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 چکيده
در جهان مدرن  به ویژه دهه های اخیر  مبحث توسعه پایدار در ابعاد گوناگون توسط جوامع 

مختلف جهان بسیار مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است و مباحث بسیاری پیرامون آن بیان 

ش مصرق سوخت سیستم های غیر فعال اقلیم محور  یکی از مباحث مهم در کاه. گردید است

این امر در هر سرزمین با توجه به شرایط اقلیمی آن . های فسیلی در ساختار  بناهای شهری است 

از آن مورد استفاده قرار بگیرد، موضوع  بهره گیریتواند با برنامه ریزی و رعایت اصول منطقه می

فعال افلیم محور این تحقیق بررسی شرایط اقلیمی استان کرمان و سپس معرفی سیستم های غیر 

-در راستای اجرا و استفاده از آن ها در سرزمین هایی که دارای اقلیم گرم و خشک هستند می

 .باشد

معماری پایدار،سیستم های غیرفعال اقلیم محور، معماری کویر و سیستم های  :يديکل واژگان

 غیرفعال اقلیم محور
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 ایران ،بابک، دانشگاه آزاد اسالمی، شهربابک واحد شهر استادیار دانشکده هنر و معماری، 2
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 بررسی بهره گيري از سيستم هاي غير فعال اقليم محور

 در طراحی بناهاي مناطق کویري 

 (نمونه موردي کرمان ) 
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 مقدمه

 ف منابع ببیعی و انریی می شود که اگر برای جلوگیری از آن ااره ای اندیشیده  نشدود تدد جدیدد    توسعه روز افزون شهرها باعث اتال     

یکی از راه های بهبود این وضعیت اعمال توسعه پایدار شهری می باشدد کده در حدوزه    . پذیر  دیل به مشکلی بزرگ برای جامعه خواهد شد

هش مصر ف انریی با استفاده از تکنولویی جهدت بهدره بدرداری از مندابع و اندریی      های گوناگون می تواند اعمال گردد از جمله در مبحث کا

ببیعی است که هم ارزان هستند و هم تجدید پذیر ، یکی از این تکنولویی و ابزارها می توان به سیستم های غیر فعال اشداره کدرد کده بدا     

 .هش مصر ف سوخت های فسیلی در راستای تامین انریی گردندتوجه به شرایط اقلیمی هر منطقه براحی می گردند و می توانند باعث کا

 بيان مساله -1

 تعریف پایداري  -1-1

رویدایی بدا   »تحدت عندوان    (UNEP) 2برای نخستین بار توسط برنامه محیط زیست ملل متحدد  1«پایدار»اصطالح : مفهوم معماری پایداری 

مطرح گردید و هر روز بر ابعداد و دامندآ آن افدزوده    « رای مقابله با نیازهایشاننیازهای عصر حاضر بدون مخابره انداختن منابع نسل آینده ب

های اخیر، مقاالت و تحقیقات متعددی در زمیندآ معمداری سدبز،    بی سال. های مناسبی پیش روی جهانیان قرار گیرد شود تا استراتژیمی

ها، حفاظت از منابع با در نظدر  هد ف کلی این برح. ی قرار گرفته است معماری پایدار و اصول آن ارائه شده و اهدا ف و مزایای آن مورد بررس

برح مفاهیم پایداری و توسعآ پایدار در معماری، مبحثدی  .های محلی و فرهنگی کاربران در ساختمان و جوامع است گرفتن شرایط و ویژگی

« معمداری سدبز  »و « معمداری و اندریی  »، «تدک -معماری اکدو »را به وجود آورده است ؛ که مهمترین عناوین آن را « معماری پایدار»به نام 

 (19:1:91حق شناس،)دهد تشکیل می

همچنین توسعآ پایدار، به معنی رفع نیازهای نسل حاضدر بددون در خطدر    . های اجتماعی فرهنگی جوامع استبهبود وضعیت و رفع کاستی

 .های آینده درباره نیازهای آن هاستانداختن نسل

 :شد، براحی هماهنگ با محیط زیست انسانی از الزامات توسعآ پایدار است؛ به بوری که  بدر اسداس گفتدآ ریچدارد راجدرز      بنابر آنچه بیان

دهند و بدر اسداس آن   ها مانند پرندگان هستند که در زمستان پرهای خود را پوش داده و خود را با شرایط جدید محیط وفق میساختمان»

 ( .29:1:91حق شناس،)« . کنندسوخت و سازشان را تنظیم می

بدرداری بایدد بدا    کند که سیاستهای توسعه و بهرهدر واقع، این مفهوم مبتنی بر توافق بر توسعآ سازگار با محیط زیست، بر این امر تأکید می

ات اصلی اکولدویی،  های زیستی و بقای جریانهد ف محرومیت زدایی، بهبود کلی اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، حمایت از تنوع گونه

از سدوی دیگدر، دیدن و    .کند، صورت گیرد های بلند مدت که تداوم بقا و رفاه انسان را تضمین میهای حیات و یافتن راه حلتقویت سیستم

از کده متشدکل   ) این مسئله نیز به نوبآ خود مجموع تدأثیرات معمداری را بدر فرهندگ     . گذارد مذهبهای مختلف، بر فرهنگ جوامع تأثیر می

 ( .21:1:91حق شناس،)دهد ، افزایش می(عناصر غیر ارگانیک و ارگانیسم زنده و انسان است

شود اصطالح معماری پایدار یا معماری محیط زیستی به معماری حساس به مسائل پیچیده همزیستی ببیعت، انسان و مصنوعات ابالق می

زمان یافته بین ببیعت ، موجودات زنده و محیطی مصنوع اسدت و در ایدن راه   امروز هد ف معماری محیط زیستی ایجاد تعادلی پایدار و سا. 

                                                           
1
 Sustainable 

2
، نهادی وابسته به سازمان ملل (UNEP)با نام اختصاری  (United  Nations  Environment  Programme) برنامه محیط زیست ملل متحد    

های گسترش قابل ها و تشویقنگ می کند و در توسعآ کشورها در اجرای دقیق سیاستهای زیست محیطی اعضای خود را هماهمتحد است که فعالیت

این انجمن در نتیجآ کنفرانس سازمان ملل بر روی محیط انسان در سال . نماید های دقیق محیطی مساعدت میتحمل مؤثر بر ببیعت از میان شیوه

 .رار دارد پایه گذاری شد و ادارۀ مرکزی آن در نایروبی، کنیا ق :199
:
بریتانیایی که همراه با رنزو پیانو، یکی از براحان مرکز یری پمپیدو در پاریس ( تک-های)، معمار معرو ف سبک ( :199یوئیه،:2)لرد ریچارد راجرز   

 .است 
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پس معماری پایدار یا . کل فرایند معماری ، یعنی اندیشیدن و مطالعه ، براحی ساخت بهره برداری و تخرید ساختمان را در نظر می گیرد 

نگرش به معماری . ت مناسد در ساختمان محدود نمی شود معماری زیست محیطی برخال ف برداشت عمومی به استفاده از مصالح و تجهیزا

های زیبایی شناسی و کاربردی رایج است و معمار موظدف اسدت در براحدی    های معطو ف به بحثاز دیدگاه محیط زیستی متفاوت با دیدگاه

 ( .1:39افشار نادری،) حتی مرحله نابودی برح خود و بازگشت آن به ارخه ببیعت در نظر بگیرد 

 مصرف منابع سوخت فسيلی -1-2

روند، ساختمان سازی یکی از کواکترین صنایع تأثیرگذار بر پایدداری  پنجاه درصد از منابع مصرفی کره زمین در حوزه ساختمان به کار می

کندیم، در  یما در خانده زنددگی مد   . شودهای مختلف سپری می به هر حال، زندگی روزمره ما در داخل یا خارج ساختمان. باشددر جهان می

ها  تمدن انسانی امروز به ساختمان. آییمها گرد هم میها و میخانهشاپها، کافیکنیم و در رستورانمی     کنیم، در دفاتر کارها سفر میجاده

که برخی ایزها واضع است . تواند سطح کنونی مصر ف منابع را پشتیبانی کندبرای ادامه زندگی و سکونت نیازمند است و سیاره ما هنوز نمی

 ( .:11:1:9ادوارد،)یابند و معماران به عنوان براحان ساختمان، نقشی اساسی در ایجاد این تغییرات دارند  تغییر می

 چالش هاي پایدار -1-3

ن سدوزاندن  دانش اقلیمی به بور قطع بر پایده وابسدتگی بدی   . آور هستندای الزامدهند به بور فزایندهمدارکی که گرمای جهانی را نشان می

های بدارانی  های انسانی همچون تخرید جنگلبه هر حال، دیگر فعالیت. استهای فسیلی و گرمای جهانی و ناپایداری جوی بنا شده سوخت

، ایجاد محل دفن زباله، آزاد کردن گاز متان و کاهش غلظدت شدیمیایی اوزون بده افدزایش     (ین نیازهای صنعتی سازی جهانتأماغلد برای )

، سدازندگان  (کنندد هدا آن را انکدار مدی    کده برخدی از آن  )گرمای جهانی یک واقعیت تلخ بدرای سیاسدتمداران   . دهندانی شتاب میدمای جه

-های دیگر مدی  این مسأله همچنین یک واقعیت ناراحت کننده برای بسیاری از گونه. های انسانی استساختمان، ساختاری صنعتی و رقابت

هدای مدا را تهدیدد    گرمای جهانی فقدط سدکونتگاه  . شودزایی تهدید میباال آمدن سطح آب دریا و     بیابان باشد که زیستگاهشان به واسطه

رشدد شدهره بده واسدطه افدزایش جمعیدت       . دهد ها و جریان آب را نیز تحت تأثیر قرار میکند بلکه تمامی اکوسیستم سطح باالتر، ماهینمی

مشدخ  شدد کده     2999در سال . دهد بازیافت و تبدیل زباله و فاضالب را تحت تأثیر قرار میمنابق مسکونی، منابع آب و انریی، و ظرفیت 

میلیداردی جهدان    2/6در حال حاضر بخش اعظمی از جمعیت . برای اولین بار در تاریخ بشر، جمعیت شهری بیش از جمعیت روستایی است

هدای  آلودگی، فضدا، ازدحدام و منبدع تدنش    )فقط مشکالت شهری این موضوع نه . کننددر شهرها و بخش کمی در حومه شهرها زندگی می

برای تأمین اهدا ف شخصی تهویده  . دهد کند بلکه زندگی شهری را به سطح باالتری از توقعات در شیوه زندگی ارتقا می را تشدید می( شهری

م از یک میلیارد تلفن همراه تولیدی ساالنه که هدر  به عنوان مثال بیش از یک اهار)ها و ابزارهای مصر ف انریی در انواع متنوع هوا، اتومبیل

تر هر اه بشر متمدن. ها به بور اشمگیری کاهش یافته است به منابعی نیاز است که در حال حاضر امکانات آن( شوندسال دوره انداخته می

بده آن   1996هدای رییدت در   رز در سدخنرانی این موضوع، همانگونه که ریچارد راج. شود، مصر ف، تولید زباله و آلودگی بیشتر خواهند شدمی

به انتخابی پیچیده ( مانند انریی)سازد و از انتخاب ساده های منفرد را در مقایسه با براحی شهری روشن میکند، اهمیت ساختمان اشاره می

 ( .:11:1:9ادوراد،)کند  و از منفعت گرایی به اخالق گرایی منتقل می( مانند پایداری)

اولین براحان منظر فقط بُعد انریی پایداری را شناختند و یک ارتباط . آوردر هر جا که جریان یابد، این فرصت را به وجود میمعماری سبز د

اما آیا براحی کم انریی خود یدک معمداری بدزرگ بده وجدود      . اکسید کربن جهانی بر جای گذاشتند اولیه را در افزایش ترازهای انتشار دی

ایدن  . ی برای تعریف ارتباط بین زیبایی شناسی عالی و بقای انریی وجود دارد، در واقع در بیشتر موارد ناسازگار هسدتند آورد؟ دالیل اندک می

افتد که تصویر کاملی از براحی اقتصادی، معماری غنی و پیچیده و زیبای پدید آمده را مورد خطاب قرار دهد سازگاری تنها زمانی اتفاق می

 ( .همان)

 عمال پایداريضرورت ا -1-4

میلیارد جمعیت خود به سرعت در حال نزدیکی به شدوکی بدزرگ    6در دراز مدت براحی پایدار یک گزینه نیست یک اجبار است ، زمین با 

می باشد ما به نابود کردن منابع آب و خاکمان پرداختده ایدم و در حدال    [ بشر] انسان به راحتی در حال پوشاندن کره زمین با افراد  . است 
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لکندر،  ) نابود ساختن تنوع زیستی هستیم، خاک، آب و هوا را آلوده ساخته ایم و اقلیم را بدا نتداج بدالقوه فاجعده آمیدز آن تغییدر داده ایدم        

26:1:32. ) 

هدای   زوال ببیعت، زوال خود انسان را در پی دارد و همین امر معماری معاصر را با االش های بسیاری مواجه می کند، زیرا با وجود بحران

در این میان ساختمان ها و محیط مصنوع سدهم عمدده ای در مصدر ف    . پیش رو در جهان معاصر، پایداری امری حتمی و اجتناب پذیر است

 .کنند انریی فسیلی و ایجاد تغییرات در محیط زیست ایفا می

معماران در لحاظ نمودن حفاظت از انریی در  از این رو صنعت ساختمان مسئولیت عظیمی در حفظ انریی متعلق به ملت ها بر عهده دارد و

براحی، هم مسئولیتی بزرگ داشته و هم فرصتی مناسد در اختیار دارند، در این میان مسئولیت آن ها به لحاظ عمر مفید محصوالتشان از 

این زمینه می تواند مدت زیدادی  سال بول عمر دارد و بنابراین هرگونه اشتباهی در  19اهمیت بیشتری برخوردار است، اتومبیل تنها حدود 

سدال مدی باشدند لدذا نتدایج       29بر دوش جامعه سنگینی کند در حالیکه تعداد زیادی از ساختمان ها دارای عمر مفیدی به میزان حدداقل  

 (.1:32::2لکنر،) تصمیمات براحی در این ساختمان ها برای مدت بوالنی با ما نخواهد بود 

 اقليم محور تعریف سيستم هاي غيرفعال -1-4

شود که پس از تبدیل اندریی تابشدی بده اندریی حرارتدی، کنتدرل        هایی ابالق می به سیستم(  passive)سیستم های خورشیدی غیرفعال 

. ) گیدرد  های ببیعی رو بدون استفاده از هیچگونه انریی ثانویه یا حداکثر با صر ف انریی بسیار کمی صورت می جریان انریی حاصله به روش

های خورشیدی و یک منبع انریی دیگر جهدت تهیده و انتقدال     تی گرمایش خورشیدی به صورت فعال، مستلزم استفاده از گردآورندهدر صور

 ( .1:92رحیمی،) باشد  بسیار گرم شده به داخل ساختمان می

 بررسی عملکرد سيستم هاي غيرفعال اقليم محور -1-5

 . ایش مورد بررسی قرار می گیرد سیستم های غیر فعال را در دو بخش گرمایش و سرم

. جذب، ذخیره، توزیع و کنترل گرما:درگرمایش ساختمان به روش غیر فعال در واقع اهار مرحله اتفاق می افتد که عبارتند از : گرمایش  -1

سه دسته کلدی شدامل    براساس رابطه ای که بین خورشید به عنوان منبع انریی، جرم ذخیره و فضای زندگی برقرار می گردد، این بخش در

 ( .1:91مالئی سربیژن و بیاری،)تکنیکهای جذب مستقیم، جذب غیر مستقیم و جذب منفصل قابل بررسی است 

 جذب مستقیم ( الف

ایده جذب مستقیم ، ساده ترین و عادی ترین روش در ساختمان های خورشیدی غیر فعال می باشد که درگذشته نیز کاربرد فراوان داشدته  

 .اند 

بنابراین فضای زندگی به ( خورشید ،فضا ، ذخیره )این سیستم انریی گرمایی خورشید وارد فضا شده و در جرم ذخیره ، ذخیره می گردد در 

 .صورت مستقیم گرم می شود و گرمای مازاد برای استفاده های بعدی ذخیره می گردد
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 : نیازمندی های این سیستم شامل 

 شیشه در ضلع جنوبی ساختمان می باشد که فضای کف زمین یا دیواره هایی که در معرض تدابش مسدتقیم خورشدید     سطح وسیع

 .قرار دارند، تا بتوانند ذخیره گرمایی را برای استفاده در زمان عدم حضور خورشید فراهم سازند 

 گیرد ز بریق عایق سازی کف و دیوارها انجام میروشی که بتوان اتال ف انریی ذخیره شده را با بیرون کنترل نمود که معموال ا. 

 غیر مستقیم ( ب

تفاوت عمده سیستم های جذب غیر مستقیم با سیستم های قبلی در این است که اشعه های خورشید به صورت مستقیم به فضدای زنددگی   

( خورشدید ، ذخیدره ، فضدای زنددگی    )ود وارد نمی شوند و انریی گرمایی پس از ذخیره شدن در جرم ذخیره به فضای زندگی وارد مدی شد  

بول  شدد و  )بنابراین در ایده جذب غیر مستقیم جرم ذخیره ، انریی گرمایی را به صورت مستقیم جذب و ذخیره می کند تا در مواقع نیاز 

 .در فضای زندگی توزیع گردد (روز غیر افتابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جذب مستقيم( 1شکل 

 

 دیوار حوضچه اي                     دیوار ترومبی جرمی                           دیوار آبی( 2شکل 
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از انواع روشهایی که در سیستم های جذب غیر مستقیم استفاده می شوند می توان به سه نوع دیوار ترومبی جرمدی، دیدوار ترومبدی آبدی و     

 ( .1:91مالئی سربیژن و بیاری،)های آنها ارائه شده است سقف حوضچه ای اشاره نمود ، که در زیر کروکی

 :جذب منفصل ( پ

یره هر دو به صورت جدا از فضای ساختمان عمل می کنند و در نتیجه پنجره ها برای استفاده از منظدر و  در این سیستم بخش جذب و ذخ 

این نوع ساختمان ها اشعه های خورشید را در فضایی منفصل و جدا از ساختمان دریافت می کنندد  . نمایندجذب مستقیم، مستقل عمل می

مده همین بور در فضایی جدا، انریی گرمایی بدست آمده ذخیره می گردد اندواع ایدن   و همین بور در فضایی جدا ، انریی گرمایی بدست آ

 .شوند ایده در ساختمان های گلخانه ای ، اتریوم و ایوان خورشیدی دیده می

کده فضدای   گلخانه رایج ترین روش در استفاده از این ایده مدی باشدد   . فضای خورشیدی ایجاد شده می تواند کاربریهای مختلف داشته باشد

خورشیدی ایجاد شده می تواند عالوه بر تامین انریی گرمایی مورد نیاز، نقش عملکردی ایفا نماید، به ویژه در زمستان فضایی مطلوب بدرای  

کف گلخانه، سکوها، گیاهان ، جرم خاک، آب و دیوار جدا کننده به عنوان جرم ذخیره عمل می نمایندد، شدیوه   .استفاده ساکنین خانه باشد 

تصال فضای خورشیدی با فضای زندگی توجه خاصی را بلد می کند که در براحی دیوار جدا کننده، دریچه های تنظدیم هدوای ورودی و   ا

 (.1:91مالئی سربیژن و بیاری،)کنترل کننده های محافظت از اتال ف حرارت و ربوبت اهمیت پیدا می کند 

اصیت ترموسیفون و بستر سنگی برای ذخیره استفاده می نماید و فضای ایجاد شدده  نوع دیگری از جذب منفصل را می توان نام برد که از خ

انتقال حرارت ار بریق ترموسیفون زمانی اتفاق می افتد که هوا یا مایع سدرد  . هیچ گونه استفاده فضایی و عملکردی نمی تواند داشته باشد 

 . شده در پایین ترین سطح خود پایین می افتد

و زمانی که گرم شده صعود کرده و به فضای زندگی وارد می شود و در این حالت جریان هوای سدرد و گدرم بده    (کنندهقسمت پایین جذب )

 .دهد کروکی های زیر دو نوع جذب منفصل شامل خورشیدی و خاصیت ترموسیفون را نشان می. صورت ببیعی اتفاق می افتد
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 : سرمایش

. رای سرمایش ساختمان در واقع تاکید بر روی ایجاد جریان هوای مناسد و قابل کنترل در مواقع مدورد نیداز اسدت    در سرمایش غیر فعال ب

مالئدی سدربیژن و   )مانند برجهای هوا ، بادخان ، بادخور ، بادگیر ، کانالهای زیر زمیندی ، دودکدش خورشدیدی و تهویده در سدقف و دیدوار       

 ( .1:91بیاری،

بازدم، دم و ترکیبی، که آنها را به ترتید بادخان، بادخور  و بادگیر می : ج های هوا به سه شکل می توانند عمل نمایند بر: برج های هوا ( الف

نامیم ، برجهای هوا عمل تهویه ی داخل ساختمان را به عهده دارند و موجد خنک شدن داخل ساختمان مدی شدوند در ادامده نحدوه کدار      

 .ست بادخان ، بادخورو بادگیر آمده ا

بادخان ها به عنوان وسایل ببیعی برای کشیدن هوا از داخل ساختمان به خارج آن استفاده می شوند، در واقع بادخان ها به عنوان : بادخان 

سداختار  . خروجی عمل می کنند و هوای تازه را از بریق پنجره ها، منافذ و لوله های زیر زمینی و یا از بریق بادخورها تدامین مدی نمایندد    

بادخان را با کالهک یا  2برای جلوگیری از ورود آب باران به درون بادخان می توان مانند شکل .قائم سرباز ساده ترین شکل بادخان می باشد

با توجه به اینکه باد ممکن است از اند جهت در مواقع مختلف سال بوزد، بهتر است بادخان اند سویه عمدل  . به صورت زانودار ایجاد نمود

 .تا هنگام وزش باد پشت به باد قرار گیرد و کارایی بهتری داشته باشد نماید،

بادخور برای گرفتن باد و هدایت هوای تازه به داخل ساختمان براحی شده است وبهتر است همه سویه باشد تا هنگام وزش باد، باد : بادخور

 .از همه جهت وارد گردد 

رای یک فضای بزرگ و باز مانند یک دهلیز سرگشاده تامین می نمایدد محدل بدادخور مدی     حداکثر عملکرد بادخور هنگامی است که هوا را ب

دهانه ی بادخور می تواند قوسدی  . در محوبه ، هوای تازه از بریق لوله های زیر زمینی تامین می شود. تواند بر روی بام یا در محوبه باشد 

 99زاویه بهینده بدرای اندین کمدانی     . متداد محور اصلی انحرا ف دارد، کمک نمایدشکل انتخاب شود تا با گرفتن بادهایی که امتداد آنها از ا

 (.1:91مالئی سربیژن و بیاری،)درجه باد از کناره ها به حالت پرتاب عبور می کند  99درجه است، در کمان بیش از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرح کلی عملکرد بادخور( 4شکل 
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 استان کرمان -3

 292بین   جغرافیایی موقعیت از نظر .باشد می حائز را اول مقام وسعت لحاظ به و شده عواق ایران فالت شرقی جنوب در کرمان پهناور استان
º21  12:تا º29  292بول شرقی و º26  232تا º:1 از و یدزد  استان به غرب و غرب شمال از بلواستان، و سیستان استان به جنوبی ، از شرق 

 پهندای  بده  آن قاعدده  کده  بوده نامنظم مثلث شبیه استان این .گردد می دودمح هرمزگان استان جنوب به از و فارس استان به غرب جنوب

 کیلدومتر   6:9حددود   نیدز  اسدتان  بول یا شمالی و جنوبی حد بین فاصله .دارد قرار استان محدوده شمالی بخش در کیلومتر، 199حدود 

 (1:92اسناد اداره کل هواشناسی استان کرمان، ).است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کرمان اقليم -3-1

 فراخشک تا خشک کرمان هوای استان و آب بورکلی به  .است توجه خور در اقلیمی خاص شرایط دلیل به کرمان استان هوایی و آب تنوع   

 و تابسدتان  فصول در حرارت درجه شدید اختال ف و زیاد العاده تعرق فوق و تبخیر کم، بارندگی و ربوبت آن بارز مشخصات از و شده ارزیابی

 قدرار  متعددی ای فرامنطقه و ای منطقه عوامل تاثیر تحت کرمان، استان مختلف نواحی اقلیمی وضعیت .است روز شبانه بول در و نزمستا

 پایین، جغرافیایی عرض درشرق، لوت کویر شدن واقع مرکزی، های کوه و زاگرس های کوه رشته امتداد به توان یم عوامل این جمله از .دارد

 ندواحی  اقلیمی، شرایط این درنتیجه .کرد اشاره  . . .و  هوای مختلف های توده تاثیر منطقه، توپوگرافی خورشید، تابش هزاوی منطقه، وسعت

 به اغلد بارندگی رییم . است مربوب و گرم هوای و آب دارای شرقی جنوب و جنوب و هوا خشک و آب دارای مرکزی و غربی شمال شمال،

 و موسمی اغلد که شودمی تغذیه منطقه غربی شمال و غربی بادهای از و دارد قرار ماه اردیبهشت تا ماه انآب محدوده در و باران است صورت

 و جغرافیدایی  عدرض  ارتفاع، شدید اختال ف . دهندمی را کاهش هوا نسبی ربوبت شن و خاک انبوه برداشتن در دلیل به و باشند می خشک

 هدوایی  و آب شرایط در که استان مساحت % 39 حدود .است تنوع این دالیل از جهان یترین کویرها خشک از یکی مجاورت در شدن واقع

 تبخیدر  هدوای  فراخشدک،   و آب دارای مرکزی و لوت کویر با کیلومتری هزار مشترک مرز وجود اثر در است، گرفته قرار خشک فرا و خشک

 ًندواحی  عمومدا ) استان ییالقی و کوهستانی درمنابق میلیمتر 199 تا 229 از بارندگی میزان .است کم بسیار نزوالت و بارندگی و زیاد بسیار

 بین استان نسبی ربوبت. باشد می متغیر شهداد و بم نرماشیر مانند جنوبی های عرض در میلیمتر 69 تا 9: و  ..(زارو  الله بافت، شهربابک،

 درجه 29 تا زار ارتفاعات الله در سانتیگراد درجه - 22 داقلح از حرارت درجه تغییرات .است متغیر کرمان شهرستان در و جیرفت در % 99

 هدای  عدرض  مندابق  در میلیمتر 1299 تا وکوهستانی ییالقی منابق در میلیمتر 1299 از نیز ساالنه تبخیر تغییرات و شهداد در سانتیگراد

 ای، فرامنطقده  بادهدای  گدروه  دو تاثیر تحت کرمان استان . شود می مشاهده و نرماشیر شهداد مانند کویر حاشیه یا جازموریان نظیر جنوبی

  

 موقعيت جغرافيایی کرمان( 5شکل 
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 و جنوبی وبادهای زمستان و پائیز اواخر در ترتید به جنوبی و غربی بادهای وزش زمان. قراردارد جنوبی بادهای و غربی جنوب و غربی بادهای

 تابسدتان  و بهدار  فصدل  موسدمی  و جنوبی ارتفاع بادهای اختال ف علت به که ای منطقه بادهای همچنین . است تابستان و بهار فصل موسمی

 وزند، می کویر حاشیه منابق یا بزرگ های کوه و ها کوه رشته مجاور نقاط در ارتفاع اختال ف علت به که ای منطقه بادهای همچنین . است

 تبخیدر و  افدزایش  و نسدبی  ربوبت شدید کاهش باعث سال گرم فصول در خصوصا بادها این. شوند می ای های منطقه سیکلون ایجاد سبد

 می ایجاد را زیادی خسارت و حمل کرده کشاورزی منابق و مزارع روستاها، شهرها، بر ف به خود با را غبار و خاک از انبوهی و گشته تعرق

 کده  درحدالی  بارندد،  مدی  بهدار  و زمستان در غربی جنوب و غربی وزش بادهای تاثیر تحت آسمانی نزوالت عمده که است ذکر به الزم .کنند

می  تابستان فصل در خصوصا آسا سیل و رگباری های بارش موجد اند شده تغذیه فارس خلیج و دریای عمان آب بخار از که جنوبی بادهای

 (1:92اسناد اداره کل هواشناسی استان کرمان، )شوند 

 روش تحقيق -4

یعندی مطالعده ادبیدات     بعضدی از فرآینددهای تحقیدق   ولدی در  . گیدرد های کتابخانه ای در تمامی تحقیقات علمی مورد بررسی قرار میروش

گیرد از جمله کتاب و ای اسناد گوناگونی مورد استفاده قرار میدر مطالعات کتابخانه. شودپژوهشی و سوابق پژوهشی از این روش استفاده می

 .مقاالت

 بحث و نتيجه گيري -5

به نظر می رسد که امروزه نقش پایداری بده ویدژه حدوزه    دار در حوزه معماری با مطالعه تحقیقات انجام شده پیرامون پایداری و توسعه پای  

با توجه به موقعیت جغرافیایی و اقلیمی استان کرمان که می تواندد بهدره   . انریی در منقاط مختلف جهان  بسیار مورد توجه قرار گرفته است

یابد پس این تحقیدق سدعی بدر آن دارد تدا بتواندد بدا معرفدی زیدر          برداری از انریی های ببیعی با توجه به پتانسیل اقلیمی در آن گسترش

مجموعه ای از معماری پایدار یعنی سیستم های غیرفعال اقلیم محور در راستای دریافت انریی از منابع ببیعدی و کداهش مصدر ف سدوخت     

 .های فسیلی آشنایی بیشتر جهت انجام تحقیقات مضاعف تر حاصل نماید
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 .صفحه 6:9. انتشارات دانشگاه هنر اسالمی: ریزتب.رحمان آدری

دومین همایش ملی اقلیم ، ساختمان و .سیستم های غیرفعال خورشیدی در بهینه سازی مصر ف انریی.رحیمی،روح اله [2]

 .1:92اردیبهشت (.با رویکرد توسعه پایدار)بهینه سازی مصر ف انریی 

صرفه جویی انریی در ارتباط،مسکن بر سیستم های غیرفعال راهکارهای .بیاری،حسین.مالئی سر بیژن، احسان [6]

شهری  مدیریت و زیست محیط معماری، عمران، مهندسی در نوین دستاوردهای المللی بین کنفرانس .خورشیدی 

 .1:91خرداد .

 .اداره کل هواشناسی استان کرمان.1:92. گزارش اقلیمی شهر کرمان [9]

 


