و جهتلذا با توجه به تحلیل

پناه نسبت به جهت باد مشخص شد که تمامی بناهای خاک

میمند در برابر جریانات هوایی بویژه سرد در امان هستند. در 

های ارتباطی این بخش الزم به ذکر است که وجود راه

بیرونی موسوم به کیچه، از برخورد بنا با بادهای سرد 

ابقت کامل (. لذا از این جهت مط0کند )شکل جلوگیری می

معماری با عنصر اقلیمی جریان هوا مشاهده گردید. همچنین 

با توجه به رطوبت کم منطقه و قرارگیری آن در محدوده 

تقریبی آسایش، واکنش خاص معماری به عنصر اقلیمی 

توان گفت که آسایش شود. البته میمذکور مشاهده نمی

ایین های ارتفاعی متوسط و پحرارتی  بناهایی که در تراز

اند نسبت به ترازهای ارتفاعی باالیی توپوگرافی قرار گرفته

گیری از رطوبت پوشش گیاهی و توپوگرافی، به دلیل بهره

باشد. در انتها با تر میرودخانه موجود تا حدودی مناسب

توجه به میزان بارش حداقل در روستای میمند و عدم بحران 

صر اقلیمی العمل خاصی از سوی معماری به عنآن، عکس

مذکور لحاظ نگردیده است. با این حال به غیر از تراز 

تواند به دالیل ارتفاعی پایین روستا، ترازهای باالتر می

تر باشد. با ماندن از سیل و طغیان رودخانه مناسبمصون

چنین گفت که بناهای توان اینتوجه به موارد گفته شده می

گیری نسبت به تابش پناه روستای میمند به غیر از جهتخاک

باشد، دارای خورشید که به دالیل بافت طبیعی روستا می

حداکثر تطابق با اقلیم خود بوده که مسبب حداکثر آسایش 

گردد. تمامی این های زمانی سال میحرارتی در دوره

تواند پاسخ مثبتی به همسازی معماری با اقلیم ها میراهکار

هکارهای معماری و نه با روستای میمند باشد تا از طریق را

کمک سوخت فسیلی، به آسایش حرارتی دست یافت. 

گونه گفت توان اینآمده میهمچنین با توجه به نتایج بدست

که بیشترین مطابقت بناهای میمند با اقلیم آن مربوط به 

گیری جنوبی و یا بناهایی است که همزمان دارای جهت

یری در تراز جنوب شرقی نسبت به تابش خورشید، قرارگ

های متراکم و میانی توپوگرافی، شکل مربعی پالن و فرم

دارای عمق نفوذ حداکثری در خاک باشند. در ادامه نتایج 

( نشان داد که متغیر ،114زاده اصل و همکاران )مطالعه فرج

های اقلیمی نقش درجه حرارت نسبت به سایر مولفه

شته است. گیری بناهای شهر سنندج داچشمگیرتری در شکل

درصد بناهای شهر سنندج  59همچنین عدم تطابق بیش از 

با اقلیم آن منجر به مصرف بیش از حد انرژی و در نهایت 

آلودگی محیط زیست شده است. همچنین نتایج بررسی 

( نمایانگر آن است که 1101حبیبی خامنه و محمدی )

ساز و طراحی وسزایی در ساختمطالعات اقلیمی تاثیر به

کن دارد. آگاهی و شناخت رفتارهای اقلیمی، امکان مسا

دستیابی به مصالح همساز با اقلیم و چگونگی استفاده از 

طور که سایر مطالعات انرژی طبیعی را در پی دارد. همان

( ،114شده در این راستا از جمله کاظمی و همکاران )انجام

. ( بر این موضوع تاکید داشتند1140و کامیابی و همکاران )
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( از بین تمامی بناهای 1106در مطالعه صالحی و همکاران )

درصد در انطباق با اقلیم طراحی  59شهر ایالم، حدود 

های زمانی بندی انواع بناها به بافتاند و پس از دسته شده

قدیم، میانی و جدید، مشخص گردید که بافت میانی شهر 

و بافت سال پیش( دارای بیشترین انطباق  19الی  15ایالم )

جدید کمترین میزان انطباق با اقلیم را دارند. در پژوهشی که 

( صورت پذیرفت، ،110از سوی جوادیان و نعمتی )

مشخص گردید که تاثیرگذارترین متغیرهای اقلیمی بر 

که تقریبا دارای اقلیمی  –گیری معماری بناهای سمنان  شکل

، عناصر درجه حرارت و -باشدمشابه روستای میمند می

باشند که جهت انطباق با اقلیم، کاهش اتالف تابش آفتاب می

گیری از انرژی خورشیدی در دوره حرارت ساختمان و بهره

گیری از نوسان روزانه دما و محافظت در سرد سال، بهره

برابر تابش آفتاب در تابستان به عنوان اهداف طراحی 

که - معماری مطابق با اقلیم عنوان شدند. نتایج تحقیق حاضر

نشان داد که  -افزارهای تخصصی بدست آمداز طریق نرم

عنصر درجه حرارت به عنوان تاثیرگذارترین متغیر اقلیمی بر 

پناه میمند بوده است. پس گیری معماری بناهای خاکشکل

توان گفت که متغیر درجه از بررسی تحقیقات پیشین، می

ین ترین و تاثیرگذارترحرارت همواره جزء یکی از مهم

های اقلیمی در مناطق خشک با اختالف دمای نسبتا مولفه

های زمانی سال مطرح بوده است. لذا جهت شدید در دوره

بررسی و یا طراحی مطابق با اقلیم، عنصر درجه حرارت به 

هایی مشابه روستای عنوان تاثیرگذارترین متغیر در اقلیم

میمند محسوب شده و بیشترین راهکارهای معماری 

العمل صحیح با عنصر درجه ایستی در واکنش و عکسب می

  حرارت باشد تا در نهایت آسایش حرارتی حصول گردد.
 

 گیرینتیجه

در مورد مطابقت معماری با اقلیم یک منطقه مطالعات 

متعددی صورت گرفته است که عمده این تحقیقات به تاثیر 

اند. گیری معماری آن پرداختهمتغیرهای اقلیمی بر شکل

اندکی از تحقیقات داخلی و برخی از تحقیقات خارجی بر 

افزار به موضوع شناخت اقلیم و به بررسی های نرممبنای داده

اند. نتایج میزان مصرف انرژی در معماری آن پرداخته

ها نشان داد که بناهای همساز با اقلیم تحقیقات برخی از آن

مصرف انرژی کمتری جهت آسایش حرارتی نسبت به 

اهای در تناقض با اقلیم دارند. تعدادی از مطالعات به بن

ای و بررسی همسازی معماری با اقلیم بصورت کتابخانه

اند که نتایج تحقیقاتشان حاکی از آسایش میدانی پرداخته

باشد. اما در حوزه حرارتی مناسب بناهای همساز با اقلیم می

طور پناهی )بانطباق اقلیم و معماری زیرسطحی و یا خاک

افزار تحقیقی خاض روستای میمند کرمان( از طریق نرم

مشاهده نشده است. از این رو در مقاله حاضر، میزان انطباق 

پناه روستای میمند با اقلیم آن از لحاظ آسایش بناهای خاک

بار از حرارتی صورت پذیرفت. در این پژوهش برای اولین

تای افزار تخصصی جهت ساخت و شناخت اقلیم روسنرم

سنجی با داده های میمند کمک گرفته شد و جهت صحت

میدانی که توسط نگارندگان بدست آمد، کنترل گردید. در 

افزار متانورم این پژوهش ابتدا اقلیم روستای میمند در نرم

افزار ساخته شد و خروجی گرافیکی و عددی آن توسط نرم

داد کانسولتنت بدست آمد. نتایج این پژوهش نشان کالیمیت

افزارهای متانورم و با توجه به نمودارهای حاصل از نرم

کالیمیت کانسولتنت، اقلیم منطقه میمند، خشک بوده و 

باشد. های تقریبا سرد میهای معتدل و زمستاندارای تابستان

گیری از راهکارهای گرمایشی نسبت به سرمایشی در لذا بهره

اقلیمی  اولویت قرار گرفت. همچنین مشخص شد که عنصر

گیری درجه حرارت به عنوان تاثیرگذارترین مولفه بر شکل

پناه میمند مطرح بوده است. از این رو پس از بناهای خاک

بررسی معماری روستای میمند مشخص گردید که بیشترین 

مطابقت بناهای میمند با اقلیم در قسمت های استفاده از جرم 

سرما در انداختن گرما و حرارتی خاک جهت به تاخیر

های مختلف زمانی سال، شکل مربعی پالن و در نهایت  دوره

کند و در های فشرده را ایجاد میتناسبات مکعبی بنا که فرم

کند، شاکله بنا تسریع سرد و گرم شدن فضا کمک می

بصورت برونگرا که میزان تماس بنا با محیط بیرونی 

دیوار سازد، نسبت مناسب میزان بازشو به سطح راحداقل می

باشد و در پایداری حرارتی که کمترین میزان ممکن می

نماید، ضخامت زیاد فضای داخلی نقش موثری را ایفا می

 2پناه در میمند به ها که گاها دیوار بین دو بنای خاکجداره

هایی که از تابش بانرسد و در نهایت وجود سایهمتر نیز می

رده و اجازه ورود زننده آفتاب در دوره گرم سال جلوگیری ک

سازد. با تابش به فضای داخلی در دوره سرد سال را مهیا می

گیری بنا به توجه به موارد قبلی گفته شده، مولفه جهت
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عنوان کمترین بخش توجه بناهای روستای میمند به اقلیم 

محسوب شد که احتماال به دالیل بافت طبیعی روستا شکل 

هایی از روستا بخش گرفته است. البته گفتنی است که در

گیری بنا نسبت به خورشید رعایت شده است و در جهت

های مذکور آسایش حرارتی بیشتری نسبت به قسمت

های زمانی سال ایجاد شده است. پس فضاهای دیگر در دوره

از عنصر اقلیمی درجه حرارت، متغیرهای تابش، باد، رطوبت 

ی روستای گیری بناهانسبی و بارش نیز به ترتیب در شکل

اند. با در نظر گرفتن همزمان متغیرهای میمند تاثیرگذار بوده

اقلیمی درجه حرارت، تابش، بارش، باد و رطوبت نسبی 

توان گفت که بیشترین مطابقت معماری با اقلیم مربوط به  می

گیری جنوب شرقی و جنوبی بناهایی است که دارای جهت

یانی توپوگرافی، نسبت به تابش آفتاب، قرارگیری در تراز م

های متراکم مربعی و تناسبات مکعبی و در دارای شکل

نهایت دارای عمق نفوذ بنا در خاک در بیشترین حالت 

های ممکن باشند که در نتیجه آسایش حرارتی در دوره

بندی کلی کند. در یک جمعزمانی مختلف سال را ایجاد می

روستای پناه توان گفت که میزان مطابقت بناهای خاکمی

میمند با اقلیم آن قابل قبول بوده و همین امر موجب گردیده 

است که با وجود چندین هزار سال پس از ساخت بناهای 

آن، همچنان پایدار و از لحاظ حرارتی مطلوب باشد. در 

پناه های آتی نیز بررسی رفتار حرارتی بناهای خاکپژوهش

قیق حاضر از میمند بصورت میدانی و مقایسه آن با نتایج تح

 گردد.نظر مطابقت آن با اقلیم پیشنهاد می
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