
 مقدمه

های پوشاند. این مناطق در عرضی زمین را می٪ از تمام سطح کره۳۰کیلومتر مربع یعنی ۴۲مناطق خشک حدود 

اند که شامل مرکز و غرب آسیا، خاورمیانه، آفریقا، ی شمالی و جنوبی قرار گرفتهدرجه ۳۰تا  ۱۵جغرافیایی استوایی، بین 

 .ودشجنوب آمریکا، مرکز و شمال استرالیا می شمال و

تا  ۱۵های خاصی دارند. دمای هوای روزهای تابستان در حالت معمول بین هوای خشکشان، ویژگیودلیل آباین مناطق به

های یابد؛ در مکانگراد نیز افزایش میدرجه سانتی ۳۶الی  ۳۲درجه در نوسان است، این مقدار در روزهای گرم به  ۲۰

عالوه رسد. بهمی w/m2 ۹۰۰تا  ۸۰۰های خورشید به همچنین تشعشع رسد.درجه نیز می ۵۰تا  ۴۰تر حتی بهخشک

های شن، بارش باران بسیار کم یا تقریبا صفر را نیز نباید فراموش کرد. آسمان صاف این مناطق باعث افزایش طوفان

 .شودگرمای خورشید جذب شده در طول روز می

های قابل تحملی را پشت سربگذارند درحالیکه اکثر زمستانهای گرم ممکن است برخی از این مناطق، پس از تابستان

گرم را -کنند. این تفاوت فاحش در زمستان و تابستان، انواع مختلفی از مناطق سردمناطق دمای زیر صفر را تجربه می

 .طلبندایجاد کرده که هرکدام طراحی ساختمانی و شهری خاص خودشان را می

 

 .ای استعکس اول مرتبط با مناطق گرم و صحرایی)گرم و خشک( و عکس دوم مرتبط با مناطق گرم و جلگه

  

 :راهنمای طراحی



 :هاطراحی خانه

است. به  افزایش راحتی آن در طول تابستان هدف نهایی طراحی منازل در این نوع مناطق کاهش دمای داخل ساختمان و

های شود. بخشهمین جهت باید نوع، مدل و شکل هندسی، جهت، چیدمان عمومی، طراحی داخل و رنگ در نظر گرفته

شود. همچنین در طراحی باید به پوشش گیاهی اطراف ساختمان و ساختمانی در خور توجه نیز شامل در، پنجره و سقف می

 .ده شده برای ایجاد سایه توجه شودتجهیزات استفا

 جهت ساختمان در مناطق گرم و خشک

 
 طراحی عمومی

 .شوندها حول حیاط طراحی میدر این مناطق ساختمان



 
 ظاهر و شکل ساختمان

 .های مدرن در مناطق گرم و خشکظاهر ساختمان

 .های سنتی در آفریقای مرکزینمای ساختمان



 

  

  

 :های داخلیطراحی بخش
عالوه با استفاده از های عمیق است؛ بههای مقابله با گرمای شدید فضای باز خارج از خانه، طراحی اتاقیکی از روش

سازی های موثر در خنکیکی دیگر از روش توان بازتاب گرما در داخل ساختمان را به حداقل رساند.های سرد میرنگ

 .دار استهای سایبانفضاهای مجاور، ایجاد ارتباط بین پاسیو و حیاط



 
 .شودها به پاسیو باعث خنک شدن محیط میاتصال اتاق

 .اندیرزمین که در زیر پاسیو قرار گرفتههای زپنجره

 :انتخاب رنگ

تواند تنها میحداقل برساند. این روش نهتواند دمای داخل ساختمان را بههای روشن برای سطوح خارجی، میانتخاب رنگ

 .شودمی ینبیش از افزایش مقاومت و ظرفیت دمایی ساختمان موثر واقع شود بلکه در شب نیز باعث افزایش راحتی ساکن

های تیره برای که رنگتواند مفید واقع شود، در حالیرنگ سفید به دلیل بازتاب زیاد برای سطوح مجاور با خورشید می

 .رسندنظر میی مناسبی بهرود، گزینهبه داخل انتظار می ی بام که بازتابهایی مثل لبهمکان

 پوشش گیاهی اطراف ساختمان

ستفاده از گیاهان و درختان است اد سایه برای فشاهای استراحت، بازی، بام و در و پنجره اهای موثر در ایجیکی از راه

های بسیار خشک چراکه گیاهان باعث کاهش دما، جذب گرد و غبارهای داخل و خارج خانه و افزایش رطوبت در محیط

 .شودمی

 های ساختمانورودی

توان میزان ورود گرما در طول . همچنین با چفت شدن درها، میدهندهای شدید را کاهش میتر تابشهای کوچکورودی

 .روز را کاهش داد. بهترین مکان برای قرار گرفتن درها نیز جنوب، شمال و اندکی شرق است

 .دهندهای خورشید به خانه را نیز میی ورود کوچکترین تابشهای شرقی و غربی، اجازهدر پایان، فراموش نشود که پنجره



 :یجاد سایهلوازم ا

احتی و ردر نقاط گرم و خشک، ایجاد سایه برای پنجره و سایر سطوح براق و صیقلی یکی از لوازم ضروری در ایجاد 

 .ه کردتوان به دو شکل ثابت و متحرک تهیآسایش است. این لوازم را می

قابل توجهی  ندارند ولی تا حدتجهیزات ثابت بخشی از ساختار ساختمان بوده و اثربخشی انواع متحرک در کاهش دما را 

 .کنندکنترل نور فضای داخل را آسان می

توان از کنند که میتوانند داخل یا خارج سطح صیقلی قرار گرفته و نقش بارزی در کاهش دما ایفا میتجهیزات متحرک می

 .جمله به کرکره، پرده و سایبان اشاره کرد

 
 .های ساختمان و محافظت در برابر آفتابروزنه

 .ا کمک مدخل باریک استبان گیاهی و کاهش دما بی ایجاد سایه توسط سایهدهندهنمای جنوبی ساختمان که نشان

 .شودساختمان چند طبقه که هر واحد سایبان واحد زیرین می

عالوه طراحی بیوکالیمتیک با استفاده از نمای سبز بهبود شود. بهی بام مانع از تابش خورشید به نما میبرآمده یلبه

 .استیافته

 دیوارها
داری گرما را دارند گیرند باید از مصالحی که قدرت جذب و نگههایی که در طول روز مورد استفاده قرار میدیوار مکان



ی گرما داشته باشند. شوند باید ظرفیت اندکی در ذخیرههایی که در شب استفاده میوار مکانساخته شوند، درحالیکه دی

 همچنین با توجه به

 .شودتابش خورشید و تعادل گرمایی، استفاده از مصالحی که دارای قدرت انعکاس باال هستند پیشنهاد می

سازی با کمک ر است ولی استفاده از نمای سنگی، سایهطور کلی ایجاد سایه بر روی دیوارهای شرقی و غربی بسیار موثبه

 .شودی مناسب برای دیوارهای غربی پیشنهاد میدرختان و ساخت دیوارهای دوجداره با تهویه

 هابام
ی حرارتی برای به تعادل رسیدن با دمای فضای بیرون، در روز ی ذخیرهی گرما که از پدیدهدارندههای نگهاستفاده از عایق

های ضخیم استفاده کرد بلکه نیاز به تنها باید از عایقکنند بهترین انتخاب هستند. برای رسیدن به چنین عایقی نهفاده میاست

تهویه میان عایق و بام نیز وجود دارد. استفاده از بام دوجداره، مقاوم در برابر رطوبت، رنگ سفید، اسپری کردن دائم آب و 

 .شوند تواند موثر واقعاستخر نیز می

سزایی در توانند تاثیر بههای ساختمان دسترسی داشته باشند با استفاده از درهای ورودی میهای داخلی اگر به اتاقحیاط

دار ساخته شوند تا حیاط را پوشش ها شیبهمین دلیل بهتر است بامها در طول عصر داشته باشند. بهخنک نگه داشتن آن

 .دهند

های بلند ر طول روز تقریبا معادل دمای فضای بیرون است ولی در طول شب با تابش موجهای سفید رنگ ددمای بام

دار گراد تفاوت ایجاد کند؛ بنابراین هوا توسط بام خنک شده و درصورتی که بام شیبی سانتیدرجه ۱۰تا  ۶تواند بین می

 .شودها منتقل میباشد به حیاط و سپس به اتاق

 مصالح مورد استفاده
های بسیاری، گیرند اما امروزه تولید کنندهطور گسترده مورد استفاده قرار میناطق استوایی مصالح سنتی همچنان بهدر م

طور کلی در انتخاب مصالح باید موارد اند ولی بههوایی زدهدست به فروش مصالح با شعار قابل استفاده در تمام مناطق آب

 :زیر را مد نظر قرار داد

 اهوووضعیت آب 

 نوع پردازش از جهت دستی یا ماشینی بودن 

 ی حیوانات یا گیاهاناحتماالت تاثیرگذار مانند حمله 

 داریی ساخت و نگههزینه 

 سازگاری با محیط و تغییر 

 گیرینتیجه
ها در مناطق گرم و خشک، به حداقل رساندن دمای داخل و فضای بیرون آن است که ترین هدف در طراحی ساختمانمهم

 .یابی به آن قرار دادن کمترین سطح ساختمان در معرض نور خورشید استبهترین روش برای دست

 


