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 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد بروجرد
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 :چکیده

به همین دلیل آسیب پذیری کمتر و .در طول سال ها ثابت شده است که مردم خود را باتغیرات آب و هوا وقف می دهد

سیل و همچنین موج ,افزایش تغییرات آب و هوا مانند خشکسالی.یراتی سریعتر خواهد بودانعطاف پذیری به چنین تغی

گرما همگی میزان آسیب اسن که از طریق استفاده بی رویه از منابع به آکوسیستم وارد شده است و اثرات آن در 

ی برای کمک به رسیدن به معماری پایدار تر و محیط طبق مقاله انجام شده می توان راه.آینده شدید تر خواهد شد

زیست سالمتر برآورد کردد و تخمین زد در آینده با بهره وری بهتر از این سیستم ها چگونه از تغییرات آب و هوا 

اقلیم معماری دانشی است که شیوه استفاده از عناصر اقلیمی در جهت طراحی اصولی ساختمان با .جلوگیری کنیم

استفاده از معماری خورشیدی در جهت استفاده هر چه بهتر از .کاهش مصرف انرژی را امکان پذیر می سازد استراتژی

معرفی دیوار .انرژی خورشیدی در ساختمان و همچنین به جای سیستم های گرمایش و سرمایش در ساختمان است

بع  سوختی و دکاهش آلودگی ترومب با استفاده از انرژی خورشید باعث کاهش مصرف سوخت فسیلی ذخیره منا

وهمچنین استفاده ازجذب کننده های صفحه ای براق و غیربراق لوله های جمع کننده می توان به  .محیط زیست است

تمامی این موارد .راحتی با کاهش هزینه ها بدون آسیب رساندن به محیط زیست به معماری پایدار دست یافت

 .نین کاهش خسارات وارده به آکوسیستم استراهبردی در جهت کاهش مصرف انرژی و همچ

 

 تغییرات اقلیمی,مصالح نوین,طراحی اقلیمی,انرژی,معماری:کلیدواژه
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:مقدمه  

استفاده بیش از حد از انرژی ازجمله سوخت های فسیلی و سوزاندن گاز کربن .استفاده از انرژی در جای جای زندگی انسان ها نقش بسته است

اب شدت یخ های ,افزایش مصرف گاز دی اکسید کربن افزایش فتو سنتز.باعث ایجاد مشکالت وتغیرات اب و هوا شده استدی اکسید 

 ....افزایش و یا کاهش بارندگی و,قطبی

یست و ما از تغیرات به طور قطعی و به طور گسترده اتفاق افتاده است و تغییر اب و هوا یک فرایند طبیعی ن%09شواهد حاکی از این است که 

شناختن این عوامل و قرار دادن یک ترمز در پیشرفت گرم شدن و تغییر اب و  .باید بپذیریم که این تغیرات توسط انسان ها صورت گرفته است

  .استمهم ترین چالش های امروزی  هوا 

رساندن با محیط طبیعی در چرخه ساخت ساخت ساختمان هایی کامال سازگار با محیط زیست و استفاده کارامد از منابع طبیعی بدون اسیب 

 .و ساز اهمیت باالیی پیدا کرده است

 :پیشینه تحقیق

آالدار الگی کتاب خود به عنوان کنترل .در ابتدا برای اولین بار کسانی که نوجه بسیار زیادی به اقلیم و نقش آن پرداختند برادران الگی بودند

 .الگی کتابی به عنوان طراحی بااقلیم رویکرد بیوکلماتیک در طراحی معماری منطقه گرا منتشر کردهای خورشیدی وابزار سایه اندازی وویکتور 

بود که به بررسی درمورد صرفه جویی درمصرف انرژی انجام شد که به سبب آن کنترل های شدیدی در  09دومین مرحله از نحقیقات در دهه 

 .صورت گرفت... تهویه  و,نیاز های انسانی به نورطبیعی صنعت ساتخمان صورت گرفت که بدون در نظر گرفتن به 

مدان را به خود بسیار معطوف کرده است تغییرات اقلیمی گرم شدن کره زمین که پی آمد ان تنزل کمی و سومین مرحله که امروزه ذهن دانش

 .است که هدف اصلی استفتده بهینه  از منابع طبیعی است کیفی محیط امروز

 :هدف مقاله

از انرژی در بخش ساختمان مصرف می شود که این نسبت در ایران در رتبه اول % 34وجه به بررسی صرانه مصرف انرژی در ایران  حدود با ت

حال هدف این مقاله بررسی چگونگی طراحی ساختمان های .قرار داردواین میزان مصرف باعث افزایش و انتشار گازهای گلخانه ای می شود

راهکارهای وهمچنین رسیدن به سواالت بهترین راه برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان چیست؟.متری را مصرف کندبهینه تر که انرژی ک

 پایین آوردن انرژی در ساختمان چیست؟

 :روش تحقیق این مقاله

 توصیفی است و همچنین ترجمه مقاالت  خارجی و همچنین تحقیقات میدانی-تحلیلی

 

 :تشدید گازهای گلخانه ایارزیابی روند ساختمان سازی در 

مصرف مصالح مورد نیاز خود در حال صرف انرژی می باشد که این مصرف در جهت سوخت ,تولید,حمل و نقل,ساختمان از ابتدای استخراج 

 .های فسیلی و اشتغال آن است

در تولید سیمان آهک .گازهای گلخانه می شودطبق آمار انجام شده در تولید آهن و بتن  مقدار زیادی انرژی مصرف می شود که باعث تشدید 

کیلوگرم برمترمربع باعت تولید گازگلخانه ای 7,4که این میزان مصرف انرژی . مگاژول برمترمربع است 0,.7سهم مصرف انرژی در حدود

 .میشود
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کیلوگرم برمترمربع گاز گلخانه  1-./3مگاژول برمترمربع و تولید 0-4در بخش سیستم های سازه ای فوالد پیش ساخته با میزان مصرف انرژی 

البته سازه های چوبی به نسبت سازه های بتنی .را داشته استای نسبت به سازه های چوبی و بتنی و بتنی پیش ساخته کمترین میزان مصرف 

, و غیره, فضلی) .نیز دارای ضرایب کمتری هستند که با توجه به شرایط جوی ایران امکان استفاده آن در همه مناطق وجود ندارد

.914) 

 

 :طراحی ساختمان های نوین

طراحی ساختمان اولین خط دفاعی در مقابل اصول طراحی اقلیمی ساخته شده هستند ضرورت گرمایش و سرمایش مکانیکی رابه حداقل 

 (Peter.F., 2011) . اطراف ساختمان استفاده می کنندو در عوض ازانرژی طبیعی موجود در . کاهش می دهند

است که  تولید کمتری از   اینگونه به نظر می رسد که برای کشور های صنعتی بهترین شانس نجات دادن محیط زیست  ساخت ساختمان هایی

بزرگترین منابع واحد بصورت مستقیم و یا  07%ده در دولت انگلستان حدود طبق امار انجام ش.گازهای گلخانه ای و گاز کربن را داشته باشد

ای را تولید می کند ساختمان هایی صنعتی از کل گازهای گلخانه  79%غیر مستقیم درتولید و انتشار کربن و احتراق سوخت های فسیلی که 

 (.140, و غیره, احمدی) .هستند

 

 :های کاهش مصرف انرژی در بخش سرمایش و گرمایشاستراژی 

هرچه قدر سعی شود  میزان مصرف را  در بخش سرمایش و .بیشترین میزان مصرف انرژی در ساختمان در بخش سرمایش و گرمایش می گذرد

 .از انرژی را در بخش ساختمان کاهش داد گرمایش کاهش داد می توان میزان قابل توجهی 

صفحه های جذب ,استفاده از دیوار ترومب,ش مصرف انرژی در بخش سرمایش و گرمایش استفاده از معماری خورشید یکی از راههای کاه

 .استلوله های تهی ,صفحات  جذب کننده غیر براق, کتتده براق 

 :معماری خورشیدی

 

اهرام بزرگ به گونه . سال قبل از میالد مسیح ، جهت یابی خورشیدی یک مبنا برای طراحی ساختمان معبد مصریان محسوب می شد 799.

واقع  "کارنک"معبد باشکوهی در دهکده ی . ای و در موقعیتی بنا می شدند که در طول سال تغییر در موقعیت زمین و خورشید را نشان دهند

پرتوهای خورشید به داخل ساختمان معبد . دارد، که خدای خورشید، خدای آفتاب مصریان را مورد ستایش قرار می دهند در جنوب مصر قرار

در تابستان نور خورشید بطور مستقیم در تمام طول معبد می تابد و جلوه ی باشکوهی را ایجاد می . نفوذ کرده و محیط را بسیار گرم می کند

( گشادگی یا ) و عمل کردی همانند . شید با درب های  تعبیه شده در طول راهرو قابل کم و یا زیاد شدن می باشدمسیر و پهنای نور خور. کند

وی اشاره داشت که در . سال قبل از میالد مسیح، سقراط از طراحی خورشیدی در ساخت سازه ها استفاده می کرد399. روزنه ی تلسکوپ دارد

استفاده از این اثر طبیعی . خورشید در فصول سرد سرسرای بنا را گرم و در فصول گرم آن را خنک می کندساختمان های روبه جنوب گرمای 

می توان ادعا کرد که قرار گرفتن اتاق های امروزی بر اساس این منطق . معروف شد "خانه ی برزخی  "یا  "مگارون هووس  "توسط سقراط به 

در یونان . (بنایی که طبق اصل مذکور توسط سقراط بنا می شود) خانه ی سقراط : 1شکل. باشدشکل گرفته و خود استدالی بر این اصل می 

که بسیار شفاف بود، توسط سربازان به گونه ای  "آینه ی سوزان ". باستان از پدیده ی تمرکز نور خورشید برای اهداف نظامی استفاده می شد

 (Hastings, 2011) .انرژی آن را بر روی هدف مورد نظر متمرکز می کرد مستقر می شد که نور خورشید را در کانون خود جذب و
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 خانه سقراط:1شکل

 

 :طراحی خانه های خورشیدی

برداری می توان بهترین بهره .ساختمان هایی که در شرایط اقلیمی قرار دارند که می توان از آنها به بهترین نحو از انرژی خورشیدی بهره برد

بیشترین میزان برجریان انرژی درگرمایش و سرمایش است که از همین طریق می توان، درکاهش مصرف تهویه .بهینه را از انرژی به دست آورد

درطراحی خانه برمبنای انرژی خورشیدی پارامترهایی خاص از جمله نوع سطح، . فضا، تولید برق، تولید گرما و مصرف آب را در نظر قرارداد

سطح دیوار مشرف به خورشید و همه سطوح دیوار ساختمان به وسیله جهت گیری و موقعیت سایت نسبت به پنجره به  ت گیری بازشوهاجه

 .دیوار برای کنترل مقدار دریافت تابش خورشید به درون فضا مد نظر طراحان قرار خواهد گرفت

.ایداری، جذابیت تطبیق پذیری محیطیراحتی، اقتصادی بودن، دوام و پ:مزایای طراحی این ساختمان ها  

.خانه های خورشیدی در زمستان گرم و تابستان خنک هستند:راحتی  

.احبان خانه ها برگشت سرمایه ممتازی دارندص:اقتصادی بودن  

.داری پایین ساخته می شوندههزینه نگ ،خانه های خورشیدی از مصالح با عمر طوالنی:دوام و پایداری  

.رشیدی آکنده از نور هستند و خیلی خوب با خارج از منزل مرتبط هستندخانه های خو:جذابیت  

 .(1470, روشن) خانه های خورشیدی استفاده موثر از منابع انرژی راباعث می شود:تطبیق پذیری محیطی

 

 :دیوار ترومب

گرما که در بین سطح شیشه نمای جنوبی وفضایی که باید گرم این سیستم بهروری غبر مستقیم شامل جرم حرارتی ذخیره کننده 

همچنین سطح دیوار که برروی خورشید قرار دارد و با رنگ تیره رنگ .میلی متر فضای خالی جهت قرارگیری هوا قرار دارد 7.باحداقل .شود

د اعال توسط دیوار شد تابش خورشید به حآمیزی شده است یا به وسیله پوشش انتخابی یا ورق مشکی پوشیده شده است که با عث مشس و

 (914., و غیره, فضلی) .جذب می شود
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هرچه ضخامت دیوار بیشتر باشد .با افزایش ضخامت دیوار ترومب دمای اتاق  افزایش یافته و باعث افزایش جابه جایی طبیعی نیز می شود

نیز بیشتر شود همچنین باافزایش ضخامت دیوار مسطحی که حرارت خورشید را به اتاق منتقل می  میزان انرژی ذخیره شده در دیوار ترومب

 .ارت بیشتری به اتاق منتقل شده و باعث باال رفتن دمای اتاق می شودکند افزایش یافته است و در نتیجه حر

و سرمایش که این عمل باعث کاهش مصرف سوخت  از مهم ترین مزایای سیستم دیوار ترومب استفاده  از انرژی خورشیدی جهت گرمایش

 (1409, و غیره, ربانی) .و کاهش آلودگی محیط زیست می شودفسیلی ذخیره منابع سوختی 

 
 نمایی از دیوار ترومب در فصل تابستان و زمستان:.شکل

  

:جذب کننده های صفحه ای براق  

معمولی ، برای تولید کننده گرمای منازل وگرمای محیط  مورد استفاده قرارمی و مصارف ( EU) جذب کننده های صفحه ای براق در اروپا 

 :سانتی متر بوده و از چند الیه تشکیل شده اند19متر باقطر  .متر در  .معموال دارای باکس های مستطیل شکل این جذب کننده ها  .گیرند

 فلزی با کارکردی انتخابی ، به عنوان جذب کننده ی گرمای خورشید یک صفحه ی -

 یک مدار هیدرولیک متصل به جذب کننده -

 یک عایق پشتی -

 پوششی براق برای عایق شدن جذب کننده در برابر اثرگلخانه ای -

درجه ی سانتی گراد در  179بلیت تا درجه ی سانتی گراد می باشد اما این قا 199تا  79کارکرد معمول این صفحات ، کسب دمای بین 

با وجود این ، از رسیدن به دمای بسیار باال باید پرهیز شود چرا که احتمال بروز خسارت ( . آب و هوای معتدل .) تابستان قابل افزایش می باشد

 (Edelman, 2012) .اتصاالت پالستیکی: برای مثال. ) در قسمت های حساس وجود دارد
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نمایی از صفحه هات جذب کننده براق:4شکل شماره   

:جذب کننده های صفحه ای غیر براق  

.کامال برای تامین گرمای استخرهای شنا ، پیش گرمای منازل و سیستم های گرمای محیط مناسب می باشند     

. و یک مدار هیدرولیک متصل به این جذب کننده می باشد( جذب کننده ) جذب کننده های صفحه ای براق ترکیبی از صفحه ی فلزی عالی 

در مواردی که برای گرمای محیط یا منازل مورد استفاده قرار می گیرند ، نیاز به عایق مشهودبوده اما برخالف جذب کننده های صفحه ای 

درجه ی  57تا  79در نتیجه دمای بدست آمده کمتر وچیزی بین . ی جذب کننده توسط شیشه ی عایق محصور نشده استبراق ، قسمت جلو

پیش از این ، در این مورد کارکرد خاص و ویژه ، . در موارد مصرفی مانند گرم کردن استخر شنا عایق پشتی نیاز نمی باشد.سانتی گراد می باشد

 ,Edelman) (.سیستم لوله های پلیمریک سیاه ) زین صفحات فلزی گران قیمت و پرکاربرد می شدند جذب کننده های پولیمریک جایگ

2012) 

 

 نمایی از صفحه های جذب کننده براق:3 تصویر شماره

که ) تمامی این سیستم های جذب کننده پرتوهای خورشیدی متشکل از یک صفحه ی فلزی نازک به انضمام یک روکش سیاه بسیارعالی 

واز آب به عنوان واسطه ی انتقال و ذخیره ی گرمای جمع . می باشند( جذب انرژی خورشید را افزایش و دفع مادون قرمز را کاهش می دهد 
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رچه تمامی این جذب کننده ها برای گرمای منازل و محیط مناسب می باشند اما دارای ظاهر، بهره وری و سطح گ. شده استفاده می شود

.که این تفاوت اساساً منشعب از میزان تفاوت در عایق بندی می باشد. دمایی بسیار متفاوت می باشند  

توخالی( جذب کننده )لوله های جمع کننده   

گرمایی ، مانند موارد صنعتی یا سیستم خنک کننده بسیار استفاده می شود، لوله های توخالی بسیار توصیه می در مواردی که از انرژی       

این لوله های توخالی ترکیبی از . اما از این دستاورد حتی در مناطق سردسیر برای تامین آب گرم و گرمای محیط نیز استفاده می شود. شوند

اشد که هرکدام شامل یک لوله یا صفحه ی جذب کننده ،هم آستان با یک لوله ی گرم، احاطه شده با چندین لوله ی شیشه ای منفرد می ب

درجه سانتی گراد ، با احتمال  179تا  1.9عایق بسیار قدرتمند به وجود آمده توسط خال سبب ایجاد دمایی بسیار باال بین . خال می باشد

 (Edelman, 2012) .را بوجود می آورد بسیار کم از دست رفتن دما حتی در مناطق سردسیر

 

 شکل سمت چپ نصب جذب کننده های لوله ای تهی را بر روی سقف شیب دار نشان می دهد:7شماره

 

:نتبجه گیری  

گاز های گلخانه ای ادامه با توجه با مطاالعات انجام شده  به مرور زمان با فازایش نیاز مردم به سوخت های فسیلی همچنان تولید 

دارد و همین روند افزایش تولید ادامه بیدا کند قطعنا کره زمین با خطرات بی شماری مواجه خواهد شد که گرم شدن کره زمین از 

سیستم های ارایه شده در این مقاله باعث کاهش مصرف انرژی و همچنین  به مراتب آن کاهش انتشار گاز های .جمله ان می باشد

استفاده از طراحی همسو با اقلیم یا همان طراحی  .نه ای و اثرات مضری را که برروی محیط زیست می گذارد را کمتر میکندگلخا

استراتژی ه .اقلیمی در روشهایی از بهربری بهتر و بیشتر نور روز و انرژی خورشید و ابزارهای  بهتر استفاده از آن را بیان می کند

کاهش مصرف انرژی او جایگزینی آن از نور مصنوعی به نور طبیعی و گاهی سیستم های گرمایش و  استفاده از این منابع باعث

.سرمایش ساختمانی که جایگزین مناسبی می باشد  
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