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 -1گروه معماری ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنان
 -2استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشکده معماری و شهرسازی
 -3گروه مهندسی عمران ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنان

چکیده
اقلیم را میتوان یکی از مهم ترین موضوعات مرتبط با معماری دانست که اطالعات آن قبل از طراحی میتواند در جهت ایجاد آسایش حرارتی
کمک شایانی کند .از تبعات عدم توجه به اقلیم در معماری ،بناهای نامناسب از لحاظ تامین آسایش حرارتی میباشد که میبایستی در آن از
سوخت فسیلی استفاده شود .همچنین عدم ایستگاه های همدید و هواسنجی جهت شناخت اقلیم یک منطقه خاص از دیگر مسائلی است که
نمی توان میزان تطابق معماری با اقلیم مورد نظر را بطور دقیق بررسی نمود .در پژوهش حاضر ساخت و شناخت اقلیم یک منطقه از طریق نرم-
افزار و میزان همسازی معماری و اقلیم آن ،دغدغه پژوهش میباشد .بنابراین بررسی میزان انطباق بناهای خاکپناه میمند از اقلیم خود مساله
اصلی مقاله تلقی گردید .همچنین شناسایی تاثیرگذارترین متغیرهای اقلیمی بر شکل گیری بناهای روستای میمند از لحاظ آسایش حرارتی به
عنوان هدف اصلی پژ وهش انتخاب شد .برای تحقق هدف ،از روش تحقیق پژوهش موردی بر پایه اندازهگیریهای میدانی کمک گرفته شد و از
نرمافزار تخصصی به عنوان روش جمع آوری اطالعات استفاده گردید .همچنین از نمودارهای حاصله از نرمافزار به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل
دادهها استفاده گردید .الزم به ذکر است که روستای میمند به عنوان نمونه موردی انتخاب شد و مطالعات میدانی در روزهای  11 ،11و 11
مرداد سال  1131انجام گرفت .متغیرهای درجه حرارت و رطوبت نسبی توسط دستگاه ثبت داده حصول یافت و سپس اقلیم روستای میمند در
طی دوره آماری  1113-1331در نرمافزا ر متانورم ساخته شد .سپس خروجی آن و بطور خاص اطالعات درجه حرارت و رطوبت نسبی با داده-
های کلی ایستگاه همدید شهر بابک و همچنین خروجی دستگاه ثبت داده جهت صحتسنجی مقایسه و کنترل شد .پس از صحتسنجی
اطالعات نرمافزار متانورم ،فایل  EPWاقلیم روستای میمند وارد نرمافزار کالیمیتکانسولتنت گردید .نتایج نشان داد که بیشترین متغیر
تاثیرگذار اقلیمی بر شکلگیری بناهای خاکپناه میمند ،مولفه درجه حرارت میباشد و حداکثر تطابق معماری روستای میمند با اقلیم آن از
نظر آسایش حرارتی در بخشهای شکل پالن و تناسبات ،شاکله بنا ،مصالح و جرم حرارتی ،نسبت بازشو به دیوار ،ضخامت جدارهها و سایهبان-
های قابیشکل بود .کمترین میزان توجه در جهت گیری بناها نسبت به تابش خورشید بود که احتماال به دالیل بافت طبیعی روستا شکل گرفته
است .همچنین بناهایی که بطور همزمان دارای جهتگیری جنوبی و یا جنوب ش رقی نسبت به تابش خورشید ،قرارگیری در تراز ارتفاعی میانی
توپوگرافی ،شاکله مربعی پالن و عمق حداکثری نفوذ بنا در خاک بودند ،به عنوان همسازترین بناها با اقلیم از نظر آسایش حرارتی انتخاب
شدند .به عنوان یک نتیجهگیری کلی میتوان اذعان نمود که بناهای خاکپناه روستای میمند از جنبههای متعددی با اقلیم خود مطابقت دارد
که نتیجه آن آسایش حرارتی در دورههای زمانی سال میباشد و در نهایت راهکارهای معماری همساز با اقلیم آن میتواند الگویی برای معماری
معاصر دیگر مناطق مشابه اقلیم میمند باشد.

کلید واژهها :اقلیم ،آسایش حرارتی ،بناهای خاکپناه میمند ،نرمافزار ،صحتسنجی.
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متناسب با آن اقلیم را دارد (معماریان .)11،5،19 ،برای

مقدمه
معماری معاصر با تقلید از الگوهای مدرن و بدون توجه به
خصوصیات اقلیمی هر منطقه ،بناهای مشابهی را در اقلیمهای
مختلف احداث کرده که برای انطباق با شرایط آسایش انسان،
نیازمند بهرهگیری گسترده از منابع انرژی فسیلی میباشند.
توجه به نیروهای طبیعی و زوالناپذیری چون آفتاب ،باد و
بهبود بخشیدن به شرایط حرارتی فضاهای زیستی از دیرباز
در ایران معمول بوده است .استفاده از این نیروها در
ساختمان به صرفهجویی در مصرف سوخت و مهمتر از آن
به ارتقای کیفیت آسایش و سالمسازی محیط زیست منتهی
میشود .شکل  ،1نقش شناخت اقلیم را در معماری مناسب،
مصرف انرژی حداقل و در نهایت آسایش حرارتی نشان

ساخت ساختمانی جدید که با محیط اطرافش مطابقت داشته
باشد میبایست اقلیم آن به درستی شناخته شود (پیکوار،
 .)2991با توجه به اهمیت آب و هواشناسی در طراحی
مسکن ،شناخت عناصر اقلیمی و استفاده از آنها جهت
بهینهسازی مسکن و کاهش مصرف انرژی یک امر مهمی
است (علیجانی و کاویانی .)1146،5 ،همچنین

کاهش

مصرف انرژی تجدیدناپذیر در ساختمان از طریق شناخت
اقلیم حاصل میگردد (سام و همکاران .)299، ،طراحی
ساختمان با توجه به ویژگیهای اقلیم منطقه میتواند در
بیشتر مواقع آسایش حرارتی را بدون بکارگیری وسایل
مکانیکی به ارمغان آورد (مرادی.)1146 ،

میدهد .هر منطقه اقلیمی ،تیپولوژی و سیماشناسی معماری

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

خلق شرایط محیطی راحت و مطلوب زندگی و تامین امنیت

کلی این تقسیمبندیها برای معماری کاربرد چندانی ندارد،

ساکنین بنا از گزند شرایط نامساعد محیطی و جوی از اصول

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

معماری و ساختمان به شمار میرود .طراحی همساز با اقلیم

معتدل و گرم و مرطوب تقسیم کردهاند (نمازیان.)1140 ،

عبارتست از نگهداری وضعیت میکروکلیمایی مسکن در

توجه به اقلیم و عوامل اقلیمی نخستین گام و زیراساس

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

هرگونه طراحی منطبق با صرفهجویی یا ممیزی انرژی در

نظر کنترل فضاهای داخلی ساختمان ،اولین گام در استفاده از

معماری است .تنها پس از شناخت اقلیم میتوان به مواردی

انرژیهای طبیعی ،هماهنگسازی ساختمان و به طور کلی

چون طراحی بنا و استفاده از مصالح پرداخت (حیدری،

محیط مسکونی با شرایط اقلیمی حاکم بر آن است .کیفیت

 .)1108به نظر میرسد که نتیجه صدها سال بهینهسازی برای

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

فراهم آوردن یک منطقه راحت ،استفاده از فناوریهای

مشخص میکند که با کیفیت اقلیمی مناطق دیگر متمایز می

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

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

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

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

تجدیدناپذیر در ساختمان میشود (حاتمی ورزنه و همکاران،
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 .)2918همچنین آسایش حرارتی شامل فاکتورهای اقلیمی و

با اقلیم اصفهان مانند جهت ساختمان در ارتباط با عوامل

انسانی میشود (اشری .)291، ،در زمانهای گذشته ،معماری

اقلیمی مانند تابش و بردار باد ،ابعاد پنجرهها ،بررسی

و شهرسازی شهرها به طور قابل توجهی از عوامل اقلیمی

وضعیت سایبانها و تعیین عمق و اندازه مناسب آن مشخص

تاثیرپذیر بود .طوری که در طراحی مساکن توجه ویژهای به

کرده است .در مرحله بعد با استفاده از اطالعات بدست آمده

اقلیم آن میگردید .طی چند دهه اخیر دگرگونیهای

توسط کارنامه ساختمانی و پالن مدارس جامه آماری ،به

اجتماعی و تحوالت اقتصادی ،توسعه شهرها و رشد

بررسی هماهنگی معماری مدارس نوساز شهر با

شهرنشینی را به دنبال داشته است .به دنبال این تحوالت

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

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

در کتاب اقلیم و معماری به بررسی اقلیم و معماری شهرهای

طراحی پاسخگو به اقلیم قادر به حداقل رساندن مصرف

مختلف ایران ،و بناهای قدیمی وتاریخی آنها پرداخته است.

انرژی تجدیدناپذیر و ایجاد آسایش حرارتی میباشد که یکی

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

از مهمترین بحثها در دنیای معاصر میباشد (مطلع و

معماری ساختمانهای شهر سنندج با شرایط زیستاقلیمی آن

همکاران .)2914 ،در شکلگیری شرایط آسایش انسان از

به روش ماهانی پرداختند .همچنین هاتوامبو و همکاران

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

( ،)2990تابش پرتو پیشبینی شده در عرض جغرافیایی کم با

دارند .لحاظ کردن ویژگیهای اقلیمی یک منطقه در معماری

استفاده از بانک اطالعاتی متانورم را مورد بررسی قرار دادند.

میتواند شرایط داخل و حتی بیرون ساختمان را به بهترین

در این پژوهش که از نرمافزار متانورم جهت بررسی میزان

شرایط ممکن از لحاظ آسایش حرارتی نزدیک کند و استفاده

تابش خورشید استفاده گردید ،روشهایی بهینه برای طراحی

از سوختهای فسیلی را به حداقل رساند (جوادیان و نعمتی،

کلکتورهای آفتابی پیشنهاد داده شد .کامیابی و همکاران

 .)110،طراحی درست فرمهای معماری -که مطابق با اقلیم

( )1140نقش عناصر آب و هوایی در معماری فضای سنتی

باشد -یکی از موثرترین روشها برای دستیابی به آسایش

سمنان را بررسی کردهاند .همچنین نیکقدم و همکاران

حرارتی است (هوانگ و همکاران .)2910 ،توسلی ()1169

( )1101به مقایسه تحلیلی پهنهبندی اقلیمی مناطق جنوبی

به تاثیر عوامل اقلیمی و تاریخی در معماری شهرهای یزد،

ایران با روش کوپن -تراورتا و معیارهای آسایش گیونی

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

پرداختند .یاران و مهرانفر ( )1102الگوهای مناسب اقلیمی

پرداخته است .رازجویان ( )116،ضمن تعیین وتشریح

در بافتهای مسکونی کمارتفاع در اقلیم معتدل (واشینگتن

نمودارهای آسایش ،شرایط آسایش و معماری مناسب با اقلیم

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

را در نقاط مختلف ایران بررسی نموده است .کسمایی

گاتا) را بررسی کردند .از سویی دیگر حبیبیخامنه و محمدی

( )11،2ایران را به مناطق مختلف اقلیمی تقسیمبندی نموده

( )1101مطالعه معماری ساختمانهای شهر تهران براساس

است و با توجه به معیارهای ماهانی و جدول بیوکلیماتیک

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

اولگی و جدول بیوکلیماتیک ساختمانی ،اصول و کلیات

بررسی قرار دادند .در این تحقیق که از نرمافزار کالیمیت

معماری همساز با اقلیم در نقاط زیادی از ایران را مشخص

کانسولتنت برای تحلیل اقلیم استفاده شد ،مشخص گردید که

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

اگر احکام معماری به وسیله شاخصهای آسایش دمایی

معماری همساز با ویژگی اقلیمی مناطق در جهت بهینهسازی

انجام شود ،زمان استفاده از وسایل سرمایشی و گرمایشی در

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

ساختمانهای منطقه  5تهران کاهش مییابد .همچنین سیوبانو

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

و همکاران ( ،)2918تاثیر دادههای اقلیمی اندازهگیری /شبیه-

بررسی میزان تطابق مدارس نوساز شهر اصفهان با

سازیشده در ارزیابی نیاز انرژی در ساختمانها را مورد

شاخصهای اقلیم معماری این شهر پرداخته است .وی با

بررسی قرار دادند .در این پژوهش که از نرمافزار متانورم

استفاده از جداول ماهانی و نمودار منطقه آسایش اصفهان و

جهت ساخت اقلیم در منطقهای از کشور رومانی استفاده شد،

باتوجه به دیاگرامهای اقلیمی شاخصهای معماری متناسب

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

متانورم و کالیمیت کانسولتنت جهت ساخت اقلیم روستای

سیستم طبقهبندی اقلیمی بر معماری شهرهای استان خراسان

میمند میباشد که دارای هیچگونه ایستگاه همدید و

رضوی را مورد بررسی قرار داد .همچنین شاعری و همکاران

هواسنجی نمیباشد .همچنین میزان مطابقت بناهای

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

زیرسطحی و خاکپناهی میمند از اقلیم خود مورد بررسی

ساختمانهای سنتی مسکونی بوشهر در فصل گرما را مورد

قرار میگیرد که تا به حال در تحقیقات پیشین صورت

بررسی قرار دادند .در این تحقیق از نرمافزار کالیمیت

نپذیرفته است .از نتایج این تحقیق میتوان در چگونگی

کانسولتنت جهت ارزیابی دادههای اقلیمی بوشهر استفاده شد.

ساخت اقلیمی خاص ،بدون ایستگاه همدید از طریق نرمافزار

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

استفاده نمود تا در نهایت بتوان به بررسی میزان تطابق

انطباق معماری با شرایط اقلیمی در شهر سمنان پرداختند .در

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

این پژوهش که از شاخصهای زیستاقلیمی گیونی و اولگی
استفاده شده است ،مشخص شد که معماری سنتی سمنان
راهحلهای منطقی برای یک زندگی دلپذیر را در این مناطق
فراهم نموده است .هوانگ و همکاران ( ،)2910تاثیر فرمهای
رابط را بر آسایش حرارتی انسان در اقلیم گرم مرطوب
بررسی کردند .بقائی دامغانی و همکاران (،)2910
استراتژیهای طراحی زیستاقلیمی :یک راهنما برای ایجاد
آسایش حرارتی در اقلیم  Cfaرا بررسی کردند .نتایج نشان از
تعمیم استراتژیهای گیونی برای مناطق مشابه دارد که تعیین
کننده آسایش حرارتی انسان میباشد .ژانگ و همکاران
( ،)2910بررسی تفاوتهای آسایش حرارتی مناطق روستایی
و شهری در اقلیم داغ تابستان و سرد زمستانی را بررسی
کردند .کامنینمتچوآ و همکاران ( ،)2910تاثیر تغییرات آب
و هوا بر تقاضا برای انرژی گرمایش و سرمایش در
بیمارستانها :مطالعه موردی از شش جزیره واقع در منطقه
اقیانوس هند را مورد بررسی قرار دادند .در این تحقیق که از
نرمافزار متانورم جهت ساخت اقلیم و بدست آوردن دادههای
ساعتی در فضای باز مربوط به دمای هوا ،سرعت باد،
رطوبت نسبی ،تابش و فشار اتمسفر ثبت شده در  19سال
گذشته استفاده گردید ،از نرمافزار انرژیپالس برای ارزیابی
عملکرد حرارتی بیمارستانها تحت تهویه طبیعی و سپس
تقاضای انرژی در طی پنج دوره (گذشته ،جریان،2919 ،
 2969و  )2909استفاده شد .پژوهشهای پیشین به اهمیت
توجه معماری به اقلیم پرداخته است که همگی حاکی از این
است که با استفاده حداقل سوخت فسیلی ،آسایش حرارتی
در بناهای همساز با اقلیم فراهم میشود .آنچه که این تحقیق
را از دیگر پژوهشها متمایز میسازد ،استفاده از نرمافزارهای

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
روستای باستانی میمند در  14کیلومتری شمال شرقی
شهرستان شهر بابک و  49کیلومتری روستای جوزم (تقریبا
 2999متر ارتفاع از سطح دریا) از توابع استان کرمان میباشد
(شکلهای  2و  .)1عرض جغرافیایی روستا 19 ،درجه و 11
دقیقه شمالی و طول آن  55درجه و  25دقیقه است .همچنین
ارتفاع آن از سطح دریا  2289متر میباشد .این روستا از
شرق به رفسنجان ،از جنوب به سیرجان ،از شمال به استان
یزد و از غرب به استان فارس محدود میشود .بر اساس نظر
هیات فرانسوی در مورد تاریخنگارههای مکشوفه از میمند
قدمت این منطقه  12999سال بوده ،این در حالی است که
بسیاری دیگر نیز معتقدند قدمت این روستا به زمان

هخامنشیان میرسد (طرح ملی ژئوتوریسم.)114، ،
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جدول  -9معرفی سناریوهای انتشار گازهای گلخانهای و فرضهای بکار رفته و کشور و موسسههای طراح آن )(IPCC, 2001

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

شکل  -9تصویر کلی از روستای میمند

روش تحقیق در این مطالعه ،پژوهش موردی بر پایه

وارد نرمافزار کالیمیتکانسولتنت گردید و خروجیهای آن

اندازهگیریهای کمی و میدانی بوده و روستای میمند به

و نرمافزار متانورم با خروجی دستگاه ثبت داده مقایسه و

عنوان نمونه موردی انتخاب گردید .همچنین روش

کنترل شد .گفتنی است که اطالعات اقلیمی درجهحرارت و

جمعآوری داده ،نرمافزارهای تخصصی میباشد و در ابتدا

رطوبتنسبی روستای میمند در روزهای  12 ،11و 11

دادههای کلی عرضجغرافیایی ،طولجغرافیایی و ارتفاع از

مردادماه سال  1104بصورت میدانی توسط نگارندگان

سطح دریای مربوط به روستای میمند -که توسط ایستگاه

بدست آمد (شکل  .)8همچنین اطالعات بدستآمده از

همدید شهربابک تهیه شد -وارد نرمافزار متانورم گردید.

دستگاه ثبت داده با دادههای ایستگاه همدید شهربابک

سپس اقلیم روستای میمند با فرمت  EPWدر طی دوره

مقایسه و کنترل شد .برای مقایسه دادههای دستگاه ثبت داده

EPW

با اطالعات منطقه میمند ،روستای جوزم به عنوان

آماری  2910-1001ساخته شد .در مرحله بعد فایل
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بررسی میزان مطابقت بناهای خاکپناه میمند با اقلیم آن از لحاظ آسایش حرارتی

نزدیکترین و شبیهترین منطقه به میمند (شکل  )2و مکانی

میمند و اطالعات اقلیمی روستای جوزم بیان شده است .در

که دادههای اقلیمی آن در طی روزهای اندازهگیری میدانی

مرحله بعد پس از مقایسه نتایج دستگاه ثبت داده با دادههای

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

نرمافزار متانورم ،این اطمینان ایجاد شد که اطالعات حاصله

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

از نرمافزار متانورم در تمامی دورههای زمانی سال مورد

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

تعمیم میباشد (جدول  .)2مشخصات دستگاههای

نتایج صحت خروجی دستگاه ثبت داده را تایید نمود .در

اندازهگیری متغیرهای اقلیمی در جدول  1آمده است.

جدول  ،1مقایسه خروجیهای دستگاه ثبت داده در روستای

شکل  -4برداشت میدانی؛ موقعیت دستگاه ثبت داده در روستای میمند
جدول  -9مقایسه داده های حاصل از دستگاه ثبت داده درمنطقه میمند با متغیرهای اقلیمی روستای جوزم در روزهای  92 ،99و  99مرداد سال 9919

روستای میمند

کمینه درجهحرارت

بیشینه درجهحرارت

کمینه رطوبتنسبی

بیشینه رطوبتنسبی

 11مرداد

21/1

15/6

10/5

21/1

 12مرداد

29/،

15

22

26/5

 11مرداد

29/6

15/،

2،

19

متوسط آمار  1روز برداشت

29/46

15/81

22/41

25/46

کمینه درجهحرارت

بیشینه درجهحرارت

کمینه رطوبتنسبی

بیشینه رطوبتنسبی

 11مرداد

22/8

15

12

19

 12مرداد

21/5

15/،

14

22

روز مشاهده

روستای جوزم
روز مشاهده

 11مرداد

21

15/0

29

28

متوسط آمار  1روز بررسی

21/61

15/51

16/66

25/11

جدول  -2دادههای حاصل از نرمافزار متانورم در منطقه میمند در روزهای  92 ،99و  99مرداد
روستای میمند

کمینه درجهحرارت

بیشینه درجهحرارت

کمینه رطوبتنسبی

بیشینه رطوبتنسبی

 11مرداد

21

15/1

1،/5

21

 12مرداد

29/5

18/0

29

26

 11مرداد

29/6

15/5

26

19

متوسط آمار  1روز

29/،9

15/29

21/16

26/11

نرمافزار

نشریه پژوهشهای اقلیم شناسی سال یازدهم | شماره چهل و سوم | پاییز 1911

177

جدول  -9مشخصات دستگاه اندازهگیری متغیرهای اقلیمی
متغیر

دستگاه

میزان خطا

روش ذخیره

فاصله زمانی (دقیقه)

شرکت کالیبرهکننده

درجه حرارت

دیتاالگر

- +0/2

دستی

20

آزمایشگاه واسنجی تستا

- + 5%

دستی

20

آزمایشگاه واسنجی تستا

()3C

Testo175-H2

رطوبت نسبی

دیتاالگر

()%

Testo175-H2

پس از صحت خروجی نرمافزار ،فایل  EPWوارد نرمافزار

آسایش حرارتی بررسی نمود .همان طور که در شکل 5

کالیمیتکانسولتنت گردید و اقلیم روستای میمند مورد

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

بررسی قرار گرفت .گفتنی است که روش تجزیه و تحلیل

پ و ت است که  8جهتگیری متفاوت نسبت به تابش

دادهها بصورت توصیفی و همبستگی اتخاذ گردید .از حالت

خورشید دارند و به ترتیب شامل جهتگیری غربی ،جنوب

رگرسیون عددی نیز بهره گرفته شد و تاثیرات عناصر اقلیمی

شرقی ،جنوبی و شرقی میباشند .از طرفی تیپولوژی پالن

بر شکلگیری معماری خاکپناهی میمند و در نهایت میزان

بناهای روستای میمند دارای سه شکل مربعی ،مستطیلی و

مطابقت آن با اقلیم بدست آمد .از نمودارهای نرمافزارهای

شکلهای غیر هندسی میباشد و همچنین از لحاظ

متانورم و کالیمیت کانسولتنت به عنوان ابزار تجزیه و

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

تحلیل دادهها کمک گرفته شد تا بتوان توسط آن میزان

متوسط و تراز باال قابل تقسیم است.

مطابقت بناهای خاکپناه میمند با اقلیم آن را از لحاظ

شکل  -5پالن و تصاویر روستای میمند؛ تقسیمبندی روستای میمند به  8بخش

بررسی میزان مطابقت بناهای خاکپناه میمند با اقلیم آن از لحاظ آسایش حرارتی

نتایج و بحث
تابش خورشید
در عرض جغرافیایی  19درجه و در روستای میمند،
خورشید در اوج تابستان و در تیرماه با زاویه ارتفاع 49
درجه در ساعت  12ظهر و زاویه ارتفاع  11درجه در ساعت
 12ظهر در اوج زمستان و در دیماه میتابد .همچنین زاویه
سمت خورشید در تابستان از  69درجه شمال شرق به 69
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درجه شمال غرب و در زمستان از  129درجه جنوب شرق
به  129جنوب غرب در زمستان میباشد .ماههای
اردیبهشت ،خرداد ،مرداد و شهریور در محدوده دمای تابشی
آسایشی قرار میگیرد .ماههای مهر ،آبان ،آذر ،دی ،بهمن،
اسفند و فروردین دمای تابشی سرد و تیرماه دمای تابشی
گرم دارد .شکل  ،6نحوه تابش خورشید در روستای میمند
را نشان میدهد..

شکل  -0زوایای تابش و سمت خورشید به همراه میزان دمای تابشی در روستای میمند ،خروجی نرمافزار کالیمیتکانسولتنت

بیشترین درجهحرارت ناشی از تابش آفتاب در ماههای

سایهبانهای افقی با زاویه عمودی سایه اندازهگیری میشود.

خرداد ،تیر و مرداد میباشد که بین  2،تا  14درجه

این سایهبانها در صورتی کامال موثر هستند که زاویه

سانتیگراد و میزان آن  16درصد نسبت به کل سال است.

خورشید مقابل نمای مورد نظر قرار گرفته ،زیاد باشد

بیشترین میزان درجهحرارت تابش خورشید در ساعت 1

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

بعدازظهر در تیرماه میباشد .بیشترین فراوانی تابش خورشید

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

در محدوده دمایی  9الی  21درجه سانتیگراد است که میزان

درجه میباشد ،وجود سایهبانهای افقی در بناهای گروههای

آن  50درصد در کل سال میباشد .در ماههای آذر و دی در

ب و پ روستای میمند میتواند در ایجاد آسایش حرارتی

ساعات  ،الی  4صبح درجه حرارت تابش خورشید کمتر از

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

 9درجه سانتیگراد و مقدار آن حدود  8درصد نسبت به کل
سال میباشد .با توجه به قرارگیری بناهای خاکپناه روستای

درجه حرارت

میمند در  8بخش (شکل  ،)5بیشترین بناهایی که میتوانند

میانگین ساالنه درجهحرارت در روستای میمند 15/05

از تابش خورشید استفاده کنند بناهای گروههای ب و پ

درجه سانتیگراد میباشد و سردترین دمای ماه سال مربوط

میباشند .بناهای گروههای الف و ت به ترتیب در هنگام

به دیماه است که میانگین آن  -1/19درجه سانتیگراد

غروب و طلوع خورشید دریافت انرژی تابشی خواهند

میباشد .گرمترین ماه مربوط به تیر است که دمای میانگین

داشت که میزان حداقلی نسبت به گروههای ب و پ دارند.

آن  2،/19درجه سانتیگراد میباشد .اطالعات مربوط به

همچنین در دوره سرد سال با توجه به اینکه خورشید از

درجهحرارت روستای میمند در شکل  4و جدول  8آمده

 +129درجه جغرافیایی به  -129درجه جغرافیایی حرکت

است.

میکند بسیاری از بناهای گروههای الف و ت از دریافت
تابش خورشید محروم میباشند که منجر به کاهش آسایش
حرارتی میگردد .از طرفی عملکرد و نحوه عمل
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شکل  -7سایهبان قابیشکل در بناهای خاکپناه میمند

شکل  -9نمودار درجهحرارت روستای میمند بصورت روزانه و ماهانه ،دوره آماری  ،2391-9119خروجی نرمافزار متانورم
جدول  -4متوسط و متوسط کمینه و بیشینه درجهحرارت روستای میمند در ماههای مختلف سال ،دوره آماری 2391-9119
فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

متوسط درجه حرارت

16/89

22

25/59

2،/19

25/59

21/69

16/85

0/،9

5/15

1/59

6/05

11/55

متوسط کمینه درجه حرارت

19

18/09

14/25

29/69

14/55

18/15

0/15

1/19

9

-1/19

1

5/19

متوسط بیشینه درجه حرارت

21

20

12/49

18

12/69

20/19

28/25

16/،9

11/59

0/69

11/89

14/15

بروکس ،محدوده دمایی بین  21الی  24درجه سانتیگراد

محدوده سرد میباشد .به منظور کاهش تاثیر هوای سرد باید

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

نسبت سطح خارجی ساختمان در برابر حجم آن را به

الی  ،9درصد را به عنوان منطقه آسایش حرارتی قرار

حداقل رساند .بنابراین فرمهای ساختمانی فشرده و متراکم با

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

پالن مربع و حجم نزدیک به مکعب توصیه میگردد

( ،)1061منطقه آسایش از لحاظ رطوبت را محدودهای بین

(جوادیان و نعمتی  .)110،،با توجه به انواع گونهشناسی در

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

مجموعه بناهای میمند ،فرمهای متراکم میتوانند کمترین

متوسط درجه حرارت ماههای مختلف را نشان میدهد،

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

میتوان متوجه شد که روستای میمند در دوره گرم سال در

در روستای میمند به همراه مسیرهای بیرونی آن  -موسوم به

منطقه آسایش بوده و در دوره سرد سال از محدوده آسایش

کیچه -نشان داده شده است.

دور گردیده است .لذا منطقه از لحاظ دمایی متمایل به

بررسی میزان مطابقت بناهای خاکپناه میمند با اقلیم آن از لحاظ آسایش حرارتی
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شکل  -1انواع تیپولوژی پالن در روستای میمند؛ شکل غالب ،مربع میباشد؛ باال :بناهای مربوط به گروههای الف ،پ و ت ،پایین:
بناهای مربوط به گروه ب.

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

دارند مانند بتن ،آجر ،خشت و خاک ،باعث میشود پایداری

ترتیب مربعی و مکعبی میباشد که میتواند بیشترین میزان

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

آسایش حرارتی را بویژه در دوره سرد سال برای انسان

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

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

 .)110،به نظر میرسد با توجه به اینکه تمامی بناهای

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

روستای میمند در داخل خاک نفوذ کردهاند ،این عامل

جرم حرارتی و ضخامت مناسب جدارهها میتواند در

میتواند با توجه به ظرفیت حرارتی باال و ضخامت زیاد

کاهش نوسانات دمای بیرون نقش موثری ایفا نماید .از

جدارهها ،در ایجاد شرایط حرارتی مطلوب به فضای داخلی

طرفی استفاده از مصالح سنگین که ظرفیت حرارتی باال

کمک نماید (شکل .)19

شکل  -93استفاده از جرم حرارتی در روستای خاکپناه میمند ،جدارههای قطور و جداکننده بین بناها

از سویی دیگر هر چه بنا بتواند آفتاب بیشتری را دریافت

بدست میآورند (شکل  .)5از طرفی کازاالینن و همکاران

نماید به آسایش حرارتی بیشتری بویژه در دوره سرد سال

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

دست خواهد یافت .لذا بناهای گروههای ب و پ از این

آسایش حرارتی داخلی اعالم میکنند .موقعیت پنجره،

نظر نسبت به بناهای الف و ت آسایش حرارتی بیشتری را

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

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

از مهمترین موارد قابل توجه در آسایش حرارتی بنا هستند.

بناهایی که در سطح تراز ارتفاعی میانی و متمایل به پایین

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

توپوگرافی منطقه میمند قرار دارند ،میتوانند از رطوبت

بناهای خاکپناه میمند هرچه کمتر باشد ،اتالف حرارت

حاصل از پوشش گیاهی و رودخانه موجود در منطقه بهره

کمتر ،پایداری حرارتی داخلی بیشتر و در نتیجه آسایش

برده و در نتیجه آسایش حرارتی بیشتری برای انسان ایجاد

حرارتی حداکثری بویژه در دوره سرد سال ایجاد میگردد.

نمایند .شکل  5تراکم بناهای خاکپناه روستای میمند را در

تقریبا تمامی بناهای خاکپناه میمند دارای نسبت حداقل

بخش میانی توپوگرافی نشان میدهد .همچنین به دلیل

ممکن بازشو به دیوار میباشند (شکل .)11

پیوستگی افقی بناهای خاکپناه میمند احتماال تهویه طبیعی
به خوبی صورت نمیپذیرد (خدابخشیان .)1101 ،در

رطوبت نسبی
میانگین ساالنه رطوبت نسبی در روستای میمند  24/5درصد
است و بیشینه آن در ماههای آذر و دی به میزان  85درصد
و کمینه آن در تیرماه نزدیک به  29درصد میباشد .الزم به
ذکر است که  4ماه از سال دارای رطوبت کمتر از  19درصد

صورت فرض باال بودن رطوبت منطقه این احتمال وجود
داشت که در اکثر بناها به دلیل ماند رطوبت و عدم کوران
داخلی مناسب ،نارضایتی حرارتی در داخل بناهای میمند
وجود داشته باشد.

میباشد .اطالعات دقیقتر مربوط به رطوبت نسبی روستای

بارش

میمند در شکل  12و جدول  5بیان گردیده است.

در روستای میمند تمامی ماهها به غیر از مرداد و شهریور

شکل  12نشان میدهد که حدود  20درصد زمان سال

دارای بارش هستند و بیشترین بارش مربوط به ماههای آذر

رطوبت نسبی کمتر از  29درصد 51 ،درصد زمان دارای

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

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

آماری  2910-1001نزدیک به  159میلیمتر (میانگین بین

رطوبت نسبی  15درصد و  1درصد زمان دارای رطوبت

 185الی  169میلیمتر) میباشد .مجموع بیشینه بارندگیها

نسبی  69تا  49درصد میباشد .لذا استنباط میشود که

حدود  149میلیمتر میباشد .شکل  11میزان بارش روستای

روستای میمند در اکثر ماههای سال دارای حداقل میزان

میمند را نشان میدهد .همچنین میزان بارندگی بصورتی

رطوبت میباشد .متوسط رطوبت نسبی ماهیانه در شکل 12

است که احتمال وجود سیل در منطقه حداقل بوده و در

نشان میدهد که میزان رطوبت نسبی منطقه میمند تقریبا

اینصورت میتوان تراز ارتفاعی میانی قرارگیری بناهای

دارای آسایش بوده و نیازی به تمهید خاصی جهت افزایش

خاکپناه میمند را نسبت به ترازهای پایین ،مناسبتر

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

دانست.

رطوبت نسبی بناها با توجه به افزایش ارتفاع تا حدودی
کاهش مییابد که به علت افزایش جریان باد با توجه به

شکل  -99نسبت حداقل بازشو به دیوار در بناهای خاکپناه روستای میمند
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شکل  -92میزان رطوبت نسبی روستای میمند در ماهها و ساعات مختلف ،خروجی نرمافزار کالیمیتکانسولتنت
جدول  -5متوسط و متوسط کمینه و بیشینه رطوبت نسبی روستای میمند در ماههای مختلف ،دوره آماری 2391-9119
فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

متوسط رطوبت نسبی

26/59

21/،9

21/89

29/15

21/05

21/65

21/59

11

85/19

85

15/59

24/09

متوسط کمینه رطوبت نسبی

18/29

11/،5

11/49

11/49

11/69

11/89

11/69

1،/89

25/89

25/49

10/،9

15/89

متوسط بیشینه رطوبت نسبی

82/05

16/59

15/65

12

15/،9

16/19

14/15

59/66

6،/29

66

51/،9

85/22

شکل  -99مجموع بارش ماهیانه و سالیانه روستای میمند در دوره آماری  ،2391-9119خروجی نرمافزار متانورم

باد

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

در روستای میمند میانگین سرعت باد در تمامی ماههای سال

سطح زمین (حداکثر ارتفاع تراز بناهای روستای میمند)

حدود  1متر بر ثانیه میباشد و در شکل  18مشخص

سرعت باد حدود  1/5متر بر ثانیه ثبت میشود.

میشود که اسفندماه بیشترین میزان سرعت باد یعنی تقریبا
 2متر بر ثانیه و آذرماه ،کمترین میزان سرعت یعنی  9/،متر
بر ثانیه را ثبت میکند .همچنین در شکل  15مشخص
میشود که بیشترین میزان و ساعات جهت باد از سمت
شمال و شمال غرب بهسمت جنوب میمند میباشد.
همچنین در ارتفاعات ،سرعت باد در ساعاتی از شبانهروز به
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شکل  -94میزان سرعت باد در روستای میمند در دوره آماری  2391-9119خروجی نرمافزار کالیمیت کانسولتنت

شکل  -95میزان شدت و جهت باد در روستای میمند در دوره آماری  ،2391-9119خروجی نرمافزار کالیمیت کانسولتنت

با توجه به اینکه بیشترین مقدار و جهت باد از سمت شمال

نرمافزار متانورم و کالیمیت کانسولتنت مشخص نمود که در

غرب به سمت جنوب میباشد لذا بناهایی که جهتگیری

دوره گرم سال نسبت به دوره سرد سال آسایش حرارتی

شمال غربی نسبت به مختصات جغرافیایی دارند ،کمترین

بیشتری وجود دارد .همچنین اقلیم میمند در دورههای معتدل

میزان آسایش حرارتی را بویژه در دوره سرد سال خواهند

سال نیز دارای آسایش حرارتی میباشد .از این رو

داشت .با توجه به شکل  ،5تقریباً میتوان گفت که بناهای

راهکارهای گرمایشی نسبت به سرمایشی اولویت مییابد.

خاکپناه میمند دارای جهتگیری شمال غربی نمیباشند.

بطور کلی بررسی بناهای روستای میمند نشان داد که

گفتنی است که در ارتفاعات جریان هوا افزایش مییابد

معماری دارای انطباق با اقلیم میباشد که منتج به آسایش

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

حرارتی در دورههای زمانی سال میگردد .این مطابقت نسبی

باالیی روستای میمند قرار گرفتهاند نسبت به بناهایی با تراز

است و در بخشهایی از معماری حداکثر و در بخشهایی از

پایینتر ،در معرض بیشتر جریان هوا قرار گرفته و در نتیجه

آن حداقل است .بیشترین عاملی که میتوان به عنوان

میزان آسایش حرارتی آن بویژه در دوره سرد سال کمتر

تاثیرگذارترین متغیر اقلیمی بر شکلگیری بناهای روستای

میشود .لذا بناهایی که در ترازهای میانی و پایین روستای

میمند نام برد ،عنصر اقلیمی درجه حرارت است که اختالف

میمند قرار گرفتهاند از نظر آسایش حرارتی بهتر عمل

تقریبا باالیی را در دورههای زمانی سال ثبت میکند .لذا

میکنند.

بیشترین راهکارهای معماری در مواجهه با متغیر درجه
حرارت مشاهده شد .جهت بکارگیری صحیح نوسان زیاد

میزان مطابقت بناهای میمند با اقلیم آن

دمای هوا باید از مصالح سنگین و متراکم با ظرفیت حرارتی

نتایج این بخش نشان داد که اقلیم روستای میمند تقریباً

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

خشک نیمهبیابانی متمایل به سرد است و اطالعات حاصل از

استفاده نمود (رازجویان .)1101 ،در بررسی راهکارهای

بررسی میزان مطابقت بناهای خاکپناه میمند با اقلیم آن از لحاظ آسایش حرارتی
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معماری روستای میمند در برابر متغیر درجه حرارت

جهتگیری بنا نسبت به تابش خورشید رعایت شده است.

مشخص گردید که بهرهگیری از جرم حرارتی سنگین و

همچنین از آنجایی که تمامی بناهای خاکپناه میمند دارای

خاصیت ظرفیت حرارتی مصالح خاک به عنوان

یک در ورودی هستند ،لذا دارای حداقل بازشو بوده و

شاخصترین بخش انطباق بناهای روستای میمند با اقلیم آن

نسبت پنجره به دیوار آن کمترین میزان ممکن میباشد .لذا

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

به پایداری حرارتی فضاهای داخل کمک مینماید و دارای

عمق نفوذ بناها در خاک متفاوت بوده و در بازه  8الی 11

انطباق با اقلیم خود میباشد .از طرفی مسیرهای حرکتی

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

حداقل بین دو اتاق متوالی در بناهای میمند ،شکلهای

در خاک بیشتر گردد ،متغیرهای اقلیمی فضاهای داخلی

متراکم نظیر مربع و تناسبات مکعبی بناها ،میتواند در تسریع

نسبت به بیرون کاهش مییابد .از سویی دیگر جهتگیری بنا

گرما و سرمای فضا نقش بهسزایی داشته باشد که تقریبا 09

نسبت به خورشید به عنوان کمترین بخش قابل توجه جهت

درصد بناهای خاکپناه میمند دارای این تطابق با اقلیم

انطباق معماری و اقلیم بدست آمد و احتماال جهتگیری

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

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

میباشد ،کمک شایانی در عدم اتالف گرما در دوره سرد

به ذکر است که در بخشهایی از روستا از جمله بخشهای

سال میکند که منجر به آسایش حرارتی میگردد (شکل

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

.)16

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

پس از عنصر اقلیمی درجه حرارت ،متغیرهای تابش

عمودی باعث ایجاد سایه شده که در کاهش دمای محیط

خورشید ،باد ،رطوبت و بارش به ترتیب مولفههای تاثیرگذار

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

بر شکلگیری بناهای روستای میمند محسوب شدند.

سایهبانهای طبیعی در بناهای خاکپناه میمند نیز کمک

بخشهایی که در معماری بناهای میمند در تطابق با تابش

شایانی به آسایش حرارتی بناها بویژه در دوره گرم سال

خورشید بدست آمد ،جهتگیری بناها و سایهبان بود .از

میکند که از این جهت مطابقت و همسازی معماری و اقلیم

لحاظ جهتگیری و با توجه به میزان و ارتفاع تابش

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

خورشید ،تقریبا  89درصد – بناهای گروههای ب و پ-

دادههای دمایی از منطقه آسایش که در نمودار زیستاقلیمی

بناهای روستای میمند دارای مطابقت با آن بوده و حدود 69

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

درصد  -بناهای گروههای الف و ت -مطابقت ندارد که

بویژه در دوره سرد سال میتواند منجر به کاهش آسایش

همانطور که در قبل ذکر شد شکلگیری آنها به دالیل بافت

حرارتی بناها گردد.

طبیعی منطقه بوده است .استفاده از سایهبانهای افقی و
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شکل  -97نمودار زیستاقلیمی گیونی روستای میمند در دوره آماری  ،2391-9119آمار روزانه در تمامی ماههای سال.
خروجی نرمافزار کالیمیت کانسولتنت

لذا با توجه به تحلیلهای به عمل آمده و جهتگیری بناها

حرارتی در دورههای زمانی سال میگردد .تمامی این

نسبت به جهت باد مشخص شد که تمامی بناهای خاکپناه

راهکارها میتواند پاسخ مثبتی به همسازی معماری با اقلیم

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

روستای میمند باشد تا از طریق راهکارهای معماری و نه با

این بخش الزم به ذکر است که وجود راههای ارتباطی

کمک سوخت فسیلی ،به آسایش حرارتی دست یافت.

بیرونی موسوم به کیچه ،از برخورد بنا با بادهای سرد

همچنین با توجه به نتایج بدستآمده میتوان اینگونه گفت

جلوگیری میکند (شکل  .)0لذا از این جهت مطابقت کامل

که بیشترین مطابقت بناهای میمند با اقلیم آن مربوط به

معماری با عنصر اقلیمی جریان هوا مشاهده گردید .همچنین

بناهایی است که همزمان دارای جهتگیری جنوبی و یا

با توجه به رطوبت کم منطقه و قرارگیری آن در محدوده

جنوب شرقی نسبت به تابش خورشید ،قرارگیری در تراز

تقریبی آسایش ،واکنش خاص معماری به عنصر اقلیمی

میانی توپوگرافی ،شکل مربعی پالن و فرمهای متراکم و

مذکور مشاهده نمیشود .البته میتوان گفت که آسایش

دارای عمق نفوذ حداکثری در خاک باشند .در ادامه نتایج

حرارتی بناهایی که در ترازهای ارتفاعی متوسط و پایین

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

توپوگرافی قرار گرفتهاند نسبت به ترازهای ارتفاعی باالیی

درجه حرارت نسبت به سایر مولفههای اقلیمی نقش

توپوگرافی ،به دلیل بهرهگیری از رطوبت پوشش گیاهی و

چشمگیرتری در شکلگیری بناهای شهر سنندج داشته است.

رودخانه موجود تا حدودی مناسبتر میباشد .در انتها با

همچنین عدم تطابق بیش از  59درصد بناهای شهر سنندج

توجه به میزان بارش حداقل در روستای میمند و عدم بحران

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

آن ،عکسالعمل خاصی از سوی معماری به عنصر اقلیمی

آلودگی محیط زیست شده است .همچنین نتایج بررسی

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

حبیبی خامنه و محمدی ( )1101نمایانگر آن است که

ارتفاعی پایین روستا ،ترازهای باالتر میتواند به دالیل

مطالعات اقلیمی تاثیر بهسزایی در ساختوساز و طراحی

مصونماندن از سیل و طغیان رودخانه مناسبتر باشد .با

مساکن دارد .آگاهی و شناخت رفتارهای اقلیمی ،امکان

توجه به موارد گفته شده میتوان اینچنین گفت که بناهای

دستیابی به مصالح همساز با اقلیم و چگونگی استفاده از

خاکپناه روستای میمند به غیر از جهتگیری نسبت به تابش

انرژی طبیعی را در پی دارد .همانطور که سایر مطالعات

خورشید که به دالیل بافت طبیعی روستا میباشد ،دارای

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

حداکثر تطابق با اقلیم خود بوده که مسبب حداکثر آسایش

و کامیابی و همکاران ( )1140بر این موضوع تاکید داشتند.

بررسی میزان مطابقت بناهای خاکپناه میمند با اقلیم آن از لحاظ آسایش حرارتی
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در مطالعه صالحی و همکاران ( )1106از بین تمامی بناهای

بناهای در تناقض با اقلیم دارند .تعدادی از مطالعات به

شهر ایالم ،حدود  59درصد در انطباق با اقلیم طراحی

بررسی همسازی معماری با اقلیم بصورت کتابخانهای و

شدهاند و پس از دستهبندی انواع بناها به بافتهای زمانی

میدانی پرداختهاند که نتایج تحقیقاتشان حاکی از آسایش

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

حرارتی مناسب بناهای همساز با اقلیم میباشد .اما در حوزه

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

انطباق اقلیم و معماری زیرسطحی و یا خاکپناهی (بطور

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

خاض روستای میمند کرمان) از طریق نرمافزار تحقیقی

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

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

مشخص گردید که تاثیرگذارترین متغیرهای اقلیمی بر

بناهای خاکپناه روستای میمند با اقلیم آن از لحاظ آسایش

شکلگیری معماری بناهای سمنان – که تقریبا دارای اقلیمی

حرارتی صورت پذیرفت .در این پژوهش برای اولینبار از

مشابه روستای میمند میباشد ،-عناصر درجه حرارت و

نرمافزار تخصصی جهت ساخت و شناخت اقلیم روستای

تابش آفتاب میباشند که جهت انطباق با اقلیم ،کاهش اتالف

میمند کمک گرفته شد و جهت صحتسنجی با داده های

حرارت ساختمان و بهرهگیری از انرژی خورشیدی در دوره

میدانی که توسط نگارندگان بدست آمد ،کنترل گردید .در

سرد سال ،بهرهگیری از نوسان روزانه دما و محافظت در

این پژوهش ابتدا اقلیم روستای میمند در نرمافزار متانورم

برابر تابش آفتاب در تابستان به عنوان اهداف طراحی

ساخته شد و خروجی گرافیکی و عددی آن توسط نرمافزار

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

کالیمیتکانسولتنت بدست آمد .نتایج این پژوهش نشان داد

از طریق نرمافزارهای تخصصی بدست آمد -نشان داد که

با توجه به نمودارهای حاصل از نرمافزارهای متانورم و

عنصر درجه حرارت به عنوان تاثیرگذارترین متغیر اقلیمی بر

کالیمیت کانسولتنت ،اقلیم منطقه میمند ،خشک بوده و

شکلگیری معماری بناهای خاکپناه میمند بوده است .پس

دارای تابستانهای معتدل و زمستانهای تقریبا سرد میباشد.

از بررسی تحقیقات پیشین ،میتوان گفت که متغیر درجه

لذا بهرهگیری از راهکارهای گرمایشی نسبت به سرمایشی در

حرارت همواره جزء یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین

اولویت قرار گرفت .همچنین مشخص شد که عنصر اقلیمی

مولفههای اقلیمی در مناطق خشک با اختالف دمای نسبتا

درجه حرارت به عنوان تاثیرگذارترین مولفه بر شکلگیری

شدید در دورههای زمانی سال مطرح بوده است .لذا جهت

بناهای خاکپناه میمند مطرح بوده است .از این رو پس از

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

بررسی معماری روستای میمند مشخص گردید که بیشترین

عنوان تاثیرگذارترین متغیر در اقلیمهایی مشابه روستای

مطابقت بناهای میمند با اقلیم در قسمت های استفاده از جرم

میمند محسوب شده و بیشترین راهکارهای معماری

حرارتی خاک جهت به تاخیرانداختن گرما و سرما در

میبایستی در واکنش و عکسالعمل صحیح با عنصر درجه

دورههای مختلف زمانی سال ،شکل مربعی پالن و در نهایت

حرارت باشد تا در نهایت آسایش حرارتی حصول گردد.

تناسبات مکعبی بنا که فرمهای فشرده را ایجاد میکند و در
تسریع سرد و گرم شدن فضا کمک میکند ،شاکله بنا
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بصورت برونگرا که میزان تماس بنا با محیط بیرونی

در مورد مطابقت معماری با اقلیم یک منطقه مطالعات

راحداقل میسازد ،نسبت مناسب میزان بازشو به سطح دیوار

متعددی صورت گرفته است که عمده این تحقیقات به تاثیر

که کمترین میزان ممکن میباشد و در پایداری حرارتی

متغیرهای اقلیمی بر شکلگیری معماری آن پرداختهاند.

فضای داخلی نقش موثری را ایفا مینماید ،ضخامت زیاد

اندکی از تحقیقات داخلی و برخی از تحقیقات خارجی بر

جدارهها که گاها دیوار بین دو بنای خاکپناه در میمند به 2

مبنای دادههای نرمافزار به موضوع شناخت اقلیم و به بررسی

متر نیز میرسد و در نهایت وجود سایهبانهایی که از تابش

میزان مصرف انرژی در معماری آن پرداختهاند .نتایج

زننده آفتاب در دوره گرم سال جلوگیری کرده و اجازه ورود

تحقیقات برخی از آنها نشان داد که بناهای همساز با اقلیم

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

مصرف انرژی کمتری جهت آسایش حرارتی نسبت به

توجه به موارد قبلی گفته شده ،مولفه جهتگیری بنا به
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عنوان کمترین بخش توجه بناهای روستای میمند به اقلیم
محسوب شد که احتماال به دالیل بافت طبیعی روستا شکل
 البته گفتنی است که در بخشهایی از روستا.گرفته است
جهتگیری بنا نسبت به خورشید رعایت شده است و در
قسمتهای مذکور آسایش حرارتی بیشتری نسبت به
 پس.فضاهای دیگر در دورههای زمانی سال ایجاد شده است
 رطوبت، باد، متغیرهای تابش،از عنصر اقلیمی درجه حرارت
نسبی و بارش نیز به ترتیب در شکلگیری بناهای روستای
 با در نظر گرفتن همزمان متغیرهای.میمند تاثیرگذار بودهاند
 باد و رطوبت نسبی، بارش، تابش،اقلیمی درجه حرارت
میتوان گفت که بیشترین مطابقت معماری با اقلیم مربوط به
بناهایی است که دارای جهتگیری جنوب شرقی و جنوبی
، قرارگیری در تراز میانی توپوگرافی،نسبت به تابش آفتاب
دارای شکلهای متراکم مربعی و تناسبات مکعبی و در
نهایت دارای عمق نفوذ بنا در خاک در بیشترین حالت
ممکن باشند که در نتیجه آسایش حرارتی در دورههای
 در یک جمعبندی کلی.زمانی مختلف سال را ایجاد میکند
میتوان گفت که میزان مطابقت بناهای خاکپناه روستای
میمند با اقلیم آن قابل قبول بوده و همین امر موجب گردیده
است که با وجود چندین هزار سال پس از ساخت بناهای
 در. همچنان پایدار و از لحاظ حرارتی مطلوب باشد،آن
پژوهشهای آتی نیز بررسی رفتار حرارتی بناهای خاکپناه
میمند بصورت میدانی و مقایسه آن با نتایج تحقیق حاضر از
.نظر مطابقت آن با اقلیم پیشنهاد میگردد
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