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 چکیده

وص کشورهای در حال مشکل انرژی امروزه یکی از مشکالت اساسی تمامی کشورهای جهان، به خص

توسعه می باشد. از یک سو مصرف روزافزون انرژی حاصل از سوخت های فسیلی به واسطه ی انتشار 

آالینده های حاصل از احتراق آن ها و افزایش دی اکسید کربن در اتمسفر و پیامدهای ناشی از آن، جهان 

حدودیت منابع فسیلی، غیر قابل تجدید را با تغییرات تهدید آمیزی روبه رو ساخته است و از سوی دیگر م

پذیر بودن این منابع و افزایش قیمتها موجب گردیده است تا توجه بیشتری به بهینه سازی مصرف انرژی 

بهای انرژی تنها هزینه ی نقدی که برای آن می پردازیم نیست، بلکه هزینه ای است که کل نظام شود. 

استفاده از انرژی های طبیعی، به ویژه انرژی  می پردازیم.اقتصاد ملی و حتی اقتصاد جهانی برای آن 

خورشیدی در ساختمان به صرفه جویی در مصرف سوخت و مهم تر از آن به افزایش کیفیت بهداشت و 

 انرژی سایر به انرژی خورشیدی تبدیل است، مطرح آنچه سالم سازی محیط زیست منتهی می شود. اما

 جدید، معماری رویکردهای به انسان نیاز و معماری پیشرفت به باتوجه بشراست. نیاز مورد و متداول های

 برای مسیری است خورشیدی معماری. سازد رهنمون جدید دنیایی به را انسانها تواند می خورشیدی

بی  خطر به آیندگان نیاز آنکه بدون فعلی امکانات و از ابزارها بهینه استفاده و پایدار معماری به رسیدن

به منظور بهینه  خورشیدی انرژی فناوری از استفاده اصول کاربردیسعی شده است،  مقاله این افتد. در

 به نیز طراحی سازی مصرف انرژی در ساختمان مطرح شود و در پایان راهکارها و پیشنهادات اجرایی در

مطالعات  از استفاده با مقاله این تحقیق است. روش گردیده ارائه ساختمان در انرژی جویی صرفه منظور

 باشد. می محتوا تحلیل تکنیک با تحلیلی -توصیفی صورت به کتابخانه ای

 

 بهینه سازی، محیط زیست، انرژی خورشیدی، معماری خورشیدی، معماری پایدار.واژگان کلیدی: 
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 مقدمه -1

 یانرژ یباال متیق. کند یم تر شیب را یانرژ از استفاده کشور یصنعت توسعه. است جوامع شرفتیپ یاصل عوامل از یکی یانرژ

 کینزد اریبس رقابت ،یانرژ به کشورها افزون روز ازین جوامع، شدن یصنعت و یاقتصاد رشد آن، دیتول ادیز اریبس یها نهیهز و

 داشته برآن را کشورها یانرژ عرضه منابع کمبود و مصرف یبازارها در مستمر حضور یبرا دیتول یها نهیهز کاهش در کشورها

 یها استیس ،یعموم رفاه شیافزا و دیتول یها نهیهز کاهش و یانرژ نهیبه ریغ و هیرو یب مصرف از یریجلوگ یبرا که تاس

 از استفاده  جامع برنامه بدون جانبه، همه و داریپا توسعه به یابیدست گرید طرف از. کنند اتخاذ را یانرژ مصرف یساز نهیبه

 (.890-803 ،6321 ،یاسعد. ) تینس ریپذ امکان ها یانرژ

 یطیمح ستیز مشکالت و کسوی از بود یالدیم 35 دهه در انهیخاورم در آمده شیپ یتنشها جهینت که یانرژ بحران وقوع

 تیواقع نیا. واداشت یانرژ خصوص در خود یاستهایس در یشیبازاند به را جهان گرید یسو از آن افزون روز شدن گرم و نیزم

 فیوظا مجموعه به یگرید فهیوظ هستند، جهان در یانرژ یها کننده مصرف نیتر مدهع از یشهر مساکن و شهرها که

 ،6329 ش،یک به. )شدند وارد یشهرساز میت به زین یگرید متخصصان حال نیع در و افزوده یشهر زانیر برنامه و شهرسازان

 میاقل با همساز و است گرفته یم شکل دخو رامونیپ طیمح و عتیطب به توجه با که ایدن نقاط یاقص یبوم یمعمار امروزه(. 6

 یلیفس یها سوخت مصرف شیافزا و یسنت یازمعمار یریگ کناره. است شده سپرده یفراموش دست به آمده، یم وجود به

 ارکان انیم از(. 6 ،6322 همکاران، و یاسد. )است شده زین ستیز طیمح روزافزون یآلودگ موجب ،یانرژ منابع اتالف بر عالوه

 مساله نیمهمتر عنوان به و دارد قرار مثلث نیا راس در انرژی( ستیز طیومح ،اکولوژی انرژی) یطیمح دارییپا هگان سه

 در کشور انرژی مختلف منابع %35 از شیب ران،یا در نو انرژیهای سازمان گزارش به بنا. باشدیم مطرح حاضر زمان در یطیمح

 مصرف که باشندیم کشور یاتیح و ارزشمند های هیسرما از ینفت منابع نهات نه نکهیا به توجه با. شود یم مصرف ساختمانها

 یم زین ستیز طیمح یآلودگ باعث آنها از حد از شیب استفاده بلکه کنند،یم جادیا را رییناپذ جبران های انیز آنها نهیربهیغ

 منابع نیا از یکی. شوند یلیفس یها سوخت نیگزیجا جیتدر به که هستند یمنابع دنبال به وکارشناسان نظران صاحب شود،

 یتوجه قابل ییجو صرفه باعث تواند یم ساختمان شیسرما و شیگرما بخش در که است، دییخورش زالیوال پاك انرژی

 (.63 ،6375 ،ییمرتضا. )گردد

 از بهینه استفادهگردد.  تامین مختلفی منابع از تواند می انرژی این که هستند انرژی مصرف به منوط انسانی های فعالیت کلیه

 و مطالعه مورد علوم گوناگون های عرصه در و آید می شمار به جهانی مهم های بحث از یکی امروزه منابع، این از حاصل انرژی

 از علمی استفاده به گذشته از بیشتر و تر جدی بسیار است الزم طبیعی غیر منابع بودن پذیر پایان به توجه با. است تحقیق

 مقدار از بیشتر باشیم. هرچه سازی ساختمان در بخصوص نوینی طرحهای بدنبال و کرده توجه پذیر تجدید یطبیع های انرژی

 منطبق امروز نسل نیازهای با که میرویم پیش پایدار توسعه به سمت وسیله این به و بکاهیم ساختمان در مصرفی های انرژی

 های انرژی توسط سرمایشی و گرمایشی نیازهای تامین اینکه به توجه با. اندازد نمی خطر به را فردا نسل نیازهای تأمین و بوده

 توسعه جهت در مهم گامی خورشیدی ساختمانهای طراحی سمت به حرکت با تسا پایدار معماری اهداف از یکی پذیر تجدید

 (.8، 6322میگیریم. )اسدی و همکاران،  فاصله فسیلی سوختهای به وابستگی از و برمیداریم پایدار

 

 پیشینه تحقیق -2

با توجه به اهمیت بحث مسکن با در نظر داشتن بحران انرژی که جامعه امروز شدیداً با آن مواجه است، مطالعاتی در زمینه 

 نو ینگاه"های جایگزینی انرژی های تجدید پذیر، معماری پایدار و معماری بهینه از نظر انرژی صورت گرفته است؛ برای مثال، 

در پژوهشی توسط دفتر تعاونیهای عمران و مسکن وزارت تعاون  "ساختمان و مسکن بخش در یانرژ مصرف یور بهره ارتقا به

، مورد سنجش قرار گرفته است. در این تحقیق با توجه به پیچیدگی های مسائل مدیریت شهری با رویکردی 6328در تیرماه 
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ای مسکونی در پنج بخش کلی، بکارگیری با روشهای علمی نوین در راستای بهینه سازی مصرف انرژی جهت احداث مجموعه ه

 و سازی بهینه های ضرورت و اهمیت"و عملی را در طراحی و ساخت مسکن شرح می دهد. اسعدی در پژوهشی تحت عنوان 

، ابتدا ضرورت و اهمیت بهینه سازی را در ابعاد سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی 6321در بهار "انرژی مصرف شدت کاهش

بیان می کند، سپس وضعیت هرکدام از بخش های عمده مصرف کننده انرژی کشور به لحاظ مصرف انرژی و بهینه سازی در 

 و ایران معماری در خورشیدی انرژی از استفاده عدم دالیل بررسی"آن را بررسی می کند. مرتضایی در تحقیقی تحت عنوان 

 است شده سعی پروژه دراین شده طراحی ساختمانهای ، در6375در مهرماه  "درتبریز موردی نمونه یک طراحی و راهکارها ارائه

 در برنامه ریزی برای مناسبی و علمی الگوهای آن در و شود اجرا کامل بطور خورشیدی انرژی مصرف بهینه سازی ایده های

حسین زاده و  .باشد نیز هابخش سایر برای نمونه ای تواند می مجموعه این طرفی از و شود داده انرژی بهینه مصرف جهت

بررسی استفاده از انرژی خورشیدی در سیستم های تهویه مطبوع با توجه با اقلیم "فرشچی تبریزی در تحقیقاتی تحت عنوان 

انجام  تحقیقات نتایج از استفاده و خورشیدی انرژی از استفاده برای موجود فناوریهای شناخت ، به6378در آبان ماه  "ایران

 مشکالت بروز از جلوگیری برای مناسبی خورشیدی گزینه ی مطبوع تهویه ی فرآیندهای از کشورها، که استفاده گردی در شده

 بود، پرداخته است. خواهد گاز و نفت صادرات افزایش و فسیلی سوخت های مصرف از ناشی

 مجتمع در جهت از نهیبه یگوال کی یطراح "از میان پژوهش های غیر ایرانی، فیضی و همکاران در پژوهشی تحت عنوان 

-با شبیه، 8566در سال  "تهران ران،یا مهر مسکن یمورد ی مطالعه) یانرژ مصرف سطح زیآنال ی لهیوس به یمسکون های

 افزار اِکوتِک مثالهای مسکونی مسکن مهر و آنالیز سطح مصرف انرژی در آنها از طریق نرمهای شایع از مجتمعسازی مدل

سازی انرژی در ساختمان از جمله جهت های موجود برای حداقلپس از آن با توجه به روش. اندندی شدهبهای موجود طبقه

ای از الگوی بهینهکه اند، ها به کار رفتهها براساس مواد در ساختمانشفاف و لَختی حرارتی الیههای نیمهساختمان، مکان الیه

 با خانه نیساکن شیآسا و یداخل یهوا تیفیک "در پژوهشی تحت عنوان الن ام ولز و همکارانش د. ان ها تشریح شدهجهت

اثر افزایش کارآیی مصرف  یی کلی برای مقایسهبه اجرای یک مطالعه،  8560در سال "deep برابر در مرسوم یانرژ بازده

که ه اند، آمد پایین پرداختهای انفرادی و درخانواده با خانواده 68و آسایش ساکنین در  انرژی بر روی کیفیت هوای داخلی

 . استاندارد را بهبود بخشیده بودند بهسازی در حالت

 

 روش تحقیق -3

روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می باشد، که عمده اطالعات گردآوری شده آن از طریق مطالعات کتابخانه 

 کاربرد استفاده بهینه از انرژی خورشیدی، بهوه بر ای جمع آوری شده می باشد. بر اساس جمع آوری اطالعات مربوطه، عال

شده  پرداخته فعال و غیر فعال می باشد، های سامانه صورت به خورشیدی که در طراحی ساختمان های مهم فاکتورهای بیان

تکنیک کار نیز . است گردیده ارائه ساختمان در انرژی جویی صرفه منظور به نیز طراحی است. راهکارها و پیشنهادات اجرایی در

 به صورت تحلیل محتوا می باشد.

 

 مبانی نظری -4

 بهینه سازی انرژی در معماری  -4-1

انرژی از عواملی است که در اکثر فعالیت های اقتصادی استفاده می شود. امنیت ملی بیش تر کشورهای جهان نیز در گرو 

مل های انرژی و کاربرد بهینه آن موضوعی است که توجه دسترسی مطمئن به انرژی است. از این رو آینده تولید و مصرف حا

همگان را به خود جلب کرده است. ضرورت بهینه سازی در بخش تولید و مصرف انرژی بنا به دالیل سیاسی، اقتصادی و زیست 

جمله  در دهه های اخیر در کل جهان و به خصوص در ایران با چند بحران اساسی از(. 803، 6321محیطی است. )اسعدی، 

بحران کم آبی، بحران انرژی، بحران زیست محیطی و جدیدًا با بحران تغییر اقلیم مواجه هستیم؛ به گونه ای که مصرف بیش از 
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حد سوخت های فسیلی، آلودگی و متعاقبًا تخریب زیست محیطی را به دنبال داشته و تخریب زیست محیطی نیز تغییر اقلیم 

ده، سوزاندن سوخت های فسیلی  برای تولید انرژی، باعث افزایش دمای زمین و هوای اطراف را موجب گردیده است. به بیان سا

آن می شود که این گرمای اضافه، شرایط اقلیمی راتحت تأثیر قرار داده و ناهنجاری های آب و هوایی را به دنبال دارد؛ به 

روی می دهد و در ناحیه ای نیز به علت بارندگی طوری که در یک منطقه خشکسالی و در جایی دیگر طوفان های خسارت بار 

های شدید و بی سابقه، سیل و طغیان راه افتاده است. بنابراین مصرف بیش از حد سوخت های فسیلی، ارزش قائل نشدن برای 

 (.39، 6373خود، طبیعت و آیندگان محسوب می شود. )ماهنامه دانش نما، 

اسـت کـه علی رغم روند رو به افزایش و توسعه منابع نفتی  حـدی به ی انرژیهمانطوری که میدانیم سرعت رشد مصرف داخل

در  انرژی توجه دولت به ارزش که این به دلیل عدم گیری از منابع نفتی نباشیم.دیگر قادر بـه بهره چند سال، شاید با گذشت

درصد در دهه  3/9تجاری با رشد متوسط  مـصرف انرژی در بخش خانگی و .کـشور و آشکار یافتن آن برای مـردم است

بیشترین مصرف را در  میلیارد دالر میشود، 1بر اساس قیمتهای جهانی بالغ بر  که ارزش آن درصد، 33/8گذشته و سهم حدود 

 83 درصد گاز طبیعی، 13 های انرژی در این بخش شامل:املحترکیب سهم انواع . کشور به خود اختصاص داده است

 بنابراین با توجه به سهم باالی مصرف انرژی، باشد.های جامد میدرصد سوخت 6درصد برق و  7 نفتی، هدرصدفرآورد

 (. 81، 6328. )مجله اقتصاد انرژی، رسدسازی مصرف سوخت در این زمینه ضروری به نظر میبهینه

 
 بهره گیری از سامانه های خورشیدی در سرمایش و گرمایش ساختمان ها -4-2

 لزوم استفاده از انرژی خورشیدی -4-2-1

های پیشرفته و پرهزینه نیاز نداشته و آوریآورد؛ زیرا به فن که باید به آن روی است خورشید یکی از دو منبع مـهم انرژی

آن بـر خالف از  ستفادهبه عالوه ا شود. کننده انرژی در اکثر نقاط جهان به کار گرفتهتواند به عنوان یک منبع مفید و تأمینمی

 گذارد و برای کشورهایی که فاقد منابع انرژی زیر زمینی هستند،خطر و اثرات نامطلوبی از خود باقی نمی ای،انرژی هسته

خیز جهان به شورهای نفتککی از یایران با وجود این که . نیرو و رشد توسعه اقتصاد است به ترین راه برای دستیابیمناسب

 اجرای خورشید در اکثر مناطق کشور، تابش شدت خوشبختانه به علت منابع عظیم گاز طبیعی نیز است، رود و دارایشمار می

 ـتای پراکنده در سطح مملکت،سار روزـهالزامی و امکان استفاده انرژی خورشید در شهرها و شصت  خورشیدی هایطرح

و محیط زیست و از  هوا آلوده نشدن آوری ساده،فن. اشته باشدرا به همراه د و گاز جویی مهمی در مصرف نفتتواند صرفهمی

استفاده از تکنیک  پرارزش با یا تبدیل آنها به مـواد و مـصنوعات های فسیلی برای آیندگان،همه مهمتر ذخیره شدن سوخت

. )مجله اقتصاد انرژی، کنندیاستفاده از انرژی خورشید در کشور ما تأکید م د که بر لزومهستنلی یمده دالعاز  پتروشیمی،

6326 ،96.) 

 محاسبه دقیقا باید مختلف طرحهای اقتصادی امکانات ولی میباشد مطلوب شکلی به هر خورشیدی انرژی از استفاده امروزه

 به نیز اقتصادی نظر از. می باشد پذیر امکان آوری فن لحاظ از منازل، کردن گرم برای خورشیدی انرژی از گیری شود. بهره

 دانشمندان و هزینه، محققین کاهش در متخصصین تالش و انرژی منابع سایر و فسیلی سوختهای قیمت افزون روز افزایش علت

 سیستم در خورشیدی انرژی از استفاده میان در است. نموده تشویق پیش از بیش خورشیدی انرژی از استفاده تغیب به را

 از استفاده در زیادی بسیار جویی صرفه باعث و بشود واقع مفید جهات از اریبسی در میتواند ساختمان ها سرمایش و گرمایش

 در خورشیدی انرژی از ستفاده. امیشود انرژی درصد 05 جویی صرفه باعث سیستم این از استفاده بشود. بطوریکه انرژی ها

 دلیل به آن بر عالوه نماید. ایفا ارزنده نقشی کشور صنعتی استقالل در تواند می آن از استفاده فناوری شدن بومی صورت

 به توجه )شهبازی و منتظر، ویکی پدیا(. با است. فراهم نیز انرژی زمینه در کشور خودکفایی امکان ایران جغرافیایی موقعیت

 عنوان به را خورشیدی انرژی توان می سطح، واحد در خورشید اشعه تابش میزان بودن باال و ایران هوایی و آب وضعیت

 کشور سطح در تابش شدت تغییرات یافته انجام های بررسی گرفت. طبق نظر در فسیلی های سوخت برای مناسب نیجایگزی
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نمود.  استفاده کشور انرژی تامین منظور منبع به این از توان می باشد، پس می متفاوت  1-6610  از  خود حد کمترین در

 (.61، 6321)خلجی اسدی و همکاران، 

 انواع سامانه های خورشیدی -4-2-2

 باشد : می پذیر امکان صورت دو به ساختمان توسط خورشیدی انرژی دریافت

 شده گرم سیال انتقال و تهیه جهت دیگر انرژی منبع یک و خورشیدی گردآورنده های از باید روش این در : فعال سامانه های

 .کرد استفاده ساختمان داخل به

 و دارد بستگی خورشیدی انرژی ذخیره و دریافت به ساختمان معماری چگونگی و کیفیت سیستم این در فعال : غیر سامانه های

د. میرس حداقل به فسیلی سوختهای به نیاز و گیرد می انجام خورشید حرکت بر منطبق و طبیعی طور به ساختمان کردن گرم

 ، ویکی پدیا(.6373)ابراهیم زاده، 

 فعالمروری برسامانه های  -4-2-2-1

گردآورنده )کلکتور( خورشیدی سامانه ای است که برای جمع آوری انرژی حرارتی و خورشیدی و انتقال و ذخیره آن در محل  

 (. 853، 6375بهره برداری، مورد استفاده قرار می گیرد. )قیابکلو، 

 گردآورنده های خورشیدی را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد:

 ت( گردآورنده های تخ1

اقتصادی ترین روش جمع آوری انرژی خورشید، استفاده از کلکتورهای تخت است. از این نوع کلکتورها در انواع مختلف و طرح 

های متفاوت در کشورهای مختلف جهان ساخته و مورد بهره برداری واقع شده است. میزان تابش انرژی خورشیدی بدون 

-853، 6375است، و با شرایط جوی تغییر می کند. )قیابکلو،  w/m 6655 2متمرکز کردن آن در بهترین شرایط عملی حدود

859.) 

 
 (https://www.google.com) : مأخذ6تصویر

 ( گردآورنده های لوله ای تحت خالء2

 عمل پانل مانند عمل این کند. می گرم را آن داخل مایع و جذب را خورشید تشعشع خال لوله داخل کننده جذب عامل

 جهت هر در خورشید تابش زاویه. شود می جذب ها لوله پشت در واقع نور انعکاس صفحه از اضافی ست. تشعشعاتا خورشیدی

 وقتی ابری روزهای در حتی. برسد کننده جذب عامل به مستقیم طور به خورشید نور شود می خالء باعث لوله مدور شکل باشد،

 (.0، 6322 همکاران، و یاسد)باشد.  فعال بسیار تواند می خالء ولهل کلکتور ید، مختلف میا های زاویه خورشید از نور که

 
 (https://www.google.com): مأخذ 8تصویر
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 (گردآورنده های متمرکز کننده3

، 6375قرار می گیرد. )قیابکلو، این نوع گرده آورنده ها در نیروگاه های برق خورشیدی و یا کوره های خورشیدی مورد استفاده 

862.) 

  
 (https://www.google.com): مأخذ 3تصویر

 مروری برسامانه های غیرفعال -4-2-2-2

نی در در سامانه های غیر فعال خورشیدی، ساختمان ها به گونه ای طراحی می شوند که نیازهای گرمایش، سرمایش و نور رسا

نامیده می شود که نیاز به فعالیت  "سامانه غیر فعال"آنها به صورت طبیعی و همساز با اقلیم تأمین می گردد و به این دلیل 

 (.603، 6375تجهیزات گرمایشی و سرمایشی به حداقل ممکن می رسد. )قیابکلو، 

 انواع این سامانه ها عبارتند از: 

 ( نورگیرهای سقفی1

روشی مناسب برای مکان هایی هستند که دارای عمق زیاد بوده و نور خورشید از دیوارهای جنوبی به خوبی نورگیرهای سقفی 

به تمامی فضا نمی رسد و یا این که به هر دلیل امکان نورگیری از طریق پنجره جنوبی جود نداشته باشد. در مکان هایی که با 

در کف استفاده کرد، این روش امکان ذخیره سازی انرژی در دیوارهای که توجه به مبلمان داخلی نمی توان از دخیره کننده ها 

از طریق پنجره سقفی مورد تابش نور خورشید قرار می گیرند را فراهم می سازد. از جمله دیگر مزایایی این روش، در مقایسه با 

خصوصی را به حداقل می رساند.  پنجره دیواری، سایه و کنتراست کمتر بوده و همچنین امکان دید از خارج را به عرصه

 (.615، 6375)قیابکلو، 

 
 (https://www.google.com): مأخذ 9تصویر

 ( دیوار ترومب2

اخته این دیوار که در فاصله کمی از شیشه قرار دارد، از موادی با چگالی باال مانند سنگ، آجر، خشت یا گالن های پر از آب س

باشد تا  cm 2-65شده و جداره خارجی آنها رنگ آمیزی تیره ای دارند. فاصله بین شیشه و دیوار می بایست حداقل در حدود 

که نیاز به نور مستقیم  در مکان هایی استفاده می شود گردش هوا به راحتی صورت پذیرد. به طور کلی از دیوارهای ترومب

، 6375ر آن و یا امکان استفاده از سامانه جذب مستقیم به عللی وجود نداشته باشد. )قیابکلو، ندارند، مانند آمفی تأترها و نظای

611-612.)  
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 (https://www.google.com): مأخذ 0تصویر

 ( دیوارهای آبی3

 و آب دیوار سیستم. شود می استفاده آب چون از مایعاتی ت،حرار انباشت توده بعنوان توپر ساختمانی مصالح بجای آبی دردیوار

 سیاه خارجی سطح. کند می منتقل را هدایت، حرارت بطریق بنائی دیوار و جابجائی بطریق آب دیوار ولی است یکی بنائی دیوار

 و گردد. حرکت می آب شدن سبب گرم هم آن گرمای و آن شدن گرم باعث آن توسط شده جذب حرارت و بوده ( کدر ) مات و

 و جذب دیوارهای می کند. گرم را داخلی هوای تشعشع بوسیله نیز دیوار و شده دیوار داخل به حرارت انتقال سبب آب جابجائی

 دیوار که ساختمان هستند جنوبی قسمت در ای شیشه جدار یک دارای حالت دو هر در بنائی دیوار چه و آبی دیوار چه انباشت

 (.3 ،6322 همکاران، و یاسد)قراردارد.  جداره این پشت در نظر مورد

 
 (https://www.google.com): دیوار آبی به صورت بشکه ای. مأخذ 1تصویر

 ( حوضچه های سقفی4

سقفی حرارت نور استفاده از حوضچه ها یا استخرهای سقفی یکی از رایج ترین انواع این سامانه ها است. حوضچه های 

خورشید را طی روز زمستانی جذب کرده و در هنگام شب، برای حفظ گرمای حاصله سقف را با عایق حرارتی می پوشانند. به 

این ترتیب گرمای آب درون استخر به تدریج از طریق هدایت و تشعشع، هوای درون ساختمان را گرم نگاه می دارد. حداقل 

 (.638، 6375باشد. )قیابکلو،  cm65عمق آب حوضچه نباید کمتر از 

 
 (https://www.google.com): عملکرد سقف آبی در روز و شب. مأخذ 3تصویر

 ( گلخانه5

که  گلخانه با سامانه جذب مجزا کار کرده  و به آنها فضای خورشیدی نیز گفته می شود. از این جهت مجزا نامیده می شود

(. 638، 6375عمل جذب حرارت و ذخیره انرژی هر دو در یک فضای جداگانه ای مانند گلخانه صورت می پذیرد. )قیابکلو، 

 حرارتی ظرفیت با باید اتاق فضای و گلخانه بین دیوار هستند. مناسب گلخانه جهت شفاف پالستیک یا و جداره دو های شیشه

Archive of SID

www.SID.ir

https://www.google.com/
https://www.google.com/
https://www.google.com/
http://www.sid.ir


 

889 

 

 %15 حرارتی بازدهی صورت این در و شد خواهد تبدیل حرارت به گلخانه به وارده تتشعشعا تمامی خوب با طراحی. باشد باال

 سیستم کردن اضافه با که است. تابشی انرژی %35 الی %65 اتاقها به شده منتقل حرارت مقدار و زمستان است در %30 الی

 .(3 ،6322 همکاران، و یاسد)شود.  بیشتر می مقدار این کننده انباشت

 
 (http://mrmemar.com)مأخذ . ایدیاگرام عملکرد زمستانی و تابستانی فضای گلخانه: 2تصویر

 ( سامانه ترموسیفون6

گردش همرفتی یک سیال که در یک سیستم بسته اتفاق می افتد، جایی که سیال سرد به جای سیال گرم در همان سیستم 

فون نامیده می شود. این سامانه در واقع یک چرخه جابجایی طبیعی است. الزم به تذکر است که جایگزین می گردد، ترموسی

در دیوار ترومب )با دریچه( و گلخانه نیز توزیع گرما به وسیله ترموسیفون انجام می گردد. در این سامانه، مرحله جذب انرژی 

اگانه صورت گرفته و حرارت جذب شده توسط کانال به فضای می تواند به صورت متصل به ساختمان و یا کامالً در محیطی جد

مورد نظر هدایت و در مکان مناسبی مانند دال بتنی یا انباره سنگی که معموالً باالتر از سطح جذب کننده قرار دارد، ذخیره 

 (.628-626، 6375گردد. )قیابکلو، 

 
 )(https://fa.wikipedia.orgمأخذ . چرخش ترموسیفون در یک سامانه خورشیدی :7تصویر

 

 نتیجه گیری -5

ساختمان های خورشیدی در بسیاری از جهات نشانگر پیشرفت های زیست محیطی هستند. حفظ انرژی، ترافیک، آب و 

ی و حفظ شرایط اقلیمی، طبیعت همگی در برنامه ریزی و طرح آن ها دخالت دارند. کاربرد محتاطانه ی منابع ارزشمند انرژ

اهداف اصلی سیاست انرژی در کشور می باشند. جهت ایجاد تنوع در منابع تأمین انرژی و کاهش مصرف سوخت های فسیلی 

باید حرکتی در تولید انرژها صورت گیرد تا در صورت بروز بحران انرژی در جهان، جهت تأمین بخشی از انرژی، مورد استفاده 

 قرار گیرند.

 طراحی در خورشید انرژی از وری بهره های پیشنهادی برای رفع موانع مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی و بیشترینراهکار

 معماری :

 از مالکان و سرمایه گذاران عالقمند به صرفه جویی در مصرف انرژی، حمایت کنند. -6
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 گردد. ینیب شیگذاران پ هیمالکان و سرما یبرا یقیتشو یها استیس -8

در ساختمان ها  یدر مصرف انرژ ییصرفه جو یایدر رابطه با مزا یفرهنگ عموم یالزم جهت ارتقا یساز فرهنگ -3

 انجام شود.

 .دیمرتفع نما یآموزش یدوره ها یمهندسان را با برگزار یاطالعات یخأل ها ینظام مهندس یها سازمان -9

 .دیروند کمک نما نیا عیه تسرب یدیخورش یتواند در مقوله انرژ یموفق م یکشورها گریاز تجارب د استفاده -0

 خواهد گذاشت. یبه جا انیتوجه جهان یرا برا یناب یها دهیدر امور روزمره، نمونه و ا یدیخورش یروین کاربرد -1

 .یدر مصرف انرژ ییصرفه جو یکارآمد برا یها یاز تکنولوژ استفاده -3

 نهیدر خصوص به یدولت ریو غ یولتدر بخش د یمال یها تیامکانات و حما الت،یاستفاده از تسه یبرا یبسترساز -2

 در ساختمان. یدیخورش یاز انرژ یریو بهره گ یساز

در  یدیخورش یانرژ یریو به کارگ یدست اندکاران برتر در خصوص کاهش مصرف انرژ یو معرف ییشناسا -7

 ساختمان.

 است. یانرژ ییو استاندارد، ضرورت صرفه جو تیفیهوشمند و استفاده از مصالح با ک زاتیاز تجه استفاده  -65

 

 منابع
ی. دیخورش یانرژ از استفاده کردیرو با یمسکون یساختمانها یطراح یراهکارها یمعرف دار،یپا یمعمار(. 6373ابراهیم زاده، زهرا.) [1] 

 ویکی پدیا.

 انرژی سازی بهینه ورمنظ به ساختمان در خورشیدی های سامانه اربرد(. ک6322اسدی، کامران فر و محمدی، الدن، بهناز و ریحانه.)  [2]

 ملی معماری پایدار، بی تا. همایش پایدار. اولین معماری در

، 09مجلس و راهبرد،  -. علوم سیاسیانرژی مصرف شدت کاهش و سازی بهینه های ضرورت و همیت(. ا6321اسعدی، فریدون.)[3] 

808-832.  

مونه موردی )کاربری های مسکونی اداری(.دانشگاه آزاد اسالمی (. شهرسازی از دیدگاه مصرف بهینه انرژی ن6329به کیش، امیر.)[4] 

 واحد تهران مرکزی دانشکده هنرو معماری.

 به توجه با مطبوع ی هیتهو یها ستمیس در یدیخورش یانرژ از استفاده یبررس (.6373.)فرشاد و ریام ،یزیتبر یفرشچ و زاده نیحس[5] 

 .638-6 ،886اصفهان، استان ساختمان سیمهند نظام سازمان ،یتخصص -یفن. رانیا میاقل

 در شیگرما یبرا نینو یحل راه یدیخورش یبیترک یها ستمیس(. 6321خلجی اسدی، عابدی و شرعی، مرتضی، زهرا و نیما.)[6] 

 .82-60، 3 ست،یز طیمح یتکنولوژ و علوم. ها ساختمان

، 698. ساختمان و مسکن بخش در یانرژ مصرف یور بهره ارتقا هب نو ینگاه(. 6328.)تعاون وزارت مسکن و عمران تعاونیهای دفتر[7] 

17-33. 

 . چاپ سوم، جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی امیرکبیر."تنظیم شرایط محیطی " 8(. مبانی فیزیک ساختمان 6375قیابکلو، زهرا.) [8] 

 .38هان. اصف استان ساختمان مهندسی نظام تخصصی، سازمان -(. فنی6373ماهنامه دانش نما.)[9] 

 .93ی. دیخورش یانرژ کاربرد و اصول(.  6326مجله اقتصاد انرژی.)[10] 

 .03 -01. ساختمان در سوخت مصرف یانرژ یساز نهیبه شیهما نیسوم(. 6328مجله اقتصاد انرژی.) [11]

 نمونه کی یطراح و راهکارها ارائه و رانیا معماری در دییخورش انرژی از استفاده عدم لیدال یبررس(. 6375.)نینسر ،ییمرتضا [12]

 .وشهرسازی معماری یمهندس دانشکده. زیتبر در موردی

[13] Ellen M.Wells, Audrey Kinsella, Kimberly Foreman.(2015).Indoor air quality and occupant comfort in 

homes with deep versus conventional energy efficiency renovations.Building and Environment, 93, 331-338. 

 

[14] Foad Faizi, Abdolkarim Ghaedic, Marzieh Noorani.(2011). Design an Optimum Pattern of Orientation in 

Residential Complexes by Analyzing the Level of Energy Consumption (Case Study: Maskan Mehr Complexes, 

Tehran, Iran). Procedia Engineering, 21, 1179-1187. 
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