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 چکیده:  1

 منابع حداقل که شوند طراحی نحوي به باید جهان، در تولیدي انرژي کننده مصرف بیشترین عنوان به مسکونی ساختمانهاي

 پذیر تجدید منابع از را خود تابستانی سرمایش و زمستانی گرمایش حداکثر و کنند مصرف را انرژي گرانقیمت و پایان به رو

و به طور کلی شرایط آسایش مناسب براي زندگی را با حداقل هزینه و آلودگی  کنند دریافت باد و خورشید چون موجود

 اصول از ساختمان مالکین حتی و طراحان آگاهی نیازمند وندمیش نامیده فعال غیر که هایی خانه چنین طراحی .تامین کنند

 این در .میکند ایجاد ساختمان اجراي و طراحی شروع از قبل را پرسشهایی طرح لزوم امر این .آنهاست طراحی نیاز مورد

 طراحی رد مفید ضوابط و اصول بررسی به دارند، اهمیت طراحی کار از بخش هر در که ضروري پرسشهاي طرح ضمن مقاله

نمونه ) شمالی و مرطوب معتدل اقلیم مطالعه مورد اقلیم .میپردازد انرژي مصرف رساندن حداقل به با آل ایده خانه یک

 شرقی شمالی، هاي جبهه سایر .میرساند خانه به را خورشیدي انرژي بیشترین جنوب نور آن در که بوده (موردي شهر گرگان

 بندي، قاب و شیشه نوع پنجره، اندازه لحاظ از استانداردهایی آنها براي و شده بررسی رنو دریافت نحوه لحاظ از نیز غربی و

 فضاهاي آل ایده چیدمان پالن، مناسب هندسی شکل براي همچنین .است شده تعریف درختان با  مجاورت و سایبان نوع

 فضاها روشنایی براي روز طبیعی نور از هاستفاد و مطلوب تهویه سازي، محوطه دیوارها، عایقکاري پالن، ي محدوده در خانه

 .است شده ارائه معتدل اقلیم در آل ایده خانه براي مطلوب پالن یک نهایت در و شده ارائه مناسبی راهکارهاي

 قابل کشور مرطوب و خشک سرد، گرم، اقلیمهاي سایر تناسب به آن در آمده دست به طراحی راهکارهاي و پژوهش این نتایج

 .شود گنجانده پیش از بیش طراحی و ساز و ساخت ضوابط در باید و بوده بررسی

 واژه های کلیدی
 آسایش حرارتی –ضوابط طراحی  –صرفه جویی انرژی  –خانه ی غیر فعال 
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 مقدمه:  2

لیم به عنوان یکی از اق. هاي مسکن و شهرسازي ، اقلیم ومطالعات جغرافیایی اساس کار می باشد  امروز در اغلب برنامه ریزي

مهمترین فاکتور مورد بررسی در احداث ساختمان ها که در آن خصوصیات اقلیمی منطقه در جهت استفاده بهتر و مطلوبتر از 

نیز با توجه به رشد جمعیت واحداث ساختمان هاي  گرگانشهر . ساختمان هاي احداث شده مورد مطالعه قرار می گیرد 

 .رنامه ریزي مدون و جدیدي از برنامه هاي مطلوب اقلیم و معماري دارد مسکونی جدید نیاز به یک ب

ها اعم  یاز در این است که طراحی ساختماننبا توجه به شرایط جغرافیایی منطقه و تنوع آب و هوایی در فصول مختلف سال 

ي مثال استفاده از کوران در داراي آسایش اقلیمی باشند تا کمتر از انرژي استفاده شود و برا …از مسکونی و اداري و 

تابستانها می توانند جاي استفاده از کولر را بگیرد که این امر با توجه به نوع اقلیم و کاربرد آن در معماري و تلفیق این دو 

فاکتور انجام خواهد پذیرفت در مناطق جنوب دریاي خزر با توجهه به اقلیم خاص خزري تنوع آب و هوا در فصول مختلف 

این امر  .فاوت است و احداث ساختمانهایی که بتوان در آن تمام مدت فصول سال در آسایش اقلیمی زندگی کردسال مت

و ترکیب آن با عوامل معماري مثل نوع مصالح  …مستلزم بررسی شرایط اقلیمی منطقه اعم از بارش ، دما ، رطوبت ، باد 

 …ز زمین ، جهت قرارگیري ساختمان نسبت به نور آفتاب و باد و ساختمان ، طرز قرارگیري نسبت به نور خورشید ، ارتفاع ا

استفاده کرد که در آن با استفاده از ( نمودار گیونی ، الگی ) می باشد در این کار می توان در جداول بیوکلماتیک ساختمانی 

می آید در این مقاله رطوبت و دما یک منطقه و جدول بیوکلیماتیک محدوده آسایش حرارتی بر حسب ماههاي سال بدست 

را در رابطه با معماري مورد بررسی قرار داده تا نتایج مطلوب و بهتر ارائه گردد بدین  گرگانسعی شده است که اقلیم منطقه 

به عنوان نزدیکترین ) و ایستگاه سینوپتیک هاشم آباد گرگان  گرگانمنظور داده هاي آماري هواشناسی ایستگاه کلیماتولوژي 

 .انتخاب شده است ( اي استفاده برخی از پارامترهایی مثل باد که در ایستگاه کلیماتولوژي موجود نمی باشد ایستگاه بر

 

 

 تحقیق تاریخچه :  3

 اسالم-ایرانی زندگی شئونات کلیه که بطوري گرفته قرار غربگرایی جریان تأثیر تحت کشور فرهنگ اخیر، سده یک طول در

 بخش برده، رنج وارداتی فرهنگ گزنده هجوم از که بخشهایی مهمترین از یکی .است هگرفت قرار جریان این تأثیر تحت

 بومی مصالح همچنین .است شده کشور بومی معماري جایگزین غربی معماري که بطوري است، کشور معماري و شهرسازي

 نه امر این که .است داده عتیصن مصالح به را خود جاي امروز است، شده می استفاده کشور سرتاسر در راحتی به زمانی که

 سازي بهینه عدم -سرمایشی و گرمایشی مشکالت بومی اقلیم با همسازي عدم خاطر به بلکه شده ها هزینه افزایش باعث تنها

 انرژي مصرف در جویی صرفه به توجهی بی و مردم تغییرنگرش سبب نهایت در و است کرده ایجاد نیز را – انرژي مصرف

 :جمله از .اند پرداخته شیوه این انتقاداز به متفکرین از اي عده اساس این بر(  82:1386 وردي،جال. )است گردیده

 همساز معماري از هایی نمونه بیان با و پرداخته غربی معماري از انتقاد به" کویر حاشیه در بهشتی" کتاب در فرخیار حسین-

 علمی فعالیتهاي سابقه.میکند بیان منطقه هر اقلیم به را کشور انمعمار توجه لزوم گرفته، انجام کشور گذشته در که اقلیم با

 به ( 1979 ) گریشفیلد هاوارد کار جهانی سطح در زمینه این در شده انجام کارهاي جمله از است متعدد زمینه این در

 وي .میداند مفید آسایش در را محلی اقلیم خرد شرایط حداکثر از بهینه استفاده و میکند اشاره ساختمان محل انتخاب

 از استفاده جهت حلهایی راه و داده توضیح داخلی فضاي حرارت کنترل در را ساختمان استقرار جهت و باد تابش، عوامل

 (1389 لطفی، موزرمی، لشکري،. )است  نموده ارائه ساختمان کردن گرم براي خورشیدي تابش
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 اقلیمی طراحی:  4

 شرایط خلق و رنگ فرم، داراي و متفاوت اقلیمهاي در مختلف اقوام میان در بشر يدستاوردها بزرگترین از یکی معماري

  (1384:12 کسمایی،)ست ا گوناگون کاربردهايامنیت  تأمین و زندگی مطلوب و راحت یمحیط

 نگفره اساس بر. ودمیر شمار به ساختمان و معماري الینفک اصول از جوي و محیطی نامساعد شرایط گند از بنا ساکنان

 هواي وضع تکامل و کیفیت توسط که جوي  مجموعه تفسیر از است عبارت اقلیم .( W.M.O. 29) شرایط اقلیمی هواشناسی

 از هدف است بوده معماران و شهرسازان توجه مورد همواره طبیعی پدیده یک عنوان به اقلیم. شود می مشخص معین منطقه

 فعالیت تمام تقریبا ، انسان منافع جهت آن از برداري بهره و اتمسفر بیعیط رفتار تعین و کشف از است عبارت شناسی اقلیم

 طول تمام در.باشدی م اقلیم و هوا تأثیر تحت مستقیم غیر یا مستقیم کامل طور به زندگی چرخه تداوم براي بشري هاي

 به معماران حتی اند، بوده هوایی و آب شرایط به گویی پاسخ صدد در همواره طراحان ، سازي ساختمان و معماري تاریخ

 شهرهاي در واقع هاي ساختمان در خواه .است بوده اي واستادانه دقیق بیان داراي اقلیمی طراحی " سنتی " اصطالح

 جهت که سنتی مرکزي حیاط هاي خانه پالن در خواه و باشند می جنوب به رو و شده محافظت باد مقابل در که کوهستانی

 به وهوا آب و اقلیم ، محلی هاي سبک و بومی بناهاي این در. اند شده طراحی خشک و رمگ اقلیم در شب سرماي حفظ

 است شده منتج آن از ها ساختمان زیبایی و فرم نهایتا که شده گرفته نظر در انسان هاي فعالیت و حیات مبناي عنوان

 که باشد می کاربردي و علمی اصول سري یک شامل شود می نامیده نیز" ساختمان اقلیمی زیست "نام به که اقلیمی طراحی.

 آسایش نظر از بهینه فضاهاي طراحی به منجر تواند می معماران و طراحان توسط ابنیه طراحی در اصول این گرفتن نظر در

 طراحی ساختمان، یک انرژي جانبه همه کاهش براي است روشی اقلیمی طراحی. شود انرژي مصرف در جویی صرفه و انسان

 (18:1372 ، قبادیان،مهدوي. )است بنا خارجی اقلیمی عوامل مقابل در دفاعی خط ولینا ساختمان

 تمام در مدت دراز در منطقه یک غالب هواي از است عبارت و است انسان زندگی بر اثرگذار و مهم عوامل از یکی هوا و آب

 به را مکانیکی سرمایش و گرمایش رتضرو اند شده ساخته اقلیمی طراحی اصول طبق بر که هایی ساختمان هواها، و آب

 می موجب اقلیمی طراحی. کنند می استفاده ساختمان اطراف در موجود طبیعی انرژي از درعوض و دهند می کاهش حداقل

 زیادي فشار سرمایش و گرمایش هاي سیستم به که این جاي به و باشند بهتري آسایش شرایط داراي ها ساختمان که گردد

 دستگاه به فشار حداکثر اینکه بدون و ها دستگاه سایر یا کولر و پنکه بدونو   صدا و سر بدون ساختمان خود شود، تحمیل

 مقابل در تنها نه اقلیم اساس بر شده ساخته هاي ساختمان. کند می فراهم را آسایش شرایط شود، وارد مرکزي مولد هاي

 حرارت، چون عواملی .کنند می فراهم نیز زیبا و سالم نیانسا محیط یک بلکه دارند، خوبی عملکرد جوي نامساعد عوامل

 باد مناسب وزش جهت در بناها گرمسیري مناطق در . باشد می مؤثر شهر بناهاي معماري سبک و نوع در...و باد رطوبت،

 قمناط در. شود می گرفته نظر در شهري تهویه فضاهاي شود، می باز باد سوي به آنها هاي پنجره شوند، می ساخته

 با دیوارهاي و دوبل هاي پنجره قرارگیرد، منطقه غالب باد جهت خالف در بناها خارجی سطوح باید می نیز سردسیري

 مناسب ضخامت

 عوامل بنابراین دارند، تأثیر مصالح نتخاب ا و ساز و ساخت نحوه در نیز رطوبت. برسد حداقل به حرارتی تبادل تا شوند اجرا

. گذارد یم اثر مصالح وانتخاب شهري هاي کوچه خیابانها، ها، گذاري جهت بناها، فرم چگونگی در دقیقا محیطی

 ( 12:1372 قبادیان،مهدوي،)

 

  :از است عبارت اقلیمی طراحی عمده اهداف

 ساختمان در انرژي اتالف کاهش-

 ساختمان حرارت اتالف در باد تأثیر کاهش-

 ساختمان گرمایش در خورشیدي انرژي از گیري بهره-
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 خارج گرم هواي برابر در ساختمان حافظتم-

 آفتاب تابش برابر در ساختمان محافظت-

 هوا دماي روزانه نوسان از گیري بهره-

 خارج هواي مناسب شرایط از گیري بهره-

 داخلی فضاي در کوران ایجاد-

 هوا مطلوب رطوبت از گیري بهره-

 بارندگی برابر در ساختمان از محافظت-

 ساختمان بر غبارآلود بادهاي تأثیر کاهش-

 (1389:7 شمس،خداکرمی،) تیصو آلودگی از جلوگیري-

 

 خورشیدی دسترسی-1

 میدهد شرح را ساختمان یک به رسیده خورشید اشعه مفید مقدار شاخص این

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 دارد وجود ساختمان یک افاطر که سطوحی و خورشید موقعیت وسیله به میتواند و بوده متفاوت هوا و آب به بسته میزان این

 به خورشید که زاویهاي .یابد افزایش ساختمانی تراکم با و باشد، متفاوت

 در عمودي زاویه altitude( 1:نامهاي به میکند برخورد سطح یک

 (00-0)  میشود بیان ارتفاعی صورتی به غالباً که آسمان 

(2 azimuth تا شمال از ساعت هاي عقربه جهت در معمولی طور هب آزیموت. حسط بر خورشید تابش است افقی جهت یا 

 منعکس زمین اطراف سطوح وسیله به زمین به شده تابیده خورشید ي اشعه .است 270 غرب و 180بجنو از درجه 90 شرق

 رطو به .میکند منعکس ها تیره از بیشتر را نور روشن شده رنگی سطوح و دارد نام شونده منعکس اشعه انعکاس این .میگردد

 .است مهم بسیار مختلف تابشهاي زاویه با رابطه در خورشید الگوهاي فهمیدن کلی
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 در خورشید مکان تعیین براي روش سادهترین خورشیدي جدول یک

 بهتر تعیین منظور به .میباشد سال طول تمام در خاص زمانهاي

 کار به کند مقایسه ارزیابی هم با فرمولها و جداول از دستی اطالعات میتواند که کامپیوتري هاي برنامه خورشیدي دسترسی

 .میرود

 

 حرارتی آسایش و انرژی وری بهره-2

 از مندي رضایت کننده بیان که است ذهن از حالتی حرارتی آسایش .است اي سلیقه -ذهنی زیادي اندازه تا آسایش واژه

 از فاکتورهایی .میشود شامل را آسایش طشرای از کمی مقدار گرمایی آسایش ایده براي موجود مقررات .باشد اطراف محیط

 محدوده یک در آرامش منطقه این انسان براي و باشد موثر آسایش این در میتواند تابشی انرژي و رطوبت حرارت، درجه قبیل

 انسان براي مطلوب داخلی شرایط تغییر باعث میتواند همچنین خارجی اقلیم شرایط .میشود بندي طبقه شرایط از وسیعی

 هنگامی ثالم. )دارند آرامش بیشتر باشند داشته را محیط کنترل و سازگاري براي فرصت که هنگامی ها خانه ساکنین .گردد

 از ساکنین آسایش که است مؤثر زمانی انرژي وري بهره اما ،( بکشند را ها پرده یا بپوشند لباس و کنند باز را ها پنجره که

 .شود نیزکنترل مکانیکی طریق

 

 بییا جهت -3

 در دهد، افزایش را خورشیدي انرژي دریافت میتواند ژئوگرافی ساختارهاي و زمین محور با ارتباط در ساختمان جهت بهترین

 .میشود ها هزینه کاهش باعث و میدهد کاهش را کننده خنک سیستمهاي یا مکانیکی ابزارهاي با کردن گرم به نیاز نتیجه

 روش ترین آل ایده اند، شده کشیده یغرب شرقی محور یک طول در که هایی زمین

 .است نحو بهترین به آنها در خورشیدي انرژي دریافت دلیل به این و اند خورشیدي انرژي دریافت و ساختن براي

. دمیشو بنا غربی و شرقی بخش در انرژي رفتن هدر کننده حفاظت و کننده تأمین بنا هر اطراف ساز و ساخت حال عین در

 خود بناي مناسب یابی جهت و مناسب مکان انتخاب در کنترلی هیچ یا کم کنترل است ممکن ها خانه ساکنین از بسیاري

 .باشد کننده کمک تواند می ساخت صحیح جهت انتخاب بر دولتها نظارت اما باشند، نداشته

 

 شکل ساختمان  -3-1

 طراحی .برساند خود حداقل به را انرژي مصرفی نیازهاي ابتدا در باید طراحی یک غیرفعال، طراحی از هید سود افزایش براي

 حرارتی هاي پل طریق از گرمایی اتالف میتواند برساند مقدار کمترین به را ها کنج و اتصاالت بتواند که ساختمانی یک

 فشرده، طراحی یک در. است ساختمان پوسته مساحت و کف فضاي بین ارتباط بیان براي شاخصی بنا تراکم .دهد راکاهش

 در حرارت افت که است جایی ساختمان یک خارجی پوسته .میرسد حداقل به بیرونی پوسته سطح و حداکثر به زندگی يفضا

 یک در .میشود بیرونی محیط عوامل با دیوارها شدن مواجه از اطمینان سبب خارجی دیوارهاي تعداد کردن کم.میدهد رخ آن

 به باید آن طراحی آل ایده ساختمان

 شکل منظور، این به .باشد حداکثر( شامل سقف)ی خارج دیوارهاي سطح به استفاده قابل کف سطح نسبت هک باشد اي گونه

 استفاده قابل بعدي شکل ( . پوسته کمترین به نسبت حجم بیشترین داشتن دلیل به) باشد کروي باید تئوري نظر از ایدهآل

 و کم ارتفاع معموالً منفردي ها خانه .است رفته بین از ساختمان کروي فرم کارایی هاي ضعف آن در که است، مکعبی شکل

 .دارند پهن و کشیده عرض
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 دارند زیادي پوشش سطح فقط نه هان ساختما این که است اجتناب غیرقابل مساله این اما است آل ایده تناسبات این اگرچه 

 ردیفی هاي خانه و ها شهرك. ددهن می  هدر را آن و دارند یم نگه را حرارت سختی به و شده حرارتی پلهاي ایجاد باعث بلکه

 .است کمتر آنها حرارت دادن دست از براي فرصت و ماکزیمم حد در آنها کف سطح که هستند طراحی دیگر فرم

 

 :ها توصیه

 کاهش را آن حرارت دریافت / جذب امکان و شده کم خارجی دیوار سطح اینکه منظور به متراکم طراحی یک بردن کار به  -

 .شود داده

 سطح به نسبت کف سطح و حداقل به ها گوشه که میدهد را مکان این چون است بهینه مربع به نزدیک شکل یک  -

 .برسد حداکثر به خارجی دیوارهاي

 

 نمای ایده آل -3-2

 شود توجه . نشود تابستان در گرما ازدیاد باعث و باشد گذار تاثیر ها پنجره به خورشید ورود زاویه روي میتواند ساختمان جهت

 مالکیت مرز داراي که هم مجاور هاي ساختمان. باشند مؤثر میتوانند ها سایبان باشد، نامناسب ساختمان یابی جهت که زمانی

 غیرفعال جذب میزان در میتواند خورشید تابش زاویه. باشد مفیدتر واحد هر براي نور بیشتر دریافت در تواند می اند یکسان

 و تابد می ها شیشه به مایل صورت به خورشید نور باشد، می آسمان پایین در حورشید زمانیکه .باشد گذار تاثیر تابشی انرژي

 بیشتر تابش زاویه گیرد قرار آسمان قسمت باالترین در خورشید زمانیکه .میشود دریافت تابشی حرارت بیشترین حالت این در

 از بیشتري نور عموماً جنوبی هاي پنجره .میگردد منتقل ساختمان داخل به کمتري نور و یافته انعکاس زیادتري نور و شده

 .میکند دریافت خورشید

 

 جنوبی نمای  -4

 باشد جنوب سمت به باید ساختمان نماي ترین کشیده زمستان، فصل در خورشیدي انرژي دریافت افزایش براي

 دار سایبان هاي پنجره تابستان، نامناسب نور دریافت کاهش براي وهعال به .شود می شامل را شرقی و غربی درجه 30 تا که

 شیشه ارتفاع از درصد50  اندازه به آن عمق که شود طراحی اي گونه به باید ها سایبان .است الزم ساختمان جنوبی نماي در

 مناسب هاي اندازه در مناسب ن،سایبا است زمستان به نسبت خود نقطه باالترین در خورشید تابستان در که زمانی .باشد ها

 .ببندد را زمستان نور تابش زاویه اینکه بدون کند اندازي سایه تابستان جنوبی هاي پنجره بر میتواند
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 سبز همیشه درختان از استفاده از جلوگیري  - زمستان اندازي سایه از جلوگیري و جنوب در پنجره سطح افزایش  -

 .شود زمستان کوتاه روزهاي خالل در ندازيا سایه باعث که ها ساختمان روبروي

 

 غربی و شرقی نمای -5

 به رو دیوارهاي سطح و ها پنجره که باشد اي گونه به باید طراحی تابستان، خورشید غیرضروري انرژي دریافت کاهش براي

 غربی هاي نجرهپ اما خورشیدند نور معرض در سال طول در شرقی، نماي هاي پنجره .برساند حداقل به را غرب و شرق

 زمستانی سرد بادهاي به باید زمان، همین در .میآورند بدست زمستان در را کمترین و تابستان در را خورشید انرژي بیشترین

 شرق نور از درختان و اندازي سایه با و شده کوچکتر باید شرقی هاي پنجره .شود توجه نیز وزند می شرق سمت از که

 برگ درختان  .شود اندازي سایه کامال تابستان هاي ماه طول در که آن مگر شود پرهیز غربی هاي پنجره از  .شود محافظت

 .است مفید ساختمان داخل به نور دریافت براي درزمستان و اندازي سایه براي تابستان در غرب و شرق هاي جبهه در ریز

 سبز بامهاي همچنین دهند، می کاهش را حرارتی هاي جزیره اثر دارندو می نگه متعادل را ساختمان داخل دماي سبز بامهاي

 تکنولوژي که است موجود سبز بام سیستم نوع چندین .باشد داشته سزایی به نقش سطحی آبهاي هدایت جهت در تواند می

 ساختمان نصب، از قبل که است حیاتی بسیار و دارد نیاز مراقبت به داري نگه و ساخت براي سبز بام هر  .خواهد نمی خاصی

 .کند عمل بادشکن یک عنوان به تواند می سبز درخت هرگونه با همراه سازي محوطه. کرد آنالیز کامالً را

 
 

 

 

 

 

 

 شمالی نمای -6

 و روشنایی کیفیت باالترین کننده تأمین شمالی نماي

 باشد اي گونه به باید نما این طراحی .است طبیعی نور

 .کنند مینتأ را روشنایی و تهویه نیازهاي بازشوها که

 میدهد مجاور ساختمانهاي به نما این که سودي

 .است مجاور ساختمانهاي حرارت اتالف از حفاظت

 
 

 سازی محوطه -7

 :مانند   .کند کمک فعال غیر طراحی استراتژي در میتواند سازي محوطه

 .ندک فیلتر یا سد را شدید بادهاي بتوانند خاصی هاي موقعیت در که دار سایه سبز درختان 1-

 .هستند تابستان خورشید نور تابش مانع که سبزي درختان کردن هرس 2-

 ساختمان داخل به زمستان نور نفوذ جهت ریز برگ درختان کاشت 3-

 .ساختمان داخل به زمستان نور دسترسی عدم دلیل به است، نامناسب جنوب در بالکن طراحی 4-

 .کند تأمین را خود مجاور ساختمانهاي ي ایهس میتواند ها آمدگی پیش با ترکیب در مو درختان 5-

 افزایش و بنا بدنه به گیاه این چسبیدن دلیل به ساختمان سطح به خورشید نور بازتاب در ها چسب مو استراتژي 6-

 آن پوشش سطح

 حرارتی جزایر اثر طریق از حرارت دفع کاهش براي سنگفرش جهت گیاهان از استفاده 7-
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 داخلی طراحی -8

 و تهویه ،مصالح حرارتی جرم خصوص به. )کرد خواهد تر ساده را غیرفعال هاي استراتژي از بسیاري مناسب داخلی طراحی

 روشنایی میزان چه( 2؟  دارد بیشتري استفاده اتاق کدام (1:شود توجه زیر سوالهاي به داخلی طراحی شروع از قبل.( روشنایی

 است؟ چگونه خارجی زياندا سایه وضعیت (3 دارید؟ نیاز اتاق هر براي

 

 آشپزخانه ها -8-1

 خانه فضاهاي سایر و آنها در گرما افزایش از که بگیرند قرار جاهایی ساختمان داخل باید آل ایده حالت در ها آشپزخانه

 گرماي سبب مساله این موارد بیشتر در .نباشد غربی ضلع در را ها آشپزخانه که است این مطمئن روش یک   .شود جلوگیري

 دریافت باعث حالت این  .است ساختمان شرقی ضلع آشپزخانه براي آل ایده موقعیت یک  .میشود تابستان در حد از بیش

 آشپزخانه براي ساختمان مرکزي فضاهاي و شمالی نماهاي . شود نمی تر گرم ظهر از بعد آفتاب اواخر تا و شده صبح روشنایی

 براي مکان بهترین بنابراین .گیرد صورت مناسب تهویه باید باشد مرکزي ضايف در آشپزخانه که وقتی اما .هستند آل ایده

 .است ساختمان مرکز یا شرق شمال، در آشپزخانه

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 اتاق های نشیمن -8-2

 ندمان میشود استفاده آن از بیشتر که اتاقهایی اما  .شود بنا غربی ضلع به رو میتواند شوند می استفاده شب در که هایی اتاق

 .شوند گرم روز طول در خورشید نور وسیله به تا باشند قسمت ترین جنوبی در باید  ناهارخوري، -پذیرایی -کار اتاق

 

 

 اتاق های خواب -8-3

 انتخاب برحسب یا است، اي سلیقه خواب اتاق مکان انتخاب براي گیري تصمیم  .دارند نیاز کمتري گرماي اصوالً ها خواب اتاق

 .بدهد غیرفعال تهویه اجازه و بوده کوچک ها پنجره که است آن تر آل ایده .کنینسا یا است طراح

 

  مکانیکی سیستمهای  -8-4

 کشی لوله در را آنها کارایی مساله این  .گیرند یکدیگرقرار مجاورت در باید آن شبیه مکانیکی و کشی لوله تجهیزات و وسایل

 به مقرون اقتصادي نظر از همچنین و شده غیرضروري مسیرهاي شدن النیطو اثر بر حرارت اتالف عدم سبب و داده افزایش

 به کشی لوله سیستم کارایی تا باشند هم مجاور یا باال طبقه در باید ها خانه شوي رخت و آشپزخانه حمام، .است صرفه

 یا سرد و گرم آب) هکوتا کشی لوله وسیله به ساختمان اشغال سطح فضاهاي .یابد کاهش کشی لوله طول و برسد حداکثر

 .شود تنظیم ساختمان داخل دماي هاي اختالف به توجه با ها ترموستات  .برسد اقلدح به تهویه داکتهاي و( فاضالب
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 شوند می خنک سنسورها و است تر خنک عموما منطقه این .گیرد قرار ساختمان شمالی بخش در نباید حرارتی سنسورهاي

 هاي بخش به گرما این که ستا این فعال غیر مناسب استراتژي یک .میکند دریافت ار تابش گرماي جنوبی بخش که درحالی

 نور از وري بهره بیشترین با تواند می خوب داخلی طراحی یک شد گفته آنچه به توجه با نتیجه در.شود پخش خانه تر خنک

 .کند کمک غیرفعال سرمایش و گرمایش به روز

 طراحی بهترین .باشد مشارکت در مکانیکی سیستمهاي و ها پنجره مثل ساختمان ايه المان دیگر با باید طراحی تصمیمات

 .شود انرژي مصرف کاهش باعث باید حرارت نور به نیاز کردن کم با داخلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاری عایق -9

 در خورشیدي انرژي ناسبنام تاثیرات حذف باعث و آورند عمل به ممانعت حرارت افت از توانند می مخصوص هاي عایق

 هواي و آب به باتوجه ها عایق یا پوشش طراحی باید منظور این به .شوند می زمستان سرد سطوح یا تابستان گرم سطوح

 پل ایجاد از بلکه باشد داشته هوا فشار در توجهی قابل ممانعت میتواند فقط نه مناسب عایق  .پذیرد انجام منطقه هر خاص

 .میگردد ساختمان کارآیی کاهش باعث ها درب و ها پنجره تعداد افزایش  .نماید می جلوگیري نیز ها پنجره در حرارتی
 

 :شود داده پاسخ آن مواد نوع انتخاب نیز و عایق از استفاده هنگام زیر سواالت به باید باره این در
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 است؟ چگونه شده انتخاب مواد محیطی زیست مالحظات -

 باشد محیط و هوایی و آب شرایط به توجه با باید عایق رايب مصرفی مواد نوع سازگاري -

 دارند؟ کاري عایق جز دیگري مزایاي مواد این آیا -

 میکند؟ هوابندي بیرون هواي برابر در ساختمان طراحی، چگونه -

 

 ها پنجره -11

 است ها پنجره تکنولوژي از مناسب استفاده خورشید انرژي کردن مهار براي روشها موثرترین از یکی

 حال، همین در .دهند می دست از ها پنجره طریق از را حرارتی و خورشید انرژي از % 50 از بیش موجود ساختمانهاي .

 غیرفعال انرژي کسب منظور به .میگردد محدود درصد چندین به ها پنجره طریق از خورشید غیرفعال حرارتی انرژي جذب

 ها پنجره حرارتی کیفیت و اندازه تابستان،موقعیت، در دما افزایش خطر از يجلوگیر نیز و زمستان سرد ماههاي در خورشید

 .دارد اهمیت

 :شود هجتو باید زیر سواالت به ها پنجره براي گیري تصمصیم هنگام

 میکند؟ تأمین را منظر و دید و تهویه روز، نور چگونه پنجره طراحی -

 ست؟ا چقدر ها پنجره طریق از رفته دست از حرارت مقدار -

 است؟ چگونه باال کارایی با هاي سیستم روي گذاري سرمایه براي سرمایه بازگشت نحوه -

 اند؟ شده گرفته نظر در هم سازي محوطه و ها بان سایه چون دیگر کارهایی راه آیا -

 

 هپنجر نوع و حرارتی کیفیت -11-1

 درزبندي مواد و شیشه حرارتی جذب ضریب ملشا فاکتورها سایر .است مهم بسیار آن شیشه و پنجره قاب حرارتی کیفیت

 عمل تر ضعیف است ممکن هوابندي و بندي آب برابر در کشویی پنجره یک مثال است موثر آن کارایی در شیشه نوع .هستند

 هاي پنجره .کند

 اما است تر مناسب نده اشد موم و مهر دائمی صورت به که ثابت مناسب تهویه براي

 نیز پنجره قاب کاري عایق .شوند نمی هادپیشن ها پنجره گونه این قرار  .است مهم

 خوب بندي عایق بدون قاب یک روي بر جداره سه شیشه یک دادن کارآمدي نا ي نتیجه

 هیچ تقریبا درست عایقکاري با قاب یک حال این با .داشت خواهد جذب در نقشی

 .ندارد گرما تولید حال عین در و حرارت

 

  ها پنجره هانداز و موقعیت  -11-2

 ها پنجره ساختمان، بدنه کاري عایق وجود با که نشود فراموش منبع یک همیشه

  .هستند حرارتی هاي پل ایجاد
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 نباید ها پنجره کلی قاعده یک طبق .کنند جلوگیري غیرضروري حرارتی اتالف یا جذب از میتواند ها پنجره تعدادمناسب پس 

 یک .برسد حداقل باید به ها پنجره تعداد حرارتی هاي پل ایجاد بخاطر حقیقت در .دهند تشکیل را بنا سطحدوسوم  زا بیش

 .باشد یکسان آنها مساحت اگر حتی است، کوچک پنجره دو از بهتر تر بزرگ کمی ابعادي با پنجره

 

 سایبان ها -11-3

 براي بخصوص مساله این .کند جلوگیري بنا داخل به یدخورش مستقیم تابش و حد از بیش گرماي ورود از میتواند سایبان

 و افقی هاي تیغه بام، لبه آمدگی پیش سایبان، چون هایی استراتژي .دارد اهمیت تابستان در جنوبی ضلع هاي پنجره

 .شود می پیشنهاد اي پارچه سایبانهاي

 

 وشناییر -11

 و کاهش را مصنوعی نورهاي از استفاده این و است ینضروريساکن رفاه و طبیعی زندگی براي خورشید انرژي بودن دسترس در

   .میآورد پایین را انرژي مصرف
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 ساختمان داخلی فضاي .است مصنوعی نور به نیاز کاهش و داخلی فضاي طراحی منظور میزنیم حرف نور مورد در که هنگامی

 پنجرههاي در که حالی در میگیرد بیشتري نور جنوب به رو نجرههايپ .کند دریافت پنجرهها از طبیعی صورت به را نور باید

 تعادل منظور به مختلفی موقعیتهاي در را پنجرهها خوب، غیرفعال طراحی .است بهتر خیلی آن دفع و نور انتشار شمال به رو

 بقط بر میتواند نور مقدار و کیفیت خاص استراتژي همین با .میدهد قرار داخلی نور نیازمندیهاي

 و خواب اتاق براي و شده منعکس آشپزخانه فضاي براي مستقیم نور مثال براي .باشد متفاوت فضا هر در روشنایی نیازهاي

 .میشود استفاده زندگی دیگر محلهاي

 

 تهویه  -12

 نحوه .یردبگ صورت طبیعی ابزارهاي وسیله به میتواند تهویه باشد داشته وجود داخلی و خارجی دماي بین تفاوت که هنگامی

 و گرمایش براي همچنین داخل، به آزاد هواي ورود .شود مناسب تهویه و داخل به باد ورود باعث میتواند پنجرهها قرارگیري

 .است مؤثر سرمایش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : گیری نتیجه

 تمامی اگر.است  شده انجام فعال غیر خانه یک در انرژي مصرف به نیاز کاهش و خورشید انرژي کسب براساس پژوهش این

 را خانه انرژي مصرف سال یک در مترمربع هر در kw/k 15 معادل انرژي کاهش شود اجرا و رعایت شده گفته هاي استراتژي

 جمله از ساز و ساخت مقررات در و شود گرفته نظر در فعال غیر خانه طراحی در زیر اصول است مطلوب.دهد می کاهش

 :ودش تأکید پیش از بیش ملی مقررات 19 مبحث

 غربی یا شرقی± 30 باشد جنوب سمت به باید ساختمان جهت 1-

 جنوب به رو بزرگ پنجرههاي از استفاده 2-

 شرقی و شمالی و غربی پنجرههاي ابعاد کاهش 3-

 شرقی و شمالی و غربی تعدادپنجرههاي کاهش 4-

 سال مختلف هاي ماه در اندازي سایه جهت سازهایی محوطه بردن کار به 5-
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 زمستان در نور عبور و تابستان در اندازي سایه براي دار خزان درختان از دهاستفا 6-

 سازهها در انرژي اتالف محدودیت براي سطح در ساختمانی تراکم از استفاده 7-

 ساختمان تمامی در متحرك پنجرههاي 8-

 .شود وري بهره افزایش سبب که طبقه چند و ردیفی ساختمانهاي طراحی 9-

 بمناس تهویه 10-

 ساختمانی فرهنگ در نقشی گونه هیچ حاضر حال در پایدار هاي انرژي کاربرد و انرژي مصرف سازي بهینه و جویی صرفه

 به مهمی نسبتا ارقام مرفه طبقات مسکن خصوصا و خصوصی بخش مسکونی سازهاي و ساخت در آن بر عالوه. ندارد کشور

 که شود می اصالتی بی و افراطی اتتزیین صرف ساختمان در هزینه ضروري موارد سایر زیان

 الزمه. است کننده نگران این که است شده تبدیل جامعه در مد یک به متاسفانه أله این . است مشهور سازي ابزار نام به عمدتا

 درجهات را عمومی سلیقه و ذوق پسند بازاري و عامیانه سلیقه در روي دنباله جاي به بکوشند معماران که است آن امر این

 از تر کم محیطی زیست و اقلیمی هاي طرح که بباورانند مردم به توانند می معماران. کنند هدایت اجتماعی مفید و سازنده

 زیست، محیط با انطباق هدف با بومی و سنتی معماري در شده اندیشیده راهکارهاي بررسی با .نیست زیبا کنونی رایج تزیینات

 درس امروز معماري براي توان می کند، استفاده طبیعی و پاك هاي انرژي از صرفاً بود ناگریز بشر که روزگارانی در خصوصاً

 و داد تطبیق روز شرایط و نیازها با را قدیم در شده اجرا هاي روش توان می تکنولوژي پیشرفت با امروزه که خصوصاً. آموخت

 حفظ براي پاك هاي انرژي از مؤثر و بهینه استفاده با

 .گماشت همت زیست محیط
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