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  پايدارمحيط زيست ساختمانهاي خورشيدي ، حركت به سوي 

   3ابوذر لري، 2، محمد ساتياروند1*هادي زيدي جودكي

  

  

  

  : چكيده

ي  ژانـر  .ي بر آن داشته است كه از ابزار محيطي خود به بهترين شكل ممكن استفاده نمايد               انسان از دير باز هميشه سع     

با توجـه بـه پيـشرفت     .خورشيدي يكي از اين راهكار ها براي بهره گيري از مزايايي زياد اين منبع بي زوال مي باشد             

 .ا به دنيايي جديد رهنمـون سـازد         ، معماري خورشيدي مي تواند انسان ر      و نياز انسان به رويكرد هاي جديد      معماري  

معماري خورشيدي مسير است ميانبر براي رسيدن به معماري پايدار و اسـتفاده بهينـه ازابزارهـاي و امكانـات فعلـي                      

رشـيدي  از فناوري انرژي خو   در اين مقاله طراحي خانه خورشيدي با استفاده         . بدون آنكه نياز آيندگان به خطر بيافتد        

، در فـضا هـاي   ازي در فضاي گلخانه و انبار سـنگي ها نور را جذب و پس از ذخيره س       كلكتور و اينكه چگونه توسط   

خانه پخش ميكند مورد بحث قرار مي گيرد و طرز استفاده از اين انـرژي در گرمـايش و سـرمايش خانـه هـا و نـوع          

، نـوع  اختمان در سايتسطرز قرار گرفتن . طراحي خانه ها  با استفاده از روشهاي مختلف خورشيدي بيان شده است        

ها بر حسب مقدار نور در جهت هاي مختلف از موارد ديگـر در طراحـي        ، چيدمان داخلي فضا   پوشش گياهي، باشوها  

  . خانه هاي خورشيدي مي باشد

  

   فضاي گلخانه ، كلكتور،، معماري پايدارانرژي خورشيدي ،معماري خورشيدي: كلمات كليدي

  

  

  

  

                                                
   عمران دانشگاه آزاد اسالمي واحد خرم آباد و عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمي واحد دزفولدانشجوي رشته مهندسي -1

   واحد خرم آباد اسالميمهندسي عمران دانشگاه آزادرشته دانشجوي  -2

  زاد اسالمي واحد خرم آباد آدانشگاهرشته مهندسي آب دانشجوي  -3
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   :مقدمه

سوختهاي فسيلي كه در اعمـاق     : يهاي گوناگوني است كه در طبيعت موجود است از جمله             انرخورشيد عامل و منشا     

مـواد آلـي   . زمين ذخيره شده اند ، انرژي باد ، رشد گياهان كه بيشتر موجودات براي بقا خود از آن استفاده مي كننـد        

قدرت جـزر و مـد كـه بـر اسـاس جاذبـه و               امواج درياها ،    . ي حرارتي و مكانيكي را دارند         كه قابليت تبديل به انرز    

خورشـيد يكـي از     . اينها همه نماد هايي از انرژي خورشيدي هستند         حركت به دور خورشيد و ماه حاصل مي شود ،           

دو منبع مهم انرژي است كه بايد به آن روي آورد زيرا به فن آوري هاي پيشرفته و پر هزينه نياز نداشته و ميتواند بـه               

بر خالف بعـضي از انـرژي هـا مثـل           . يد و تامين كننده انرژي در اكثر نقاط جهان بكار گرفته شود           عنوان يك منبع مف   

براي كشور هايي كه فاقـد منـابع انـرژي    . انرژي هسته اي اثرات نامطلوبي از خود بر جا نميگذارد و خطرناك نيست           

امـروزه اسـتفاده از انـرژي    . قتصادي هـستند يرو و رشد و توسعه ازير زميني هستند ، مناسبترين راه براي دستيابي به ن        

بهره گيـري  . خورشيدي بهر شكل مطلوب مي باشد ولي امكانات اقتصادي طرح هاي مختلف بايد دقيقا محاسبه شود    

از نظـر اقتـصادي نيـز بـه علـت      . از انرژي خورشيدي براي گرم كردن منازل ، از لحاظ فناوري امكان پذير مي باشـد    

 سوختها ي فسيلي و ساير منابع انرژي و تالش متخصصين در كاهش هزينـه ، مهندسـين و             افزايش روز افزون قيمت   

در ميـان اسـتفاده از انـرژي        . دانشمندان را  به استفاده از انـرژي خورشـيدي  بـيش از بـيش تـشويق  نمـوده اسـت                        

ود و باعث صرقه    خورشيدي در سيستم گرمايش و سرمايش ساختمان ها مي تواند در بسياري از جهات مفيد واقع ش                

 درصدي انـرژي  50بطوريكه ايتفاده از اين سيستم باعث صرفه جويي . جويي بسيار زيادي در استفاده از انرژيها بشود    

  . مي شود

استفاده از انرژي خورشيدي در صورت بومي شدن فناوري استفاده از آن مي تواند در استقالل صنعتي كـشور نقـشي                     

آن به دليل موقعيت جغرافيايي ايران امكان خودكفايي كشور در زمينه انـرژي نيـز فـراهم                 عالوه بر   . ارزنده ايفا نمايد    

ترويج استفاده از انرژي خورشيدي مي تواند زمينه ساز توليد شغل نيز در بـسياري زمينـه هـاي توليـد مـصالح            . است

ها به نيروي كا نيمه مـاهر نيـاز     ،ساخت دستگاه ها ، احداث سيستمهاي انتقال و ساير زمينه هاي مربوطه گردد و نه تن               

استفاده از انرژي خورشـيدي گـامي مـؤثر در جهـت موضـوع              . دارد كه براي متخصصين نيز توليد شغل خواهد نمود        

  .استفاده  از انرژي فسيلي در ساختمان و در نتيجه كاهش آلودگي  مي باشد ) و حذف(بحث اين نوشتار در تقليل 

   :دييرشراهكار هاي استفاده از سيستم خو

در اين روش با تابش خورشيد بر سطح  زمين و ايجاد عمل فتوسنتز در گياهان و تبـديل                    :شيمي خورشيدي      )الف

  . دي اكسيد كربن به اكسيژن و توليد مواد غذائي در زمين ، عامل بقاء براي انسان و ساير جانداران ميشود 

انرژي الكتريسيته تبديل ميشود كه بيشتر قـدرت سـفينه            با استفاده از مبدل هاي خورشيدي به          :برق خورشيدي   )ب

  . هاي فضايي و قمرهاي مخابراتي و ساير دستگاه هاي الكتريكي در زمين تامين ميگردد

با استفاده از انواع كلكتور هاي و توليد انرژي حرارتي ، جهت تامين آبگـرم مـصرفي ، حـرارت              : گرما خورشيدي   )ج

  . روش قبلي كاربرد وسيعي دارد2تامين ميشود و به نسبت ... ها و مركزي و تهويه مطبوع ساختمان 

  انواع سيستمهاي خورشيدي 

در اين سيستم عمل فتوسنتز در گياهان انجام ميشود كه با اسـتفاده از انـرژي خورشـيدي                   : سيستم فتوبيولوژي ) الف

  .قندي تبديل ميكندگياهان تشعشع خورشيد را جذب كرده و با كمك آن گاز كربنيك آب را به مواد 
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 در اين سيستم از تشعشع خورشيد در عمليات شيميايي استفاده ميـشود و در بعـضي مواقـع از                    :سيستم شيميايي   )ب

  . حرارت خورشيد به عنوان يك منبع حرارتي بهرهگيري شده و عمليات شيميايي انجام ميگريد

ون بهـره گيـري از مكانيزمهـاي متحـرك و           سيستمي است كه در آن انرژي خورشـيدي بـد          :  سيستم فتوولتائيك )ج

  .شيميايي ، به انرژي الكتريي تبديل ميشود ، كه اين انرژي را فتوولتائيك مي گويند

 شامل سيستم هاي تهيه آب گرم ، گرمايش و سرمايش ساختمان ها ، تهيـه آب                 :سيستم هاي حرارتي و برودتي      ) د

، خشك كنها و اجـاق خورشـيدي ،   ) گلخانه ها (وليد فضاي سبز شيرين ، سيستم هاي انتقال و پمپاژ ، سيستم هاي ت 

  . خورشيدي و نيروگاههاي خورشيدي سيستم سردسازي ، برجهاي نيرو ، خشك كنهاي

  انرژي تجديد پذير چيست ؟ 

انرژي تجديدپذير عبارت از هر نوع منبع انرژي است كه بدون آنكه مخازن تامين كننده آن رو به زوال رونـد ، مـورد         

  . ستفاده قرار گيردا

  مزايا 

  و يا ساير گازه هاي آالينده و مضر براي اتمفسر را توليد نمي كند CO2انرژي تجديدپذير به هيچ عنوان  •

 . انرژي تجديدپذير زباله يا بقاياي مشكل آفرين توليد نمي كنند  •

 اين انرژي ها پايان ناپذيرند  •

  محلي توليد نمودانرژي تجديدپذير را مي توان به طور منطقه اي و •

 اين انرژي باعث قطع وابستگي  مي شود  •

  

   :استفاده از انرژي خورشيدي در سرمايش و گرمايش ساختمان ها

  .و فعال ) غير فعال يا ايستا(انفعالي :  روش انرژي خورشيدي را دريافت ميكنند 2ساختمان ها به 

در ايـن   .  و ذخيره انرژي خورشـيدي بـستگي دارد         كيفيت و چگونگي معماري ساختمان به دريافت       در سيتم انفعالي  

سيستم گرم كردن ساختمان بطور طبيعي مثل خورشيد انجام ميگيرد يعني بدون نياز بـه سـوختهاي فـسيلي يـا ديگـر          

  . سوختها 

 خورشيدي و يك منبع انرژي ديگر جهت تهيه و انتقال سيال گرم شده به داخـل                  بايد از گردآورهاي     در روش فعال  

  .  استفاد كردساختمان

   :فعال خورشيديطراحي خانه با سيستم غير

بطوري كه عـالوه بـر كـاهش هزينـه هـاي       . انرژي خورشيدي غير فعال نقش مهمي را در اين استراتژي ايفا مي كند              

انرژي گرمايشي ـ سرمايشي  خانه با طراحي خورشيدي غيرفعـال ؛ راحتـي ،آسـايش ، پايـداري ، جـذابيت ، تطـابق        

اهداف كلي از اين چنين طراحي تطبيق پذير با محيط بـا اسـتفاده              "ذاتا. نيز به ساكنان آن عطاء مي شود        .. .محيطي و   

  . بهينه  از انرژي تجديدپذير خورشيدي با ريسك پايين نگهداري در سرتاسر عمر يك ساختمان بر ميگردد

ه براي يك خانه طراحي شده خوب ، تهويـه  نور خورشيد قادر است عالوه بر تامين مقادير معتناهي گرما ، نور و ساي        

  . آن در تابستان را نيز ممكن سازد
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طراحي خورشيدي غير فعال قادر است هزينه هاي انرژي گرمايش و سرمايش را كاهش ، سرزندگي و نشاط فـضايي        

موارد زيـر  بطوري كه در يك خانه خورشيدي ساخته شده با اصول صحيح ، . را افزايش داده و راحتي را بهبود بخشد     

  : در آن به وضوح قابل مشاهده خواهد بود

 خانه هاي خورشيدي در زمستان گرم و در تابستان خنك هستند : راحتي  .1

 صاحبان خانه برگشت سرمايه ممتازي را دريافت مي كنند: اقتصادي بودن  .2

پاييني سـاخته   خانه هاي خورشيدي معموال از مصالح با عمر طوالني و هزينه نگهداري             : دوام و پايداري     .3

 . مي شوند

 .خانه هاي خورشيدي آكنده از نور هستند و خيلي خوب با خارج از منزل مرتبط مي شوند: جذابيت  .4

 .خانه هاي خورشيدي استفاده موثر از منابع انرژي ما با باعث مي شوند : تطبيق پذيري محيطي  .5

   :روش هاي طراحي

يژگي هـاي سـاختمان را جهـت كـاهش يـا حـذف نيـاز بـه           طراحي خورشيدي غير فعال تركيبي از خصوصيات و و        

طراحان و ساختمان سازان توجه ويژه اي بـه  . سرمايش و گرمايش مكانيكي و نور مصنوعي روز هنگام بكار مي بندد           

الزم نيست طرح پيچيده و مبهم باشد ولي در عين حال دانـش             . خورشيد جهت نياز هاي گرمايشي و سرمايشي دارند       

درصورت وجود يك ساعت سـاختماني      . سه خورشيدي ، تكنولوژي پنجره و اقليم محل را مي طلبد            و آگاهي از هند   

  . مناسب مي تواند طراحي خورشيدي غير فعال را در آنجا كامل كرد

  :  دسته بندي ذيل قرار مي گيرند 3عموما روشهاي گرمايش خورشيدي غير فعال در يكي از 

   دريافت ايزوله شده -3    تقيم  دريافت غير مس-2     دريافت مستقيم-1

براي دريافت مستقيم بواسطه تابش خورشيدي است كه مستقيم به داخل نفوذ مي كند و در فضاهاي زنـدگي ذخيـره                     

  .مي شود

، تـابش خورشـيدي را جمـع        ) نظير ديوار ترومـب   (دريافت غير مستقيم با بكارگيري برخي مصالحد ذخيره حرارتي          

  . ژخش مي كندآوري نموده ، ذخيره كرده و 

تابش خورشيد را در يك محفظه اي كه بطور انتخابي مي تواند        ) نظير فضاي خورشيدي    (سيستم هاي دريافت ايزوله     

  .   به بقيه فضا هاي خانه باز يا بسته شود جمع آوري مي كنند

  روش هاي دريافت مستقيم طراحي خورشيدي غير فعال 

وقعيت ساختمان و اقليم منطقه تفاوت مي كند ليكن روشهاي پايه اي            سايتهاي طراحي خورشيدي غير فعال بواسطه م      

  . كه از مهمترين آنها افزايش كسب حرارت خورشيدي در زمستان و كاهش آن در تابستان است . يكسان مي باشند 

  : تكنيك هاي ويژه عبارتند از 

  آغاز كار با بكارگيري استراتژي طرح مصرف انرژي بهينه  -

 غربي / محور طولي خانه به صورت شرقي جهت دهي راستاي  -

ساختن سايه انداز هاي جبهه جنوبي به نحوي كه سايه اندازي پنجره را در تابستان تامين و اجـازه دريافـت                     -

 . خورشيدي در زمستان را بدهد

 افزودن جرم حرارتي در ديوارها يا كف ها بمنظور افزايش ذخيره گرمايي و عدم پوشش آن با مبلمان  -

 ه از تهويه طبيعي جهت كاهش يا حذف نيازهاي سرمايشي استفاد -
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 استفاده از نور روز جهت تامين نورپردازي طبيعي  -

جهت يابي و برآورد نوع پنجره انتخابي جهت بهينه سازي كسب گرمـا در زمـستان و كمينـه كـردن كـسب            -

 گرما در تابستان براي اقليم مشخص 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فضاهاي اصلي در جبهه جنوبي و فـضاهاي        (ثانويه در يك خانه خورشيدي       استقرار شبكه هاي اصلي و       1شكل  

  .)ثانويه در جبهه شمالي قرار دارند

  

 درجـه جنـوب حقيقـي جهـت بيـشترين           15طويل ترين ديوار خانه بايست زاويه اي در حدود مثبت يـا منفـي               

ش از مقـدار سـبب   راف بـي انحـ . دريافت گرمايي زمستان و كاهش هزينه هاي سرمايشي تابستان بخ خـود گيـرد     

جنـوب  ( درجه شرقي يـا غربـي سـمت جنـوب            30در  . كسب حرارت زمستاني كمتر از حالت اپتيمم مي شود          

كوچك كـردن ديوارهـا و ژنجـره        .  درصد از حالت آپتيمم كمتر مي شود       15كسب حرارت زمستاني تا     ) حقيقي  

       .    مي دهددر تابستان را كاهش) بيش از حد(هاي شرقي و غربي دريافت گرماي مفرط 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  زاويه بهينه طويل ترين ديوار خانه با جنوب واقعي– 2شكل 
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    .فضاها با توجه به كاربري شان بايستي متناسب با مسير خورشيد باشند

اتاقهاي با نياز هاي گرمايش ، نور و كاربري پايين نظير گاراژ ، اتاق انباري ، كارگاه ، راه پله جهـت كـاهش اثـر                          

اين عمل به صورت نرمال اتالق حرارتـي      . هاي گرمايشي زمستان در جبهه شمالي ساختمان مستقر مي شوند           بار

اجزاء محوطه از قبيل    . باالي ديوارهاي شمالي را ماداميكه مغايرتي با دسترسي خورشيدي ندارند كاهش مي دهد            

 يادهاي سرد زمـستان و آفتـاب شـديد    درختان هميشه سبز مي توانند جبهه هاي شمالي و غربي خانه را در برابر     

موارد قيد شده بخشي از استراتژي هـاي طراحـي در رابطـه بـا بهينـه سـازي       . بعد ار ظهر تابستان محافظت كنند 

  . مصرف انرژي هستند 

  . گزاردن جرم حرارتي در معرض مستقيم خورشيد اهميت دارد

آسايش نيز افزايش مي يابـد چـون مـساحت          اگر جرم حرارتي به طرز صحيحص در اتاق توزيع گردد راحتي و             

مصالح سبك وزن و با رنـگ روشـن ، تـا            . سطحي افزايش يافته محلهلي تمركز گرما يا سرما را كاهش مي دهد           

زماني كه در اتاقي با مقدار زيادي از انرژي خورشيدي دريافتي باشند ، آن انرژي را به مصالح سـنگين و متـراكم                

 سطح قايمي كه در معرض مستقيم نور خورشيد نيستند مي توانند نوسانهاي دمايي              همچنين توده . منتقل مي كنند  

همينطور قاليچه ها و پرده ها ديواري نقش دار مـي تواننـد اثـر تـوده         . را با جذب گرمايي زيادي هوا تقليل دهند       

اربري اتـاق  از اينرو عاقالته است كه جهـت پيونـد بهينـه سيـستم هـا بـا كـ               . حرارتي را چند درجه كاهش دهند     

خانه هاي رو به خورشيد فاقد جرم حرارتي خورشيدي         .    طراحهاي پيشنهادي با جزئيات كامل تري ارايه شوند       

سيستم هـاي  .  درصد كف گرم شده داشته باشند7داخلي بايد پنجره هاي روبه جنوب با سطح شيشه اي كمتر از   

فضا هـاي   . ر پنجره هاي جبهه جنوبي داشته باشند       درصد سطح طبقه را د     12دريافت مستقيم مي توانند تا حدود       

شيشه هاي سطو شيشه اي شيب دار مي تواننـد گرمـاي           . خورشيدي فقط بايستي شامل شيشه هاي قديمي باشند       

 فوت مربع از مصالح بنايي با 3هر فوت مربع شيشه رو به جنوب بايستي تا       . مفرط فوق العاده اي را باعث شوند      

   .ضخامت مناسب توام شود

   :طراحي سايت خانه خورشيدي

در اين قسمت پيشنهاداتي براي     . طراحي و توجه به محيط اطراف ساختمان ، در موقعيت طرح بسيار موثر است               

به منظـور   .طراحي هرچه بهتر محيط اطراف ساختمان و نحوه جايگيري ساختمان در سايت طراحي مي پردازيم                

د استاندارد ، طراح مي بايستي كار را بـا طراحـي سـايت شـروع      طراحي يك ساختمان با تامين آسايش آن در ح        

اين ارتبـاط و  . (از طرفي جانمايي ساختمان در زمين ، با منظر ، فضاي سبز ، فرم ساختمان در ارتباط است                 . كند

... تبادل با محيط و منظر به چيدمان عملكردي فضاهاي داخلي ف اجراي پوسـته خـارجي ، انتخـاب مـصالح و                     

يعني طراحـي فـضاي بـاز       . نخستين مرحله بسيار مهم در طراحي ساختمان ، مطالعه سايت است            ).  است وابسته

بـه منظـور تثبيـت شـرايط        .... از سايه اندازي و با استفاده از گياهان ، بادشكن هـا و              بين ساختمان ها با اجتناب      

  . ميكرواقليمي در اطراف ساختمان 

انتباق و همسويي طرح بـا ميكـرواقليم مـي       . ايي اطراف ساختمان است    در حقيقت شرايط آب و هو      ميكرو اقليم 

اصالح ميكـرواقليم از    . تواند شرايط آسايش داخلي و ميزبان نياز گرمايشي و سرمايشي ساختمان را بهبود بخشد             

  : طريق زير امكان پذير است
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   :منظر و فضاي سبز

 خورشيدي محافظت كرده و بـا تبخيـر سـطحي بـرگ           درختان اطراف ساختمان مي توانند بنا را از تابش مستقيم         

و نهايتا يـك فـضاي حفاظـت شـده و مناسـب را بـراي سـاكنان داخلـي                . هايشان ، دماي محيط را كاهش دهند      

سرما و خنكي ايجاد شده از حوضها و فواره ها در تركيب بـا كانالهـاي بـاد ايجـاد شـده                  . ساختمان ايجاد نمايند  

  . ط اطراف ساختمان را بهبود بخشدتوسط گياهان ، مي تواند شراي

  طراحي سايت و جانمايي ساختمان در آن 

طراحي مناسب سايت و نحوه جايگيري ساختمان ئر آن ، مي تواند شامل مواردي نظير اسـتفاده از خـصوصيات                    

توپوگرافي موجود ، ساختمان هاي مجاور ، پوشش گياهان براي حفاظت تابشي طبيعي ، نسيم و بادهاي محلـي                    

  . راي تهويه در تابستان و يا پوشش گياهي موجود و آبهاي سطحي براي سرمايش طبيعي باشدب

   بادشكن –پوشش گياهي 

انتخاب درست نوع و مكان پوشش گياهي در سايت و در اطراف ساختمان ، مي تواند درتعديل سرماي زمـستان            

ن خزان پذير در جبهـه جنـوبي سـاختمان ، بـه             استفاده از درختا  . و گرماي تابستان بسيار مثبت و تاثيرگذار باشد       

و در عـين حـال در    . از تابش مستقيم خورشيد در فصل تابستان محافظت مـي كنـد             صورت طبيعي ساختمان را     

به عالوه درختان مقدار زيادي از انرژي خورشـيد را جـذب   . فصل زمستان ، اجازه آفتاب گيري را به بنا مي دهد       

از طرفي تبخير سطحي گياهان به كـاهش دمـاي محـيط    . ا خنك نگه مي دارند   كرده و دماي سطح زيرين خود ر      

  .بسيار كمك مي كند 

   :ها و حوض هاآبنما

در كنار پوشش گياهي و تكنيك هاي متفاوتي كه شدت و مسير باد را تعريف مي كند ، يكي ديگـر از روشـهاي                        

ه منظـور ايجـاد سـرمايش يـا اسـتفاده از            طراحي منظر و فضاي سبز استفاده از حوض ، جوي ها و آبشارهايي ب             

مكانيزم هاي سرمايش تبخيـري فـضاي       . اين روش با اقليم گرم و مرطوب بهترين همسازي را دارد          . تبخير است 

خارجي ساختمان ، عالوه بر ايجاد آسايش ساكنان در فضاي بيرون بنـا ، بـا پـايين آوردن دمـاي هـواي اطـراف            

. ، هزينه هاي سرمايش داخلـي را نيـز كـاهش مـي دهنـد                ) طه كرده است    هوايي كه ساختمان را احا    (ساختمان  

روشهاي سرمايش تبخيري در طراحي منظر شامل استفاده از حوض ، فواره ها ، استفاده از اسژري آب ، آبيـاري                     

  . قطره اي و سطوح مرطوب شني يا سنگي است

   :جاگيري ساختمان

رو است اين است كه طراح مجبور است ساختمان خـود را در             مسال هاي كه طراح در مسايل شهري با آن روبه           

بنـابر  . يك محيط آماده و موجود جايگذاري نمايد و پيدا نمودن زمين بزرگ خالي در شهر بسيار مـشكل اسـت                   

اين پيشنهاد راه حلهايي كه تضمين كند ساختمان ها رو به جنوب باشند و توسط سـاختمان هـاي مجـاور سـايه             

امـا بـه هـر حـال افتـابگيري و تـابش خورشـيد بـه فـضاي داخلـي ،                  . ند بسيار مشكل است     اندازي نداشته باش  

در شهرك هاي جديد خـصوصا      . امكان پذير است  همانطوري كه توصيه شده است ، با طراحي هوشيارانه انرژي           

يـره  در مناطق سبز ، با مشكالت كمتري مواجه هستيم و امكانات بيشتري جهت اسـتفاده از اسـتراتژي هـاي ذخ                    

بايستي توجه خاص با انتخـاب نـوع و جاگـذاري پوشـش گيـاهي در روي سـاختمانها و در                     . انرژي وجود دارد  

  . اطراف آنها انجام پذيرد تا هيچ ضربه اي به ساختار بنا وارد نگردد
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در ذيل برخي از بهترين راهكار هاي علمي به منظور نيل به طراحي بهينه سـايت و طراحـي بهينـه سـاختمان از                        

  : حاظ مصرف انرژي ، ارائه گرديده است ل

حداقل يكي از نماهاي ساختمان بايستي جهت جنوبي داشته باشد و حداكثر انحراف قابـل قبـول از جهـت                     -

  . درجه است25جنوب 

 . بهتر است ساختمان كشيدگي شرقي غربي داشته باشد تا نماي جنوبي مناسبي ايجاد گردد -

بلند مرتبه و چه به صـورت سـاختمان هـاي كوتـاه ، بهتـر اسـت                  در يك پروژه خانه سازي چه به صورت          -

 ورودي ساختمان ها در سمت شمال واقع شود تا نيازي به سايبان وجود نداشته باشد

بـدين ترتيـب فاصـله ايـن بنـا از      . ساختمان مي بايستي تا حد امكان به جبهه شـمالي زمـين نزديـك شـود               -

در نتيجه دريافت خورشـيدي  . دازي در ساختمان كم مي شود    ساختمان روبرويي زياد شده و احتمال سايه ان       

از آنجـا كـه ايـن جهـت ، جهـت      . راحت تر شده و سطح فضاي سبز جلوي ساختمان نيز افزايش مي يابـد         

 . مناسبتري براي ايجاد شرايط ميكرواقلمي است ، شرايط بهتري حاصل مي گردد

فنظر از مشكل تـراكم ، از نظـر جهـت گيـري     زمين هاي كوچك و زمين هايي كه شكل نامنظمي دارند، صر        -

 . ساختمان نيز مساله ساز خواهد بود

تا حد امكان بايستي از طراحي ساختمان هاي بلند در زمينهاي كنار خيابان هاي كم عرض و خيابان هاي كه           -

 .محور شمالي جنوبي دارند ، اجتناب نمود

ن در سـايت اهميـت داده مـي شـود ، شـامل              عموما تمامي راه حلهايي كه در آنهـا بـه قرارگيـري سـاختما              -

پيشنهادات مطاله نور و سايه خورشيد در هر سـاختمان و در بلـوك هـاي سـاختماني ، بـا در نظـر گـرفتن                        

 .محورهاي حركت خورشيد و محور هاي زمين مي باشند 

ي زيرا ايـن امكـان جهـت گيـر        . طراحي خيابان ها به صورت موازي و در محور شرقي غربي مناسبتر است             -

 .ساختمان ها به سمت جنوب را فراهم مي آورد 

  

  :)مناطق حرارتي(چيدمان عملكرد فضاهاي داخلي 

بنـابر  . آسايش ساكنان داخل ساختمان با چيدمان عملكردي و مناسب فضاهاي داخلي راحت تر تامين مي شـود                 

  :اين مي بايستي نكات زير را درنظر گرفت 

نيـاز بـه    ... ) تاق نشيمن ، آشپزخانه ، نهار خوري ، اتاق خواب و            نظير ا (فضاهايي با عملكرد طوالني مدت       -

  . درجه حرارت داخلي بيشتري دارند، بنابر اين مي بايستي در جبهه جنوبي ساختمان واقع شوند

كه نياز به درجه حرارت كمتري دارند مي بايستي         ) نظير اتاق كار و حمام      (فضاهايي با عملكرد كوتاه مدت       -

 .ه حرارت ميانه واقع شونددر مكان با درج

در صورت استفاده مي بايستي در جبهه شمالي واقع شوند تا بعنـوان يـك   ) انبار و گاراژها (فضاهاي كمكي    -

 . فضاي بافر ميان فضاهاي گرم داخل و محيط خارج ساختمان ، عمل كنند 

 .واقع شوند اتاقهاي خواب بدليل سر و صداي خيابان نبايد در سمتي كه مشرف به خيابان است  -
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   :نتيجه گيري

انرژي خورشيدي يك انرژي زوال ناپذير است كه براحتي در اختيـار مـا قـرار دارد و بـا كمتـرين                       .1

 هزينه ميتوان از آن استفاده كرد 

ساختمان هاي خورشيدي مقرون به صرفه از نظر اقتصادي ، جـذاب ، دوام و راحتـي و نگهـداري              .2

 .آساني است

ن هاي خورشيدي گامي مهم در جهـت توسـعه پايـدار برميـداريم و از          با حركت به سمت ساختما     .3

 . وابستگي به سوختهاي فسيلي فاصله ميگيريم 

 .نماي پنجم معماري در ساختمان هاي خورشيدي احيا مي شود  .4

 .انرژي خورشيدي پاك است و مثل سوختهاي فسيلي آلودگي توليد نميكند  .5

و بهـره منـدي از طراحـي        ... ثل باد ، آب و خورشـيد و         استفاده بهينه و مطلوب از عوامل طبيعي م        .6

 لندسكپ دلخواه و زيبا در سايت 

 دست يابي به فناوري جديد و ايجاد اشتغال در زمينه هاي مختلف ساختماني  .7

 استفاده از مصالح سبك و مقاوم در ساختمان هاي خورشيدي  .8

 .معماري خورشيدي ، معماري پايدار است  .9

  

  :و مĤخذمنابع 

دانـشگاه علـم و صـنعت ايـران ، مركـز            : برد انرژي خورشيدي ، اصغر حـاج سـقطي ، تهـران             اصول و كار   -

 1380انتشارات 

طراحي اقليمي ، اصول نظري و اجرايي كاربرد انرژي در ساختمان ، دانلد واتسون ، ترجمه وحيد قباديـان و        -

 1377محمد فيض مهدوي ، تهران ، دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات 

 1377سي اقليمي ابنيه سنتي ايران ، وحيد قباديان ، تهران ، دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات برر -

 )بخش معماري (سايت دانشگاه علم و صنعت ايران  -

 1382اقليم و معماري ، مرتضي كسمائي ، اصفهان ، نشر خاك ، -

  سايت انرژي خورشيدي ايران  -
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