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 70/07/0931تاریخ دریافت: 

 39/03/0931تاریخ پذیرش: 

 

 ی طبیعی شهرهای استان فارسارزیابی کاربرد نیروی باد در تهویه

 
 1سهراب قائدی

 

 چکیده
های فسیلی، علاوه بر ایجاد هزینه موجب آلودگی ی هوا برای تأمین آسایش دمایی انسان با کاربرد سوختتهویه

های دمایی، تندی و سمت باد و موقعیت شده است. در این نوشتار با بررسی ویژگی هوا و تغییرات آب و هوایی

ی ی طبیعی با نیروی استان فارس تلاش شده است، تا تهویهشان در گسترههای کناریشهرها نسبت به ناهمواری

یت سمت باد چیره و موقعباد که از دیرباز در معماری ایران رایج بوده است، بررسی و ارزیابی گردد. بررسی تندی و 

ی ها و اجزای آنها برای تهویهکند که با طراحی جهت ساختمانها این امکان را ایجاد میشهرها نسبت به ناهمواری

ترین مناطق کوهستانی و دیگر عوامل میکروکلیمایی سطح زمین از هوای مطبوع این مناطق طبیعی در جهت مرتفع

 ی استان در بهار و تابستان بیانگر افزایش آن از شمالدماهای کمینه و بیشینهبرای تهویه طبیعی بهره جست. شیو 

ها بین سمت باد چیره و رسد که جز در ایستگاه شیراز در سایر ایستگاهشرق به جنوب غرب است. به نظر می

برای استفاده از ها توان از سمت مناسب سازهحال میخوانی وجود ندارد. با اینهای مرتفع همموقعیت ناهمواری

ها، گردوغبار و یا سایر بادهوای مطبوع در زمان دمای کمینه محیط بیرونی و از سمت نامناسب برای مقابله با گرم

 شرایط نامساعد محیطی آگاه شد.

 نیروی باد، تهویه طبیعی، آسایش دمایی، استان فارس. واژگان کلیدی:

                                                           
  Email: Sohrabghaedi@gmail.com. استادیار آب و هواشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز. 0 
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 مقدمه

ای هی بیش از حد از سوختدمایی انسان از یک سو و استفادهآسایش ی مطبوع و تأمین لزوم استفاده از انرژی برای تهویه

ک برای های پافسیلی و در نتیجه تغییرات آب و هوایی از سوی دیگر، انسان را به فکر استفاده از نیروهای طبیعی و انرژی

 یهلأیکی از مسایل جهان امروز، مساست.  شتهای آسیب به محیط وادی پایدار با کمینهتر و توسعهداشتن زندگی راحت

ضایی تنها محیط زندگی را به فاستفاده از نیروهای طبیعی نه. تجدید نیستندهایی است که قابلجویی در مصرف انرژیصرفه

-تی(. درصور0980)طاووسی و همکاران،  آسوده تبدیل خواهد کرد بلکه در کاهش مصرف انرژی نیز تأثیر فراوانی خواهد داشت

روهای گیری از نیکه بتوان از نیروی طبیعی باد برای ایجاد آسایش دمایی بهره برد، هر دو هدف که ایجاد آسایش دمایی و بهره

ایش گردد. تغییرپذیری شرایط محیطی تأمین آسطبیعی برای کاهش تأثیر بر آب و هوا و گرمایش جهانی است، دست یافتنی می

هایی روبرو کرده است و انسان را به طراحی مسکن برای کاهش تأثیرات تغییرپذیری شدید دمایی برای انسان را با دشواری

در مقابل عوامل  دفاعی خط اولین منطقه یک هوایی و آب محیط بر زندگی خود واداشته است. طراحی مسکن بر اساس شرایط

گیری شهرها نقش مهمی ا در شکل(. در گذشته شدت و جهت وزش باده0903خارجی ساختمان است )قبادیان و مهدوی، 

شده است ( و در بافت سنتی معماری ایرانی از اصول آب و هوایی باد در ساختار شهر استفاده می0937داشته است )قبادیان، 

 اقلیمی عناصر یبقیه به نسبت آب و هوایی عنصر این که نواحی در باد به سمت و تندی (. توجه0939زاده و همکاران، )عباس

 شهری هایمحیط اساسی هایویژگییکی از (. 0983 )سلیقه، دارد، اهمیت بیشتری دارد تریعمیق و منفی مثبت آسایشی اثرات

-(. آگاهی و شناخت نسبت به ویژگیIpenz, 2007محلی است ) آب و هوای هایویژگی با آنها بودن هماهنگ سازگاری و پایدار،

ه ی طبیعی همواره مورد توجها و سایر اجزای بکار رفته در ایجاد تهویهساختمان، دریچههای نیروی طبیعی باد و طراحی سمت 

ویژه در مناطق گرم برای تهویه طبیعی مرسوم بوده انسان بوده است. از دیرباز بهره جستن از بادگیرها در معماری کهن ایران به

یین اصفهان و مارکوپولو گردشگر ونیزی در هرمز )قرن ها از جمله ناصرخسرو )قرن پنچم هجری( در نااست و در سفرنامه

و اولین  اندبردهشناسی به وجود این بادگیرها قبل از اسلام پیهای باستاناند، هرچند در کنکاشهفتم هجری( به آن اشاره نموده

(. با این 0980یدی شمیرانی، گردد )محمودی و مفی چهارم پیش از میلاد در ایران باز میسند تاریخی در مورد آنها به هزاره

های متفاوتی از سوی انسان برای این منظور استفاده ی هوا نبوده و نیستند و شیوهحال بادگیرها تنها اجزای معماری برای تهویه

تان، در اس شود و با توجه به کمبود آبهای آبی استفاده میی طبیعی بیشتر از خنک کنندهشده است. در استان فارس برای تهویه

ها مصرف آب کنترل شود. ی زمینههای اخیر، لازم است تا در همههای رخ داده در سالمحیطی و خشکسالیهای زیستبحران

 ی گرم سال است تا شرایط آسایش دماییی استان فارس در دورههای دمای کمینه و بیشینههدف از این نوشتار، بررسی ویژگی

های فیزیکی سطح زمین، امکان استفاده از ارزیابی رفتار باد و شرایط ناهمواری و ویژگیدر استان مشخص گردد و سپس با 

ای مورد ههای دمای کمینه و بیشینه استان، رفتار باد در ایستگاهنیروهای طبیعی در این زمینه سنجیده شود. بنابراین ویژگی

 تحقیق در پژوهش هستند.مطالعه، شرایط ناهمواری و میزان انطباق آنها با یکدیگر سوالات 

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

رکرد ی کاشود که در آن سازوکار تنظیم دمای بدن در کمینه شرایط آسایش دمایی به محدوده ای از دما و رطوبت گفته می

 وژی،فیزیول بر که است تن و محیط زیسبد سطح بین انرژی تعادل نتیجه انسان حرارتی ایشآس(. Givoni, 1976خود باشد )

 30ی آسایش دمایی بین (. بر اساس آسایش دمایی اولگی، محدودهMcGregor, 2012) ر انسان اثرگذار هستندرفتا و روانشناسی

http://journals.sagepub.com/author/McGregor%2C+Glenn+R
http://journals.sagepub.com/author/McGregor%2C+Glenn+R
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ی آمریکا این استاندارد از ( و در ایالات متحدهOlgyay, 1973درصد است ) 16تا  97گراد و نم نسبی بین درجه سانتی 0/30تا 

 (.Ashrae, 1985درصد است ) 87تا  37گراد و نم نسبی درجه سانتی 1/36تا  3/33دمای 

شود که به منظور تأمین هوای تازه، خارج کردن ی هوا به عمل جانشین کردن یا جابجایی هوا در یک فضا گفته میتهویه

(. نیروهایی که باعث 0980شود )واتسون، خنک کردن فضا و تأمین آسایش دمایی انسان انجام میهوای گرم و مرطوب و 

( بر این باور 0986(. مک کارتی )Cibse, 2005شوند)عامل کلی باد و ویژگی شناوری خلاصه میشوند، در دو ی طبیعی میتهویه

بیعی از ی طدمایی مبتنی است. برای استفاده از تهویه ی طبیعی بر سه عامل تندی باد، سمت باد و اختلافاست که تهویه

دار یک یا دو طرفه، نماهای یک یا های تهویههای خورشیدی، پنجرهراهکارهای مختلفی از جمله بادخور، بادخان، دودکش

ی آسایش ایران در زمینه (. درAllard and Ghiaus, 2005توان استفاده کرد )ی اثر دودکشی میدوطرفه و استفاده از آتریوم بر پایه

به این  توانی طبیعی پرداخته شده است که از آن جمله میدمایی کارهای گوناگونی صورت گرفته است ولی کمتر به تهویه

 ( در بررسی طراحی اقلیمی متناسب با جریان باد در شهر بوشهر دریافتند که طراحی0983موارد پرداخت. رنجبر و همکاران )

 شکل میادین بافت، ارتفاعی طبقات تنظیم و مکانیابی همچون هاییویژگی در این شهر، قدیم بافت در باد جریان با متناسب اقلیمی

 شناشیر، همچون جزئیاتی و معماری فضای شکل بیشتر، کوران جهت در معابر عرضی مقطع و معابر گیریجهت شهری، معابر و

ی فرم مناسب سقف و بادخورها و بادگیرها در تهویه ( با مطالعه0939احدی و علیرضایی ) .کندمی پیدا تبلور ... و طارمه، بون

رق شی هوا در چابهار بهتر است به سمت جنوبهای تهویهها و جهت دریچهطبیعی شهر چابهار دریافتند که کشیدگی ساختمان

های منحنی، کارایی بهتری در باد و پس از آن سقف دار در سمت مخالفهای شیبغرب باشد و همچنین سقفتا جنوب

 ی هوا دارد.سرعت و حجم تهویه

 

 مواد و روش تحقیق 

نخست  یی گرم سال )شش ماهههای دمایی استان فارس، میانگین دمای کمینه و بیشینه استان در دورهبرای بررسی ویژگی

( بررسی 0931ها تا پایان شهریور سال گذاری ایستگاهابتدای پایهها )از ی آماری موجود در هر یک از ایستگاهسال( در دوره

ایستگاه همدید استان شامل آباده، اقلید، بوانات، جهرم، داراب، زرقان، سپیدان، سد درودزن،  08های گردید. به این منظور از داده

های همسایه شامل بوشهر، ایستگاه در استان 1ریز و شیراز، صفاشهر، فسا، فراشبند، فیروزآباد، کازرون، لار، لامرد، نورآباد، نی

ها استفاده شد. برای ترسیم خطوط هم تراز دما از روش یابی دادهبندرلنگه، سیرجان، شهرضا، یاسوج و یزد به منظور میان

ی وزانه )از ابتداهای سرعت و جهت باد چیره )غالب( رهای رخداد باد نیز از دادهکریجینگ بهره برده شد. برای تعیین ویژگی

( در دوازده شهر فارس شامل )آباده، جهرم، داراب، زرقان، سپیدان، شیراز، 0931ها تا پایان شهریور سال هگذاری ایستگاپایه

ریز( که پراکندگی جغرافیایی مناسبی داشتند، استفاده شد. برای شهرهایی قرار گرفته در فیروزآباد، فسا، کازرون، لار، لامرد و نی

های اردیبهشت تا پایان شهریور، برای شهرهایی با آب و هوای اطق شمالی با آب و هوای سرد مانند آباده و سپیدان از دادهمن

های فروردین تا پایان شهریور و برای شهرهای گرم استان شامل ریز از دادهمعتدل شامل زرقان، شیراز، فسا، فیروزآباد و نی

های استان نیز با هدف ی ناهمواریهای فروردین تا پایان مهرماه استفاده شد. نقشهرد از دادهجهرم، داراب، کازرون، لار و لام

تعیین موقعیت مناطق مرتفع کوهستانی نسبت به شهرهای استان برای استفاده از هوای مطبوع کوهستانی جهت تهویه طبیعی 

 بکار گرفته شد.
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 محدوده مورد مطالعه

)شهرستان آباده( عرض شمالی  90° 56′)شهرستان لامرد( تا  30° 3′ی بین  ایران و در محدودهغربی استان فارس در جنوب

)شهرستان لارستان( طول شرقی قرار گرفته است. طول آن در جهت شمال به جنوب  66° 91′)شهرستان ممسنی( تا  67° 95′و 

جغرافیایی، علاوه بر عامل عرض جغرافیایی، ارتفاع ی پهناور کیلومتر است. در این گستره 589و عرض آن حدود  677حدود 

های مورد موقعیت استان فارس در ایران و ایستگاه 0و توده هواهای گوناگون موجب تنوع آب و هوایی استان شده است. شکل 

در این  های مورد مطالعهموقعیت استان فارس در ایران )سمت راست( و موقعیت ایستگاه 0دهد. شکل مطالعه را نشان می

 دهد.پژوهش  را نشان می

 

 
 های مورد مطالعه )سمت چپ((: موقعیت استان فارس در ایران )سمت راست( و ایستگاه1شکل )

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

 ی استاندمای بیشینه -الف

ی جنوب –دهد. شیب دمایی جهتی شمالی ی نخست سال نشان میی دمای استان را در شش ماههمیانگین بیشینه 3شکل  

. از این شودباشد، دیده میدارد و کمترین دماها در مناطقی از شمال استان که شامل سپیدان، اقلید، آباده، صفاشهر و بوانات می

مناطقی  شود.مناطق به سمت مناطق مرکزی استان دما افزایش یافته و بیشترین دماها در مناطق جنوب غربی استان مشاهده می

از غرب استان که مربوط به فراشبند، کازرون و ممسنی است نیز جزو مناطقی با دمای بیشنه هستند که کمی ارتفاع این مناطق 

گراد درجه سانتی 59غربی این دما به های خرداد تا مرداد دماهای بالاتری که در مناطق جنوبترین دلیل این دمای بالاست. ماهمهم

 ی مناطق، دما مناسبی دمای آسایش در فروردین در نیمه شمالی استان تقریباً همهدهند. با توجه به محدودهمیرسد را نشان می

ها وجود ندارد. در ادریبهشت این محدوده تنها به قسمت شمالی استان محدوده شده و سایر مناطق بوده و نیازی به خنک کننده

 ی دما وجود ندارد. آسایش دمایی در زمان بیشینههای سال نیاز به تهویه هواست. در سایر ماه
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 (: میانگین بیشینه ی دمای استان فارس در شش ماهه ی نخست سال2شکل )

 

 ی استاندمای کمینه -ب

ردد، گی دمای استان آورده شده است. معمولاً کمترین دمای شبانه روز پیش از طلوع آفتاب ثبت میمیانگین کمینه 9در شکل 

ی (. کمینه0987یعنی زمانی که تابش خورشیدی وجود ندارد و بیشترین بازتابش زمینی در آن زمان رخ داده است )کاویانی، 

ی هوا بدون هرگونه تغییر در آن در ساعات توان برای تهویهدما از آن نظر اهمیت دارد که از این جریان هوای خنک و مطبوع می

ها این هوای مطبوع قابل استفاده است ولی به سمت جنوب و در مناطق شمالی استان در تمام ماه ی روز استفاده کرد.اولیه

رو دارای اهمیت است یابد. دمای کمینه از آنی مستقیم از این دماهای کمینه کاهش میهای تیر و مرداد استفادهویژه در ماهبه

 از آن برای تهویه طبیعی ساختمان استفاده کرد. توانکه در ساعات ابتدایی روز در صورت شرایط مناسب می
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 ی نخستی دمای استان فارس در شش ماهه(: میانگین کمینه9شکل )

 

 ها در شهرهای استانبررسی تطبیقی رفتار باد و موقعیت ناهمواری -پ

ود )عزیزی شمناطق ناهمسان فشار ایجاد میباد حرکت افقی هوا است که بیش از یک متر بر ثانیه تندی داشته باشد و بین 

شار( تر)کم ف(. در شرایط متفاوت دمایی در سطح زمین، باد از مناطق سردتر)پرفشار( به سوی مناطق گرم0931و یاراحمدی، 

 یی دما گردد. شناسایی تندی، سمت و منشأ وزش باد در یک گسترهوزد تا اختلاف دما را کاهش داده و منجر به موازنهمی

ن ها استفاده گردد. با ایی طبیعی سازهکند که بادهای مطلوب شناخته شود و از آن در تهویهجغرافیایی این امکان را ایجاد می

ای انتخاب شده است که مناطق مختلف ایستگاه همدید استان که پراکنش جغرافیایی آن بگونه 03هدف گلبادهای مربوط به 

ی گرم هر یک از (. هدف از ترسیم این گلبادها تعیین تندی و سوی باد در دوره5ید )شکل استان را در برگیرد، ترسیم گرد

های مورد مطالعه است. هرچند ( در نزدیکی هریک از ایستگاه6های مرتفع )شکل ی آن با موقعیت ناهمواریها و مقایسهایستگاه

ز با تغییر شیو دما بین این مناطق جهت باد نیز تغییر ها و مناطق پست همیشگی نبوده و در طول روکه وزش باد بین بلندی

عیین ارتفاع است، تتر از مناطق کمتر و مطبوعکند؛ اما از آنجا که عموما هوای جریان یافته از مناطق کوهستانی مرتفع خنکمی

زای تهویه در آنها را تعیین ها و اجتواند سوی ساختمانهای مورد مطالعه، میهای مرتفع نسبت به ایستگاهموقعیت ناهمواری

 های مرتفع منطقه قرار گیرد.تواند به یک یا چند سمت  در جهت ناهمواریها و دیگر اجزا میها، دریچهکند. جهت ساختمان

ع وزد. بیشترین ارتفاها نیز بادهای محدودی میغربی است و در سایر جهتسمت باد چیره در آباده، شمالی، غربی و جنوب

غرب آن نیز غرب و جنوبشرق، شمالمتر است. در شمال 9777های غربی با ارتفاع نطقه مربوط به ناهمواریدر این م

شود. شاید چنین تصور شود که بهترین جهت بادگیرها در این منطقه سمت غرب متر دیده می 3677هایی با ارتفاع ناهمواری

های منطقه را احاطه های قرار گرفته در این منطقه که ناهمواریبیابانوزد، اما موارد باد چیره از آن سوی می %07است که در 

آباده  اند. ارتفاعات اقلید در جنوباند، این ارتفاعات را نامناسب ساختهاند و تا سمت استان یزد و اصفهان نیز امتداد یافتهکرده

غرب نیز برای غرب و جنوبشرق، شمالشمال هایتوان از جهترسند و پس از آن میتر از سایر مناطق به نظر میمناسب

ک شی ایزدخواست در حدفاصل آباده تا شهرضای اصفهان، بیی ساختمان استفاده کرد. وجود بیابان گستردهجهت اجزای تهویه

قلید ا ها در نظر گرفته شود. در ایستگاه کناری آن یعنیگردد که بایستی در طراحیموجب وزش بادهای نامطبوعی در منطقه می

متر( در جنوب و  9377متر )چکاد بل با ارتفاع بیش از  9677فرماست و ارتفاعاتی با بلندای ببیش از تری حکمشرایط مناسب

هد که دی جهرم نشان میتر است. تندی بادها در منطقهمتر در غرب، شرایط استفاده از تهویه طبیعی باد مناسب 9777بیش از 

شود. سمت باد چیره در آن غربی و سپس متر بر ثانیه بیشتر نمی 6ی تندی باد در این منطقه از بیشینهاین منطقه بادخیز نیست و 

متر است. در  3677شرق با بیش از غرب و جنوبترین ارتفاع در شمالهای دور آن بیانگر بیشجنوبی است. بلندای ناهمواری

غرب و جنوب -شود که البته بیشتر مربوط به غرب، جنوب، غربمیای از باد چیره از غرب تا شرق دیده داراب طیف گسترده

شرق داراب است؛ غرب تا شمالشرق است. برخلاف سمت باد چیره، بلندترین ارتفاعات مربوط به شمالجنوب -جنوب 
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در شهر داراب از ی هوا شود. بنابراین بهترین جهت اجزای تهویهمتر( دیده می 3777هرچند در شرق آن نیز ارتفاعاتی )حدود 

ا هتواند بیش از سایر جهتهای شرقی به شهر، اثرات آن بر شهر میشرق آن است که با توجه نزدیکی بلندیشرق تا جنوب

 0ر از تغرب و جنوب است؛ که در بیشتر مواقع کمترین تندی و سمت باد شهر زرقان مربوط به غرب، غرب شمالباشد. بیش

فته غربی قرار گررسد. بلندترین ارتفاعات در این منطقه در سمت جنوبمتر بر ثانیه نیز می 3ندرت به متر بر ثانیه است  و به 

هایی نیز در با همین حدود در شمال متر از شرق تا غرب آن و ناهمواری 3777ای نیز با ارتفاع حدود است و ارتفاعات پراکنده

 شرق منطقه موجبغرب تا جنوبای از شمالی رود کر در گسترهبوسیله های ایجاد شدهخورد. در گذشته تالابآن به چشم می

اعتدال دما در منطقه گشته بود که با خشک شدن و از میان رفتن آنها و در نتیجه باقی ماندن گرما در محیط که قبلاً صرف تبخیر 

توان گفت که بهترین سمت بادهای رو میشد )گرمای نهان تبخیر(، از شرایط اعتدال دمای منطقه کاسته شده است. از اینمی

مطبوع در منطقه جنوب شهر است. ارتفاع زیاد شهر سپیدان و موقعیت این شهر در میان ارتفاعات بلند منطقه، استفاده از نیروی 

ربی غترین ارتفاع در این منطقه در شمال و شمالغربی است ولی بیشباد را بسیار آسان نموده است. جهت باد چیره جنوب

ی اجزای تهویه ساختمان به رو با تعبیهرسد. از اینمتر می 9077شود. در شمال شهر ارتفاع کوه رُنج به بیش از منطقه دیده می

وانی خترین ارتفاعات منطقه همها بهره برد. سمت باد چیره در شیراز با بیشتوان از نیروی باد برای تهویه سازهسمت شمال می

ه های بسیار از جملاند. از سمت غرب به دلیل افزایش ارتفاعات و قرار گرفتن بلندیمت غرب قرار گرفتهدارد و هر دو در س

ها  و دیگر اجزای ترین سو برای جهت سازهتواند مناسبمتر می 3377کوه دراک و ارتفاعات قلات در سمت غرب با بیش از 

غرب، شمال غرب است، اگرچه در سمت غرب، جنوبجنوب -ب ی طبیعی باشد. سمت باد چیره در شهر فیروزآباد غرتهویه

ای کوهستانی قرار گرفته است ولی شود. با وجود اینکه این شهر در میان منطقهغرب نیز وزش باد مشاهده میشمال -و شمال 

شرق سته شرق تا جنوبرسد ارتفاعات پیواند. به نظر میغرب آن قرار گرفتهشرق و شمالها در سمت جنوببلندترین ناهمواری

اد اجزای ترین جهت را برای ایجی بسیار کمی از شهر دارند، مناسباند و فاصلهمنطقه تا میان فیروزآباد و شهر میمند قرار گرفته

شرق است که بر خلاف سمت وزش باد چیره تهویه طبیعی فراهم نموده است. در شهر فیروزآباد بهترین جهت شرق و جنوب

 است.در منطقه 

غرب در شهر فسا جنوب –ی باد جنوب غرب با غلبهشمال –شرق تا شمال جنوب -ای از سمت چیره باد از جنوب گستره

های اطراف شهر نیز بیانگر شود. بررسی ناهمواریمتر بر ثانیه بیشتر نمی 6ها از شود که تندی آنها در بیشتر جهتمشاهده می

شرق شهر است. غرب و شمالمتری خرمن کوه در شمال شهر و سپس ارتفاعاتی در شمال 9077قرار گرفتن ارتفاعات بیش از 

ت در ی بیشتری دارند. بنابراین بهتر استر هستند، اما نسبت به مناطق غربی فاصلههای شمالی بسیار مرتفعهرچند ناهمواری

 غربی و سپس سمت شمال در این شهر استفاده کرد. ی نخست از جهتوهله

متر بر ثانیه  0وزد که سرعت آن گاه تا ی گرم سال از سمت غرب میدرصد از بادهای شهر کازرون در دوره 57 حدود

های رسد و به مناطق گرم و خشک میان استانمتر می 0677ها کم است و به حدود رسد. در این سمت ارتفاع ناهمواریمی

به شمال تا شرق شهر کازرون است که به مناطق مرتفع و ییلاقی  ترین ارتفاعات مربوطشود. بیشفارس و بوشهر منتهی می

ها و دیگر اجزای تهویه طبیعی هوا در سمت شرق شهر ها، دریچهرسد. بنابراین، بهتر است که سمت ساختماندشت ارژن می

غلبه با سمت غرب  غرب ادامه دارد کهی سمت باد شهر لامرد در جنوب استان فارس از جنوب تا شمالقرار گیرند. گستره

متری از سطح دریا قرار  587غرب و غرب است. این شهر با آب و هوایی گرم و خشک در ارتفاع حدود غرب، شمالشمال

متر در شمال و جنوب شهر  0777گرفته است، ارتفاعات چندانی نیز در کنار خود ندارد و ارتفاعات اطراف آن به حدود 

 هم بصورت ترکیبی و با استفاده از عناصر دیگریهایی از ارتفاعات شمالی و جنوبی آنزمان رسد. بنابراین، شاید بتوان درمی

درصد از مواقع سال در شهر لار غربی است و سمت وارون  06ی باد استفاده کرد. سمت باد چیره در ی طبیعی بوسیلهاز تهویه
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رین تی ارتفاعات قرار گرفته است، ولی بیشدر محاصره ی بعدی قرار گرفته است. اگرچه این شهرآن یعنی شرق نیز در رتبه

توان از این سمت بیشتر بهره رسد؛ بنابراین میمتر ارتفاع می 3777شرق شهر است که به حدود ارتفاعات مربوط به غرب شمال

ت. رب و جنوب اسهای جغرافیایی است که تسلط با جهت غریز بیانگر وزش باد از تمام جهتبرد. گلباد مربوط به شهر نی

متر از سمت شرق تا غرب شهر و همچنین در  3677ها نیز نشانگر قرار گرفتن ارتفاعاتی با بیش از ی ناهمواریبررسی نقشه

رها گیری بادگیغربی برای جهتنماید که سمت جنوبشمال آن است. وضعیت ناهمواری و فاصله شهر تا ارتفاعات چنین می

 ی خشک شده بختگان در سمتهاست. قرار گرفتن بیابان قطرویه در سمت شرق و دریاچهیر جهتتر از سادر این شهر مناسب

هر های گسترده در اطراف شدهد که بایستی مورد توجه قرار گیرد. در گذشته باغهای گردوغبار را افزایش میغرب، خطر توفان

طحی های زیرزمینی و سها و کاهش تراز آبز خشکسالیرا تبدیل به یک باغ شهر بزرگ نموده بود که با گسترش شهر، بروآن

 اند.منطقه، بسیاری از آنها از میان رفته
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 ی گرم سال(: گلباد شهرهای مورد مطالعه در دوره4شکل )

 

 
 های استان فارس(: ناهمواری5شکل )
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 گیرینتیجه

 یهای بسیار زیاد خانوارها در بازهبدون مصرف انرژی که علاوه بر کاهش هزینهها بصورت طبیعی و ی درونی سازهتهویه 

نوان هدفی عتواند بهای و در نتیجه کاهش گرمایش جهانی و تغییر اقلیم را به دنبال دارد، میکلان، کاهش انتشار گازهای گلخانه

رباز در ایران با هدف استفاده از نیروی باد در این زمینه، ای موردنظر قرار گیرد. از دیهای منطقهریزیبلند در راستای برنامه

های مناطق مختلف طراحی و اجرا گردیده است تا بتوان از آن استفاده کرد. در های متفاوت در سکونتگاهبادگیرهایی با معماری

بت ل و موقعیت شهرها نسی نخست سااین تحقیق تلاش گردیده است تا با استفاده از مقادیر تندی و سمت باد در شش ماهه

ی طبیعی شهرهای استان ارزیابی و جهت مناسب قرارگیری بادگیرها های اطراف آن، استفاده از نیروی باد در تهویهبه ناهمواری

که طوریغرب است، بهشرق به جنوبپیشنهاد گردد. تغییرات دمای کمینه و بیشینه در استان فارس بیانگر شیو دما از شمال

رین تدهد که بیشگردد. گلبادهای استان نشان میغرب پیش برویم بر مقادیر دما افزوده میشرق به جنوبسمت شمالهرچه از 

( است و تندی وزش باد در آباده، سپیدان، 6/5ترین آنها مربوط به سپیدان )%( و کم6/38هوای آرام در استان مربوط به داراب )%

ی با ها و سایر اجزای تهویه طبیعها، دریچهاستان است. هرچند تعیین بهترین سمت ساختمانریز بیش ازسایر مناطق لامرد و نی

وان تهای هر منطقه میتری دارد، ولی با توجه به جهت ناهمواریهای بیشاستفاده از نیروی باد در هر منطقه نیاز به بررسی

به موقعیت بیابان ایزدخواست در شمال منطقه و هوای نامطبوع  پیشنهادهایی ارائه نمود. در آباده بهترین سمت جنوبی و با توجه

غربی و همچنین پوشش باشد. در جهرم با توجه به ارتفاعات شمالترین جهت، شمال میو گردوغبار ناشی از آن نامناسب

یر داث سد و تبخرسد. در سمت غرب منطقه احتر به نظر میغربی مناسبی منطقه خفر، جهت شمالهای گستردهگیاهی و باغ

آب از سطح دریاچه آن موجب هوای شرجی برای منطقه شده است که بایستی به آن توجه نمود. در شهر داراب در مناطق 

های مرکبات میان داراب تا جنت شهر نیز بهره برد. در توان از هوای مطبوع باغها میشرقی علاوه بر ناهمواریشرقی و جنوب

رگیری ارتفاعات در جنوب این شهر و همچنین منطقه حفاظت شده بمو با پوشش گیاهی مناسب در شهر زرقان با توجه به قرا

ها رو به جنوب است. در شهر سپیدان هرچند سمت باد ی سازهتوان گفت که بهترین سمت برای اجزای تهویههمین سمت، می

دهای بته بایستی در نظر گرفت که در فصل سرد باتر است، الغربی است، ولی ارتفاعات شمالی برای تهویه مطلوبچیره جنوب

ی رو براحتهای مرتفع در شهر شیراز همسان بوده و از اینوزد. سمت باد چیره و موقعیت ناهمواریبسیار سردی در منطقه می

ه با سمت که غلبغرب متغیر است شرق تا شمالتوان از نیروی باد در این منطقه استفاده کرد. سمت باد در شهر فسا از جنوبمی

غرب و شمال است. سمت باد چیره در های مرتفع در سمت غرب، شمالغرب است و موقعیت ناهمواریجنوب -جنوب 

 خوانی ندارد و وارون یکدیگرند. باد چیرهاند، همکازرون غربی بوده و با مناطق مرتفع کوهستانی که در سمت شرق قرار گرفته

هایی در شمال و جنوب منطقه که ارتفاع و با توجه به کمی ارتفاع منطقه و نیز ناهمواری غرب استدر شهر لامرد غرب شمال

هایی همراه است. بیشترین رخداد وزش باد در شهر لار رسد، استفاده از باد برای تهویه با دشواریمتر می 0777آنها به حدود 

اند. شرق شهر قرار گرفتهشمال -ها در سمت شمال ترین ناهمواریی گرم سال از غرب و شرق است، ولی مرتفعدر دوره

ا شرق تها مرتفع از جنوبریز بسیار گسترده و با غلبه غرب و جنوب است ولی جهت ناهمواریی وزش باد در نیگستره

 غرب منطقه است. جنوب

ای هحجم ناهمواری، ویژگیهای یک منطقه توجه نمود، بلکه گستردگی و آنچه مشخص است تنها نباید به ارتفاع ناهمواری

ظر ها مربوطه در نریزیهای مناطق مجاور نیز بایستی در برنامههای آبی،  پوشش گیاهی و ویژگیآب و هوایی منطقه، گستره

 گرفته شود. 
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