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Aims: Understanding the climate of a region may create an architecture that is 

consistent with it. Therefore, in this paper, the architectural compatibility of the 

village of Meymand Troglodytic has been identified as the key element of the 

research. The main purpose of this study is to determine the degree of adaptation 

of the climate element of temperature to the architecture of Meymand 

Troglodytic village in the heat period. 
Methods: Correlation research method based on field measurements was used. Field 

measurements were performed on 3 August and 4 August 2019 as representative of the 

heat period. The temperature variable in the village of Meymand was collected by a data 

logger and it should be noted that the measurements were made at 6 am and 3 pm to 

obtain maximum and minimum temperatures. 

Findings: The results of the Givoni bioclimatic diagram showed that there was a 

significant difference between the minimum and maximum temperatures on the survey. 

The findings of Meymand Troglodytic village showed that the excavated buildings in the 

mountain utilize high heat capacity of the soil, which can be most consistent with the 

climate element in the heat period. Also, the presence of suitable horizontal and frame 

shades, lack of high openings are other important physical factors in accordance with the 

climate of Meymand village in terms of temperature. 

Conclusion: In conclusion, it can be said that almost all of the buildings in the village of Meymand 

are associated with the climate element of temperature during the heat period. 
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 چکيده 

میاهداف:   منطقه  یک  اقلیم  معماري شناخت  ایجاد  باعث  تواند 

بررسی تطابق معماري روستاي  این مقاله  لذا در  با آن شود  همساز 

رسد و عنصر اقلیمی هزار سال می  12دستکند میمند که قدمت آن به  

حرارت به عنوان مساله اصلی پژوهش تعیین گردید. هدف اصلی  درجه

حرارت با معماري روستاي  شناخت میزان تطابق عنصر اقلیمی درجه

 دستکند میمند در دوره گرما است. 

پایه  ها:  روش بر  تحقیق همبستگی  روش   از  تحقق هدف،  براي 

در    هاي میدانی گیريشد. اندازههاي میدانی کمک گرفته  گیرياندازه

به عنوان نماینده دوره گرما انجام    1398مرداد سال    13و    12روزهاي  

دیتاالگر   دستگاه  توسط  روستاي میمند  در  حرارت  درجه  متغیر  شد. 

صبح و    6ها در ساعات  برداشت شد و الزم به ذکر است که برداشت

حرارت را بدست  ازظهر انجام شد تا بتوان بیشینه و کمینه درجهبعد 3

 آورد.

از نمودار زیستها:  ته یاف اقلیمی گیونی نشان داد که  نتایج حاصل 

حرارت در روزهاي برداشت  اختالف بسیاري بین کمینه و بیشینه درجه

وجود دارد. لذا براي رسیدن به بیشترین میزان تطابق معماري با اقلیم  

یافتهمی نمود.  اعمال  را  خاصی  معمارانه  تمهیدات  هاي بایستی 

ستکند میمند نشان داد که بناهاي حفرشده در دل معماري روستاي د

تواتد بیشترین  برند که میکوه از ظرفیت حرارتی باالي خاک بهره می

درجه اقلیمی  عنصر  با  را   باشد  تطابق  داشته  گرما  دوره  در  حرارت 

شکل،  هاي مناسب افقی و قابیبان همچنین جهت گیري، وجود سایه

هم کالبدي براي تطابق با عنصر عدم بازشوي زیاد از دیگر عوامل م

 اقلیمی درجه حرارت در روستاي میمند است. 

 مندیم  يروستا  يگفت که غالب بناها  طورنیا  یتوانمگيری:    نتيجه

مناسب  يدارا اقل  یتطابق  عنصر    گرما   دوره  در   حرارت   درجه  یمیبا 

 . باشندمی

کليدی روستا  م،یاقل:  واژگان  حرارت،  م  يدرجه   مند، یدستکند 

 معماري پایدار، انرژي

 

 مقدمه 

  ی طوالن  ايدر دوره  یعیمساعدت عوامل طب  ه یبر پا  رانیا  يروستاها

  طیکالبد و بستر مح  انی. تعامل ماندافتهیخاص استقرار    هاییدر مکان

شده است. در    هايآباد  نیا  افتهی و خود  کیموجب ساخت ارگان  یعیطب

معماري دستکند تلفیق پایداري بین کالبد مسکونی و رفتار انسان به  

نوع   نخستین  زمین،  طبیعی  بستر  معناکه  بدین  است،  آمده  عمل 

اساسی   عوامل  از  آن  کاربرد  و  فضاها  به  شده  ایجاد  دسترسی 

 (1)شکل  ]2-1[ .است معماري نوع این دهندهشکل 

 

دستکند مورد    يو بناها مندیاز روستا و پالن منطقه م يری:  تصاو 1شکل  

 نگارندگان.، منبع: ینیمشاهدات ع

اي انسانی و طبیعی، یکی از مصادیق بناهاي دستکند به عنوان پدیده

باشد. همچنین   ها روش  مؤثرترین  از   یکی ارزشمند در معماري می 
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 آب  در  انرژي  کم  مصرف  و  حرارتی  آسایش  بین  ارتباط  برقراري  براي

اي  بناهاي در پناه زمین شیوه  ]3[است    زمین  پناهندگی  گرم،  هواي  و

سازي است که در آن از جرم حرارتی موجود زمین پشت  از ساختمان

دیوارهاي خارجی ساختمان، جهت کاهش اتالف حرارتی و متعادل 

- 4شود ]نمودن دماي هواي داخلی در حد آسایش انسان استفاده می

اري در هماهنگی با زمینه و با استفاده از ظرفیت هاي  [ ساخت معم5

هاي خاک ساختمان.  هاي این معماري استیکی از ویژگی[  8-6آن ]

وري است که در راستاي بهره   معماري موفقی  هاییپناه از جمله نمونه

ي کاهش مصرف انرژي ساختمان انرژي و حفظ محیط زیست، ایده

زیستی مسالمت آمیز با محیط  هم و تامین آسایش ساکنان را در کنار 

می دنبال  استفاده    ]9[  کندزیست،  آسایش  نتواند  که  اثري  زیرا 

توان به عنوان معماري به شمار  کنندگان خویش را برآورده سازد، نمی

آورد. از مهمترین انواع آسایش براي استفاده کنندگان یک بنا، آسایش  

ترین نمونه و کهن  ترینمعماري خاک اصیل[  10باشد. ]حرارتی می

معماري ایران زمین است و استفاده از خاک با خصوصیاتی از قبیل  

درمدیریت   توجه،  قابل  حرارتی  تاخیر  زمان  و  باال  حرارتی  ظرفیت 

 .  ]11[ مصرف انرژي و رسیدن به معماري پایدار و سبز راهگشاست

[ یکی از مهمترین موضوعات 17-12]  طراحی معماريتعامل اقلیم و  

دهد یادگیري از معماري سنتی ایرانی است. مطالعات نشان میبراي  

در   تجدیدناپذیر  انرژي  استفاده حداقل  به  منجر  اقلیمی  طراحی  که 

معماري و شهرسازي    ،هاي گذشته در زمان.  ]18[شود  ساختمان می

طوري    ثیرپذیر بوداشهرها به طور قابل مشخص از عوامل اقلیمی ت

گردید. طی چند دهه  می  به اقلیم  ايکه در طراحی مساکن توجه ویژه

تحواخیر دگرگونی و  اقتصاديال هاي اجتماعی  و    ،ت  توسعه شهرها 

چهره  تغییرات  رشد شهرنشینی را به دنبال داشته است به دنبال این  

 هايلذا طراحی درست فرم  ]19[متحول گردید    بافت شهرها نیز   و

  براي   هاروش  موثرترین  از   یکی    -که در تطابق با اقلیم باشد-معماري 

[ و  23-21. آسایش حرارتی ]]20[است    حرارتی  آسایش  به   دستیابی

[ حرارتی  آسایش  احساس  اصلی  مهمترین 27-24متغیرهاي   ]

مورد توجه قرار می   از با اقلیممعماري همسموضوعاتی هستند که در  

 گیرند. 

[ همکاران  و  شی  بهینه  28لویانگ  راهبردهاي  خود  پژوهش  در   ]

طراحی بناهاي خاک پناه در اقلیم گرم و خشک چین را میزان هدایت  

و ظرفیت حرارتی مصالح سازنده بناهاي زیرزمینی براي تعادل حرارتی  

پژوهش و مطالعه متون مرتبط با  داند. پیشینه در داخل بناها مهم می

»بررسی  مانند   و  کرمان  میمند  روستاي  کالبدي  تطبیقی  موضوع، 

 از  فارغ  زیستگاه ها  کالبدي  کلرادو« نشان داد که همگونی  مساوردي 

[ همگونی کالبدي 29آن ها نیز قابل تحلیل است. ]  قومی  ارتباطات

کالبدي روستاي ها فارغ از ارتباطات قومی )بررسی تطبیقی  زیستگاه

-گیرد که تشابهات ویژهمیمند کرمان و مساوردي کالرادو( نتیجه می

می یافت  نمونه  زیستگاه  و  کالبد  میان  اقلیمی اي  عوامل  و  شود 

شرایط   از  فارغ  آن  معماري  و  روستا  بافت  یابی  مکان  بر  تاثیرگذار 

فرهنگی بوده است. در تحقیق حاضر به بررسی میزان تطابق معماري 

کالبدي روستاي دستکند میمند  با عنصر اقلیمی درجه حرارت   عناصر

ترین عناصر اقلیمی موثر بر آسایش حرارتی(  )به عنوان یکی از اصلی

 شود.  در دوره گرما پرداخته می

 

 ها مواد و روش

کیلومتري شمال شرقی شهرستان شهر   38روستاي باستانی میمند در  

  30رض جغرافیایی روستا تا  باشد. عبابک از توابع استان کرمان می 

و   آن    13درجه  و طول  و    55دقیقه شمالی  است   25درجه    . دقیقه 

از سطح دریا   ارتفاع آن  از  متر می 2240همچنین  این روستا  باشد. 

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

می محدود  فارس  استان  به  عملیات.  شودغرب  و  اکتشافات    تاریخ 

رسد.  سال می  6000استخراج در آن به خصوص در مورد معدن به  



 ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامیررضا خاکسار و حسین مرادی نصب ـــــــــــ 86

 

 1400بهار ، 1، شماره 11دوره                                                                                                                                                 پژوهشی نقش جهان  -فصلنامه علمی 

موقعیت روستاي میمند در استان کرمان، شهرستان شهر    ]30-35[

 ( 2بابک و نقشه کلی روستا مشخص شده است. )شکل

 

: موقعیت دستگاه ثبت عنصر اقلیمی درجه حرارت در روستاي  2شکل  
 ، منبع: نگارندگان. دستکند میمند

 

هاي  گیريتحقیق در این مطالعه، روش همبستگی بر پایه اندازهروش  

میدانی می و  روزهاي  گیري اندازه باشد.کمی  و    12ها در   13مرداد 

به عنوان نماینده دوره گرما در روستاي دستکند   1398مرداد سال  

میمند صورت گرفت و متغیر اقلیمی درجه حرارت بدست آمد. گفتنی  

بعدازظهر براي بدست   3صبح و  6در ساعات  هاگیرياست که اندازه

آوردن اطالعات کمینه و بیشینه درجه حرارت و رطوبت نسبی انجام  

 (1شد. مشخصات دستگاه دیتاالگر در ادامه آمده است. )جدول 

 

 گیري متغیرهاي اقلیمی : مشخصات دستگاه اندازه 1جدول 

 روش ذخيره  ميزان خطا دستگاه متغير 
 فاصله زماني

 )دقيقه(
 کننده شرکت کاليبره

 درجه حرارت 

(C0 ) 

Data Logger- 

Thermo hygrometer 

Testo175-H2 

 20 بصورت دستي  -+ 0.2
Calibration 

Laboratory Testa 

 رطوبت نسبي 

 )%( 

 دیتاالگر 

Testo175-H2 

 20 بصورت دستي  - +  %5
Calibration 

Laboratory Testa 

 

 

عنصر  ثبت  جهت  دیتاالگر  دستگاه  قرارگیري  موقعیت  همچنین 

اقلیمی درجه حرارت در روستاي دستکند میمند مشخص شده است  

اي بود که از  (. موقعیت دستگاه دیتاالگر به گونه 3و    2هاي  )شکل

خورشید و باد مصون باشد تا حسگر درجه  قرارگیري در معرض تابش  

ها تغییر نکند و فقط درجه حرارت اقلیم روستاي  حرارت نسبت به آن

میمند بدست آید. در نهایت متغیرهاي اقلیمی درجه حرارت و رطوبت  

مشخص گردید.   1398مرداد سال    13مرداد و    12نسبی در روزهاي  

 (3( )شکل 2)جدول 

 

 ، منبع: نگارندگان.مندیم يدر روستا االگرتیدستگاه د تیموقع: 3شکل  
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 : عناصر اقلیمی درجه حرارت و رطوبت نسبی روستاي دستکند میمند در روزهاي برداشت 2جدول 

 حداکثر رطوبت نسبی حداقل رطوبت نسبی  حرارتحداکثر درجه حرارتحداقل درجه روستاي میمند 

 5/26 22 35 7/20 مرداد 12

 30 27 7/35 6/20 مرداد 13

نحوه نمونه گیري به صورت تصادفی می باشد بدین صورت که هر  

این   در  دارد.  انتخاب  براي  برابري  شانس  میمند  پناه  خاک  بناي 

بنا در بخش هاي مختلف روستاي میمند    27تحقیق بطور خاص  

(. بناها به گونه اي انتخاب شدند تا بیشترین 1انتخاب شد )شکل  

ویژگی هاي جامعه آماري را داشته باشند و بتوان نتایج آن را به کل  

 پناه میمند تعمیم داد. بناهاي خاک

 

 های تحقيقیافته 

دستگاه دیتاالگر نشان داد که اقلیم روستاي میمند در دوره    هايیافته

، دماي آن در محدوده  1398مرداد سال    12گرما و در زمان صبح روز  

آسایش حرارتی قرار گرفته و در هنگام ظهر و سپس بعد از ظهر از  

مرداد   13محدوده آسایش حرارتی خارج شده است. همچنین در روز  

اي مشابه آن یافت شد. از طرفی اختالف  همرداد، نتیج  12همانند روز  

روز   باال در  از   12درجه حرارت  داد که منطقه میمند  نشان  مرداد 

کند. بطوري  لحاظ دمایی، نوسانات زیادي را در طول روز تجربه می

  13گراد ثبت شده است. در روز  درجه سانتی  3/14که این اختالف  

از   اختالف  نیز  می    15مرداد  بیشتر  نیز  و  درجه  درجه    1/15شود 

 (2و 1گراد اختالف ثبت شده است. )نمودارهاي سانتی

 

 ( 1398مرداد ماه سال ) 12در روز  مندیم  يروستا می اقل یونیگ یمیاقل ستینمودار ز: 1نمودار 

 کمینه درجه حرارت 
درجه حرارت  بیشینه  
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 ( 1398مرداد ماه سال ) 13: نمودار زیست اقلیمی گیونی اقلیم روستاي میمند در روز 2نمودار 

به  نمودارهاي زیست گیونی روستاي دستکند میمند مربوط  اقلیمی 

دهد که روستاي  نشان می  1398مردادماه سال    13و    12روزهاي  

دارد،   قرار  آسایش  میمند در هنگام کمینه درجه حرارت در منطقه 

ولی در زمان بیشینه درجه حرارت از منطقه آسایش حرارتی دور شده  

-اي جهت تطابق با درجهبایستی تمهیدات خاص معمارانهاست و می

توان  ر نظر گرفته شود. به عبارتی میاي دحرارت در چنین محدوده

که حدود   حرارتی    30گفت  آسایش  منطقه  در  روز  زمان  از  درصد 

و حدود  می می  70باشد  قرار  آسایش  منطقه  از  خارج  گیرد. درصد 

همچنین در میان روز در منطقه تقریبی آسایش قرار دارد و انطباق  

باشد. همچ نمی  الزامی  حرارت  درجه  عنصر  با  معماري  نین  خاص 

 گفتنی است که میزان رطوبت نسبی در منطقه آسایش قرار دارد. 

یافته ها در مورد بناهاي خاک پناه روستاي میمند نشان می دهد که  

بناهاي مذکور با جهت گیري هاي خاصی نسبت به تابش خورشید  

ایجاد شده اند. جهت گیري هاي مذکور به دالیل مختلفی در دل 

اند رفتار حرارتی متفاوتی را براي بناها  کوه ایجاد شده است و می تو

ایجاد نماید. در نهایت میزان آسایش حرارتی بناها با جهت گیري  

هاي متفاوت با یکدیگر فرق می کند. همچنین عمق نفوذ بناها در 

دل خاک یا یکدیگر متفاوت می باشد که می تواند نوسانات حرارتی  

زمانی مختلف ایجاد غیر یکسانی را براي بناها در طول دوره هاي  

نماید. از دیگر مواردي که با بررسی بناهاي خاک پناه میمند یافت  

سایه عمق  تفاوت  میزان  آسایش  گردید  در  نیز  که  باشد  می  بان 

حرارتی بناها متفاوت می باشد. الزم به ذکر است که عمق سایه بان  

ابش  در بناها با تراز ارتفاعی باالتر، کمتر می باشد و باعث می شود ت

بیشتري وارد بناهاي دستکند گردد. این امر موجب می گردد در دوره  

گرما و بویژه همگام ظهر و بعد از ظهر، دماي احساسی انسان نسبت  

به بناها با تراز ارتفاعی کمتر،  بیشتر باشد و از شرایط آسایش حرارتی  

دور گردد. با این وجود ویژگی خاک پناهی بناهاي میمند باعث می 

ت حرارتی شود  رفتار  روزمینی  متداول  بناهاي  به  نسبت  بناها  این  ا 

متفاوتی را تجربه کنند. بخش بعدي به طور دقیق تر به بحث در  

 مورد یافته ها و تطابق آن با اقلیم روستاي دستکند میمند می پردازد. 

 

 

درجه حرارت  بیشینه  

درجه حرارت  کمینه  
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 جه گيری  و نتيبحث 

  ها، مشخص گردید بناهاي روستاي دستکند پس از بررسی اولیه یافته

میمند در دوره گرما تطابق قابل قبولی را با اقلیم خود و بویژه عنصر  

تواند در زمان بیشینه درجه حرات  باشند که می درجه حرارت دارا می 

دوره گرما انطباق الزم با معماري دستکند میمند در بواسطه مصالح 

گیري  ها، تهویه، جهتبانو عمق نفوذ بنا، نسبت بازشو به دیوار، سایه

هندسه پالن وجود داشته باشد. مهمترین موضوعات قابل توجه   و

 عبارتند از:  

گیري از ظرفیت  بردن به دل خاک و بهرهمصالح و عمق نفوذ بنا: پناه

 (. 5حرارتی باالي آن )شکل 

 ( 6بازشوها: به حداقل رسیدن بازشوها )شکل 

شکل که بصورت طبیعی پس از  هاي افقی و قابی بانبان: سایهسایه

 (  7حفر بنا در دل کوه شده )شکل 

خانهجهت به  گیريها: جهتگیري  رو  میمند  دستکند  بناهاي  هاي 

 سمت جنوب است و تابعی از توپوگرافی منطقه  

و   حداقل  ارتفاع  با  انسانی  تناسبات  با  مناسب  تهویه:  و  بنا  ارتفاع 

تقریبا   انسان و ارتفاع تمامی بناهاي روستاي میمند  با قد  متناسب 

 متر است.    2برابر و حدود 

هندسه پالن: هرچه نسبت طول به عرض در بناهاي دستکند میمند  

ه دلیل تر باشد بکمتر باشد و پالن معماري به شکل مربع نزدیک

کم شدن نسبت سطح به حجم تطابق بیشتري با عنصر درجه حرارت 

 در دوره گرما وجود دارد.

 
 ، منبع: نگارندگان.:  عمق نفوذ بنا در دل خاک که میزان آن در بناهاي دستکند میمند متغیر است5شکل  

 

 

 ، منبع: نگارندگان.که در بناهاي دستکند میمند، حداقل می باشد: نسبت سطح بازشو به دیوار  6شکل  
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 ، منبع: نگارندگان.شودهاي قابی شکل که در بیشتر نقاط میمند مشاهده میبان: سایه7شکل  
 

 : میزان درصد تطابق بناهاي دسکند میمند با عنصر درجه حرارت در دوره گرما 3جدول 

بازشو به نسبت  بان سایه جهت گیری  هندسه 

 دیوار 

 مولفه  مصالح  عمق تفوذ بناها 

های مربعی و  شکل

مستطیلی در بناهای  

روستای میمند وجود 

ها دارد. هرچه شکل

تر باشند، نیاز  متراکم

ها کمتر  سرمایشی آن

شود. غالب هندسه می

بناهای میمند به شکل  

 مربع نزدیک بوده است.  

در بناهای دستکند 

نوع  4روستای میمند، 

گیری غربی،  جهت

شرقی، جنوب شرقی  

-و جنوبی است. جهت 

های غربی و گیری

شرقی به دلیل  

قرارگیری کمتر مقابل  

تابش خورشید، دارای  

 تیآسایش حرار

بیشتری در دوره گرما  

 می باشند.

 

های قابی  بانسایه

شکل در تمامی 

پناه بناهای خاک

میمند وجود دارد. 

بان بصورت  عمق سایه

بازه آن متغیر بوده و  

متر    6متر الی  1از 

 باشد. می

نسبت حداقل بازشو به  

دیوار در تمامی بناهای  

پناه میمند وجود خاک

دارد. این عامل باعث 

شود تا از ورود می

انرژی تابشی خورشید 

بیش از حد به فضای 

داخلی، کاسته و در  

ایجاد آسایش حرارتی  

فضای داخلی نقش به  

 سزایی داشته باشد. 

ی در بناها 

دستکند میمند 

عمق نفوذ بنا در 

خاک بصورت 

باشد؛  متغیر می

  12متر الی   5از 

متر در بناهای  

 مختلف.

مصالح با 

ظرفیت  

حرارتی باال 

در تمامی  

-بناهای خاک

پناه میمند 

 وجود داشت.

ند 
یم

د م
کن

ست
 د

ی
ها

نا
ب

 

 

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:  مهمترین نتایج کلی به دست آمده می 

درجه   (1 اقلیمی  عنصر  با  معماري  عامل  تطابق  بیشترین 

حرارت، ظرفیت حرارتی و فرورفتن بنا در عمق خاک و  

 باشد. هاي قطور بناهاي دستکند میمند میجداره

به دیوار  عوامل معماري سایه (2 بازشو  نسبت سطح  و  بان 

پناهی بناهاي روستاي دستکند میمند  پس از مورد خاک

به عنوان بیشترین تطابق با عنصر اقلیمی درجه حرارت  

 شناخته شدند. 

کمترین میزان تطابق معماري با عنصر درجه حرارت در   (3

جهت به  مربوط  گرما  )غالب( گیريدوره  جنوبی  هاي 

-هاي میمند نسبت به تابش خورشید و تهویه میخانه

 باشد. 
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پالن بناهاي دستکند میمند بطور دقیق  براي عامل شکل   (4

توان تطابق و یا عدم تطابق را با عنصر درجه حرارت  نمی

هاي میدانی  در دوره گرما لحاظ نمود. اما طبق برداشت

مربع  هندسه  داراي  بناها  غالب  پالن  شکل  نگارندگان 

 باشند.  می

 از نتایج این تحقیق می توان به شناسایی بهترین بناهاي خاک پناهی

بتوانند  که  بناهایی  نمود.  اشاره  نظر  مورد  اقلیم  با  تطابق  منظر  از 

بیشترین میزان آسایش حرارتی را براي انسان در یک اقلیم خاص  

ایجاد نمایند. در بناهاي خاک پناه مهم ترین عوامل قابل تجزیه و  

تحلیل می تواند عناصر عمق نفوز بنا در دل خاک، نوع و میزان سایه 

ن، قرارگیري و جهت گیري بنا، میزان بازشو به دیوار  بان، شکل پال 

و ضخامت دیوار و سقف بنا می باشد. با فاصله گرفتن از پوسته اصلی  

نما به بخش هاي عمیق تر، تاثیر عناصر بیرونی بر میزان آسایش  

حرارتی افراد کمتر می شود و عناصر داخلی نقش تعیین کننده اي  

ا این نتیجه استنباط می گردد که بناها بر رفتار حرارتی بنا دارند. لذ

با عمق نفوذ بیشتر تابع عناصر داخلی و بناها با عمق نفوذ کمتر تابع 

عناصر،   نقش  که  است  گونه  این  هستند.  بیرونی  و  درونی  عناصر 

بان و نسبت بازشو به دیوار در بناها با عمق نفوذ کم نسبت به  سایه

ین پژوهش مشخص شد  عمق زیاد، بیشتر می باشد. همچنین در ا

که بناهاي روستاي میمند با توجه به ویژگی خاک پناهی که دارند 

با بسیاري از ساختمان هاي روزمینی امروزي تفاوت ساختاري دارند.  

به این معنا که این ساختمان هاي جزء بناهاي سخت با نفوذ حداقل  

ی می باشند و از لحاظ اتالف حرارت با ساختمان هاي امروزي روزمین

قابل مقایسه نیستند. لذا این بناها می تواند بهینه گردد تا مصرف  

به حداقل ممکن   حرارتی  آسایش  به  رسیدن  براي  فسیلی  سوخت 

برسد. لذا بناي خاک پناهی که بتواند بصورت بهینه طراحی گردد به  

که   دنیایی  در  گردد.  می  ارائه  آتی  تحقیقات  براي  پیشنهاد  عنوان 

ناپذیر به حداکثر میزان خود رسیده است  مصرف انرژي هاي تجدید 

و باعث بسیاري از مشکالت نظیر گرمایش کره زمین گردیده است،  

رجوع به چنین بناهایی ضروري به نظر می رسد. در این پژوهش  

صرفا به تجزیه و تحلیل بناهاي دستکند میمند و تطابق آن با اقلیم 

وره سرما به عنوان  دوره گرما پرداخته شد و براي تحقیقات آتی نیز د

 زمان مورد نظر پیشنهاد می گردد. 
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