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   تاثير بهره گيري از تهويه طبيعي بر بهينه سازي مصرف انرژي

  
   افسانه قلعه نوي

   دانشجوي كارشناسي ارشد انرژي معماري، دانشگاه تهران/ پرديس بين المللي كيش
e-mail: a.ghalehnovi@yahoo.com   

  

  

  

  چكيده 
ابع انرژي هاي فسيلي در قرنهاي آينده، ديگر احتياجات انرژي جهان به مقدار قابل مالحظه اي افزايش يافته است و من

يكي از منابع مهم انرژي است كه به فناوريهاي  . بادجوابگوي نياز انرژي جهان براي بقا، تكامل و توسعه نخواهند بود
ود بيشتر نقاط جهان به كارگرفته مي ش ي درانرژپيشرفته و پرهزينه نياز ندارد به عنوان يك منبع مفيد و تامين كننده 

دستيابي به نيروي الزم براي رشد و توسعه  اين انرژي پاك براي تمامي كشورها مناسب ترين راه براي استفاده از
 ،ايجاد راحتي ،مي تواند به عنوان دوست ساختمان ها براي ايجاد تهويه طبيعياين نيروي طبيعي  اقتصادي است.

بنابراين معماران و شهرسازان درآينده بايد طراحي  كند.سالمتي و همينطور كاهش مصرف انرژي در ساختمان ها كمك 
اين منبع كه منابع طبيعي محفوظ بمانند و بهره برداري از  انجام دهندساختمان ها و فضاهاي شهري به گونه اي 

ي در اين مقاله با بيان مكانيزم تهويه طبيعي به بررس .تا حد امكان به طور گسترده مورد استفاده قرارگيرد طبيعي
چگونگي استفاده از اين نيروي طبيعي در گذشته مي پردازيم و در انتها به معرفي شيوه ها و راهكارهاي نوين بهره گيري 

 از گسترده هاي استفاده زمينه تواندب مقاله اين در شده ارائه راهكارهاياز تهويه طبيعي پرداخته مي شود. اميد است 
 اجرايي كاربردهاي در آن و نتايج سازد فراهم مسكن و نعت ساختمانص مختلف هاي بخش در را هايي سيستم چنين

  .گيرد امر قرار ايندر متخصصين، استفاده مورد

  

   تهويه طبيعي، بهينه سازي مصرف انرژي، روش هاي نوين تهويه طبيعي هاي كليدي:  واژه
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   مقدمه - 1
يكي از عوامل دستيابي به اين آرامش تهويه است  دارد.انسان به چند عامل مهم جهت آرامش و عملكرد بهتر كاري نياز 

گيرد.  هدف از تهويه ايجاد شرايط ايده آل براي آسايش انسان است كه از روي تغييرات روي خواص هوا صورت ميچرا كه 
محيط را علم تهويه مطبوع مي تواند دماي كاهش يا افزايش دماي هوا، رطوبت و كاهش آلودگي از جمله وظايف تهويه است. 

. تامين اين عوامل جهت آرامش در گذشته با بهره گيري از نياز انسان است براي ما مهيا كندكه عاملي مهم در تامين اين 
نيروهاي طبيعي و طراحي معماري با توجه به ويژگي هاي هر اقليم صورت مي گرفته است اما امروزه اين نيازها با مصرف 

ن موضوع باعث افزايش قابل توجه ميزان مصرف سوخت هاي فسيلي شده است كه اين سوخت هاي فسيلي تامين مي شود. اي
 از انرژي، جديد منابع يافتنسبب پيدايش مشكالتي نظير افزايش گازهاي مضر، گرم شدن كره زمين و... شده است. لذا 

 مربوط مسائل و بادي انرژي دپذير،تجدي انرژي منابع براي تقاضا افزايش با .باشد مي حاضر قرن در بشر هاي دغدغه مهمترين
كه در ادامه به ذكر راهكارهاي بهره گيري از آن و  باد، انرژي از استفاده  ]1[.اند گرفته قرار خاص توجه مورد اخيرا نيز آن به

  تاثير آن در كاهش مصرف انرژي مي پردازيم. 

  

  تهويه مطبوع چيست؟ - 2
مي شود.  يك فضا توسط وسايل مكانيكي يا طبيعي گفته ادن هوا دره حركت دبتهويه مطبوع به عمل جانشين كردن و 

  [2]د. ل با هواي بيرون انجام مي گيرداخهواي به جا كردن  تهويه اغلب از طريق جا

 به طور كلي، تهويه طبيعي در ساختمان داراي سه عملكرد مختلف است كه به ترتيب عبارتند از:

تمان از طريق جانشين ساختن هواي تازه خارجي با هواي آلوده و مصرف شده تامين هواي قابل تنفس در داخل ساخ  )1
  .نيز نام برده مي شوداين عملكرد تحت عنوان تهويه براي سالمت  از داخلي

ايجاد آسايش فيزيكي از طريق باال بردن ميزان كاهش دماي اضافي بدن با تبخير عرق ايجاد شده برروي پوست همچنين   )2
اين عملكرد را نيز تحت عنوان تهويه براي آسايش  ف كردن ناراحتي ناشي از خيس شدن سطح بدن از عرقاز طريق بر طر

  .مي كنندبررسي 

هنگامي كه هواي داخل گرم تر از  ايجاد آسايش فيزيكي در داخل ساختمان از طريق خنك سازي توده مصالح ساختمان  )3
  .دهندبراي خنك سازي ساختمان مورد بررسي قرار مي هواي خارج است. اين عملكرد را تحت عنوان تهويه 
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  : عملكرد تهويه طبيعي در ساختمان1نمودار شماره 

  روش هاي متداول تهويه هوا - 3
  تهويه هوا معموال به دو صورت كلي زير انجام مي گيرد: 

  

  تهويه هوا 

  

  ي زير تقسيم كرد:اما به طور دقيق تر مي توان سيستم هاي تهويه را به دسته ها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : دسته بندي سيستم هاي تهويه2نمودار شماره

  

  :تهويه مصنوعي-3-1

سيستم هاي پيچيده اي با تعداد زيادي اجزا هستند كه نيازمند   همان طور كه مي دانيم سيستم هاي تهويه مكانيكي،
چه از اين سيستم ها در ساختمان ها، چالش برانگيز و فضا و مصرف انرژي مي باشند. به عنوان يك پيامد، استفاده يك پار

 تهويه طبيعي

 تهويه مصنوعي
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يك سيستم تهويه مكانيكي، داراي عمر خدمت كوتاهي نسبت به ساختار ساختمان مي باشد و از طرفي  .نيازمند مهارت است
ي از بازسازي و يا نوسازي سيستم تهويه مكانيكي بخش بزرگي از هزينه هاي ساختمان را شامل مي شود. در حقيقت بسيار

سيستم هاي تهويه مكانيكي هواي مطلوب مورد نظر را ايجاد نمي كنند كه اين موضوع باعث كم شدن اعتقاد به سيستم هاي 
مكانيكي صداي زيادي توليد مي كنند (هم در داخل  نهايي شده است. سيستم هاي تهويهمكانيكي، به عنوان راه حل 

نگهداري و تعمير آنها سخت مي باشد. در مجموع همه اين موارد و نيز  ساختمان و هم در خارج آن ) و اغلب تميز كردن،
افزايش آگاهي پيرامون پيامد هاي محيطي، مصرف بيشتر انرژي و منابع، به تمركز بيشتر بر ساختمان هاي با مصرف پايين 

  .منجر شده استو استفاده از راهكار هاي طبيعي  انرژي

  :تهويه طبيعي و اصول آن-3-2

خنك سازي سازه و كاهش پرتو سازه اي  بيعي مي تواند هواي تازه را تامين كرده، به انتقال بو و گرماي دروني،تهويه ط
  و همچنين ايجاد سرمايش تبخيري بدن و هوا ياري رساند. تهويه طبيعي به علل زير رخ مي دهد.:

  .اختالف فشار هواي باد1

  .اختالف فشار هواي دما2

كننده هستند. هزينه هاي انرژي بطور چشمگيري كاهش يافته، كيفيت هوا بهبود مي يابد و  مزاياي تهويه طبيعي قانع
مواد شيميايي منتشر شده در هوا توسط دستگاه هاي تهويه مطبوع يا دستگاه هاي مكانيكي ديگر به حداقل مي رسند. روي 

ادي روي ساكنين، خود ساختمان و محيط زيست هم رفته، استفاده از تهويه طبيعي در خانه مي تواند تاثير مثبت بسيار زي
  .داشته باشد

  مكانيزم تهويه طبيعي-3-2-1
وقتي باد به ساختمان برخورد مي  وزش باد عامل مؤثر و تعيين كننده حركت هوا در داخل ساختمان محسوب مي شود.
(منطقه   شار هوا در سطوح رو به بادكند، جريان مستقيم هوا در اطراف و باالي آن شكسته و پخش مي شود. در اين حالت ، ف

و در سطوح پشت به باد (منطقه مكش) بسيار كم است و بدين ترتيب، در سطوح مختلف ساختمان اختالف فشار  فشار) زياد
  )1(شكل شماره ايجاد مي شود.

يوارهاي هنگامي كه باد به صورت عمودي به ساختماني مستطيل شكل مي وزد، ديوارهاي مقابل باد تحت فشار و د
پشت به باد تحت مكش يا فشار منفي قرارمي گيرند. اگر باد به صورت مايل به ساختمان بوزد، دو سطح مقابل تحت فشار و دو 

  سطح ديگر آن تحت مكش قرار خواهند گرفت.

صدق مي بام ساختمان ها هميشه در منطقه مكش قرار مي گيرند. البته در مورد بام هاي شيب دار، اين مساله زماني    
كند كه شيب باد كم باشد. سطوح رو به باد بام هايي با شيب تند در منطقه فشار و سطوح پشت به باد آنها در منطقه مكش 

  )3و 2(شكل شماره  قرار مي گيرد.
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  تاثير باد بر ساختمان:1شكل شماره           : فشار و مكش باد در بام مسطح  2شكل شماره     :فشار و مكش در بام شيبدار 3شكل شماره

و كوران  از اختالف فشاري كه بدين طريق در سطح ديوارهاي ساختمان به وجود مي آيد، مي توان براي ايجاد تهويه طبيعي
  .در داخل آن استفاده كرد

  استفاده از تهويه طبيعي در گذشته -4

رسطو چهار قرن قبل از ميالد و ا ساخت محيط مسكوني از دير باز مورد توجه بوده است. اهميت باد در طرح و
در كشور ما در د. رسازي صحبت مي كننشه ه باد در معماري وروسي يك قرن قبل از ميالد از روش استفاد ويترويرس معمار

شرايط محيطي ساخته مي شده است. آفتاب، باد، رطوبت، سرما،گرما و  ها با توجه به اقليم و طي قرون متمادي تمام ساختمان
به عنوان  جغرافيايي تأثير مستقيمي در معماري سنتي ايران در مناطق مختلف داشته است. هوايي و ي شرايط آب وبه طور كل

مثال براي ايجاد فضاي خنك در داخل منازل گرم كويري از بادگير كه يك روش ابداعي ايراني است جهت قابل تحمل كردن 
  عملكرد آن مي پردازيم. فضاي زندگي استفاده مي كردند كه در ادامه به چگونگي

  

  

  

  شيوه هاي نوين استفاده از تهويه طبيعي - 5

  
  
  
  
  
  
  
  

  : دسته بندي راه هاي بهره گيري از تهويه طبيعي3نمودار شماره 
  

  بادگير-1- 5
اين دستگاه تهويه مطبوع ،  .بادگير، يك روش ابداعي ايراني براي ايجاد فضاي خنك در داخل منازل گرم كويري است

درازي از روزگاران دور ، فضاي زندگي مردم ايران را قابل تحمل كرده است. بادگيرها معموالً برجك هاي كوچكي به ساليان 
تر از جاهاي ديگر خانه و در روي بام جاي مي گيرند. عموماً  مرتفع  صورت چهارضلعي يا چند ضلعي هاي منتظمند كه عمدتا

نام حوضخانه بنا مي شده اند. حوضخانه ايواني كوچك بوده است كه در انتهاي  بادگيرها بر روي قسمتي از خانه هاي كويري به
و از طريق منافذي جريان  ندگرفتمي . بادگيرها دقيقاً در باالي اين حوض قرار استاتاق هاي تابستاني هر عمارت قرار داشته 
تهويه طبيعي ساختمان ها نشان مي  مطالعات موجود در زمينه )4.(شكل شمارهندردهوا را به روي آب حوض هدايت مي ك
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وقتي هيچگونه بادي نيست،  و % فضاي كف را تشكيل مي دهد3-%5دهد كه فضاي گشودگي هاي ورودي و خروجي بادگير 
  [3]د. عمل مي كن بادگير به عنوان دستگاه تهويه (مكش)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

: تهويه طبيعي با 5شكل شماره                                                      : مكانيزم عملكرد بادگير 4شكل شماره                    
  بادگير

  

اجرا  ت باد مطلوب طراحي وبادگيرهايي با اشكال مختلف در بسياري از شهرهاي مركزي وجنوبي ايران بر حسب سرعت وجه
  د. شده ان

  رانواع بادگي-1-1- 5

بسيار  اين نوع بادگيردسته هستنند. ساده ترين نوع بادگير يك جناحي است بادگيرها از لحاظ شكل بيروني چند : نوع اول
كوچك و محقر بر فراز محفظه اي مانند سوراخ بخاري در پشت بام ساخته مي شود در اين روش براي پرهيز از گزند گرد بادها 

خنك و نسيم هاي مطبوع مي سازند جبهه هاي ديگر آن را مي  يهاي سهمگين، بادگير را فقط در جهت بادها وفانطو 
 .بندند

هويه و در برخي موارد بادگيرهاي يك طرفه را پشت به بادهاي شديد و آزار دهنده مي سازند و در واقع اين بادگير عملكرد ت
  د. ده مي شوقسمتي از شهر هاي بم دي نه بيشتر در مناطق سيستان وواين نمد. تخليه هوا را انجام مي ده

در قسمت  نوع دو طرفه كه داراي دو وجه روبرو يكديگر و با پنجره هاي بلند و باريك بدون حفاظ ساخته مي شود وم: ونوع د
د. ن و به ندرت در كرمان ديده مي شوداخلي ساختمان به شكل يك يا دو حفره در طاقچه ديده مي شود اين نمونه در سيرجا

توان به تفكيك از يك يا  در اين نمونه مي .و نوع دارد، سه جناحي متصل و سه جناحي منفصلسه جناحي است و دم: وع سون
  .در استنادو يا سه جبهه استفاده كرد البته استفاده از اين نوع بادگير 

كانالهاي بادگيرهاي چهار طرفه است كه به شكل كامل و مفصل تر از انواع ديگر ساخته شده اند، و معموالٌ داخل   :نوع چهارم
اين نمونه در يزد، كرمان و بوشهر و... ديده مي شود در  .ه هايي از آجر يا چوب يا گچ به چند قسمت تقسيم مي شوندغآن با تي

شهرستان يزد و برخي از قسمتها ي مركز ايران بادگيرهاي چند وجهي ( معموالٌ هشت وجهي و حتي گاهي مدور) معمول 
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بادگير چپقي نوع ششم بادگير است كه به جاي فضاي مكعبي شكل خارجي،  .شكيل مي دهنداست كه نوع پنجم بادگيرها را ت
براي حجم خارجي بادگير استفاده كرده است، اما كانالها و قسمتهاي داخلي مانند نمونه هاي  سازنده از ايجاد چند لوله خم دار

 [4] .چند طرفه است اين نوع بادگير تنها در سيرجان ديده شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  : بادگير چهار طرفه7شكل شماره                                                              : بادگير چهار طرفه6شكل شماره                          

  

  

  

  

  

  

  

  : بادگير لوله خمدار9شكل شماره                                                             : بادگير چپقي   8شكل شماره                               

  

  (تهويه شناور) اثر دودكشي-2- 5

اثر دودكشي از اختالف درجه حرارت ناشي مي شود. هنگامي كه اختالف دمايي بين دو توده هواي مجاور وجود دارد، 
گرم در باالي هواي سرد يك جريان هوا به  هوا گرمتر ،چگالي پايين و خاصيت شناوري بيشتري خواهد داشت ،در نتيجه هواي

سمت باال ايجاد خواهد كرد و اثر دودكشي  اجباري در يك ساختمان در يك شومينه سنتي صورت مي گيرد. هواكش دودكش  
  . ترسي مستقيم به خارج از منزل استغيرفعال به طور رايج در اكثر حمام و نوع ديگر از فضاهاي بدون دس
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تمان از طريق اثر دودكشي به اندازه كافي تهويه شود دماي بيرون و داخل بايد متفاوت باشد به براي اينكه يك ساخ
و  طوري كه هواي داخلي گرمتر باال مي رود و در حال خروج از ساختمان از ديافراگم هاي باالتر خارج مي شود،  هوا متراكم تر

مان مي شود. اثردودكشي با اختالف درجه حرارت بيشتر و سردتر از خارج از طريق دهانه هاي سطح پايين تر وارد ساخت
سطح خنثي در يك ساختمان در محل بين دهانه باال و پايين اتفاق  افزايش ارتفاع  بين ديافراگم باال و پايين افزايش مي يابد.

شار هوا مثبت خواهد بود. باالي سطح خنثي ف مي افتد  كه در آن فشار داخلي همان فشارهاي خارجي (در غياب باد) خواهد
شد، و هوا به سمت باال حركت خواهد كرد. در زير سطح خنثي فشار هوا منفي خواهد بود و هواي خارجي به فضا كشيده 

  . داراي چندين منفعت قابل توجه استخواهد شد. دودكش تهويه محور، 

 

  

  

  

  

  

  

  

: نحوه عملكرد 11شكل شماره                                                  : نحوه عملكرد دودكشي   10شكل شماره                   
  دودكشي

  

  

  

  

  

  

  

  

: نمونه استفاده از تهويه 13شكل شماره                                   : نمونه استفاده از تهويه دودكشي 12شكل شماره               
  دودكشي
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: نحوه عملكرد تهويه 15شكل شماره                                        : نحوه كاربرد تهويه دودكشي 14ه شكل شمار                 
  دودكشي

  

  

  

  

  

  تهويه دودكش محور : يمزايا

  بدون تكيه بر باد : مي تواند حتي در روزهاي گرم تابستان در زماني كه آن بيشتر مورد نيازاست عمل كند.-1
  دار (در مقايسه با باد)جريان هواي پاي-2
  كنترل بيشتر در زمينه انتخاب سطوح مصرف هوا-3
 روش پايدار-4

  تهويه دودكش محور : يمحدوديت ها
  قدرت كمتر نسبت به تهويه باد-1
  متكي بر تفاوت درجه حرارت (داخل / خارج)-2
  تهويه اي، فضاهاي بلندتر) محدوديت هاي طراحي (ارتفاع، محل ديافراگم) و هزينه هاي اضافي محتمل (دودكش -3
  كيفيت هوا در ساختمان ها ممكن است آلوده باشد به عنوان مثال به دليل نزديكي به مناطق شهري و يا صنعتي-4

  

  تهويه يك طرفه و دو طرفه-3- 5
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اد و پشت تا مدت ها پيش باور عمومي بر اين بود كه براي ايجاد حداكثر جريان هوا در يك اتاق بايد پنجره هاي رو به ب
به باد آن كامال متقابل هم و عموذ بر جهت باد قرار گيرند. ولي آزمايشات نشان داده كه هميشه چنين نبوده و گاهي مناسب 
ترين تهويه زماني انجام مي شود كه جهت وزش باد نسبت به سطح پنجره مايل باشد. بطور كلي با افزودن تيغه هايي عمودي 

هاي پنجره مي توان به طور مصنوعي فشار و مكش ايجاد كرد. همچنين با تغيير در ابعاد پنجره و يا مايل در هر يك از طرف 
ها و قرار گيريشان در ارتفاع هاي متفاوت، در ايجاد جريان هوا و تغيير جهت آن استفاده كرد. در اين رابطه مي توان به اصول 

   [5]شده است: مهمي اشاره نمود كه برخي از مهمترين آنها در ادامه آورده 

  كاربرد تهويه سرتاسري، (استفاده از پنجره هاي روبروي هم)، موثرترين استراتژي براي سرمايش طبيعي است. -1

قرار دادن بازشوها به صورت قطري در جهت جريان باد كه باعث مي شود هوا در سرار فضاي داخلي جريان يابد، بسيار حائز -2
  اهميت است. 

نماهاي موازي با جهت باد قرار گيرند، زيرا در اين صورت جريان هوا نمي تواند وارد فضاي داخلي شده و بازشوها نبايد در -3
  باعث سرمايش طبيعي شود. بلكه جريان هوا فقط دور ساختمان مي چرخد. 

ا و يا از آنجاييكه جريان طبيعي هوا موجب احساس آسايش انسان مي شود لذا مناسب است تا محل قرارگيري پنجره ه-4
كانال هايي كه به اين منظور تعبيه شده است در محدوده ارتفاعي بدن انسان قرار گيرد تا تهويه هوا در ارتفاع مطلوب محل 

   [5]كار و نشيمن انجام گردد. 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

: عملكرد تهويه يكطرفه و 17اره شكل شم                                            : عملكرد تهويه يكطرفه و دو طرفه 16شكل شماره   
  دو طرفه 
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  راه هاي ديگر استفاده از تهويه طبيعي -6
پوشش هاي روي زمين. سنگفرش و زمين اطراف ساختمان را با سبزه و يا موادي كه جذب حرارت كمتري دارند  .1:

ين امر كمك بسزايي در هدايت هواي بپوشانيد. براي مثال با انتخاب سبزه، حرارت باقي مانده در زمين بسيار ناچيز است. ا
  .خنك به داخل خانه يا ساختمان شما دارد

تپه ها. تپه ها نمونه هاي شگفت انگيزي از الهام گرفتن از طبيعت هستند كه ايده گردش هواي آن ها از تپه هاي  .2
و محوطه هاي فضاي سبز  ايجاد شده توسط حشرات گرفته شده است. آن ها براي اضافه شدن بعنوان بخشي از منزل، باغ

   . .جهت كمك به گردش هوا بويژه در ماه هاي تابستان، بسيار عالي هستند
عناصر آبي. مانند بسياري از فضاهاي سبز و طراحي هاي خانه هاي آسيايي، آب عامل بسيار مهمي مي باشد. فواره ها، 

د كه هوا قبل از ورود به فضاي داخل در آن ها بطور حوض ها يا استخرهاي شنا مي توانند بعنوان فضاهاي انتقالي عمل كنن
  .طبيعي خنك مي شود

مبلمان هايي از جنس ني سبد بافي يا بامبو. اين مواد قادر هستند تا به سبب ساختار توخالي و نگهداري كمتر  .4
ر فضاي داخل نيز اما د حرارت، جريان هواي خوب را بهبود بخشند. ني سبد بافي و بامبو براي فضاي بيرون ايده ال هستند

  د. عالي عمل مي كنن
  

  گيرينتيجه -7
گسترش سيستم هاي مصنوعي تهويه، عالوه بر مصرف فراوان انرژي، آلودگي هاي زيادي به محيط زيست وارد مي كنند. 

داراي  اين در حالي است كه مناطق مختلف اقليمي كشور با توجه به موقعيت جغرافيايي و وزش باد و تابش نور خورشيد
شرايطي هستند كه در صورت بكارگيري صحيح اين نيروهاي طبيعي مي توان از آنها براي پاسخگويي به تهويه ساختمان ها و 

  كاهش مصرف انرژي براي ايجاد شرايط آسايش، استفاده نمود. 

و بروز كردن آنها با  تحقيق حاضر نشان مي دهد كه با بهره گيري از تجربيات و آثار ارزشمند بجا مانده از پيشينيان
  توجه به امكانات و نيازهاي امروزي مي توان گام مهمي در صرفه جويي منابع ارزشمند انرژي برداشت. 

  به طور كلي شيوه هاي مطرح شده در اين مقاله، كه نمونه اي از راهكارهاي تهويه طبيعي ساختمان مي باشد عبارتند از:

  بادگير

  ريق طراحي و اجراي صحيح پنجره ها و بازشو ها در ساختمان تهويه يك طرفه و دو طرفه از ط

تهويه شناور يا دودكش محور كه با تعبيه كانال هايي نظير پلكان مركزي، دريچه هاي سقفي و... امكان انتقال گرما را به 
  خارج از ساختمان را امكان پذير مي كند. 

ت كفسازي محوطه اطراف ساختمان، استفاده از فضاي سبز استفاده از راه هاي ساده اي نظير اتخاب پوشش مناسب جه
  و آب و... جهت خنك سازي و افزايش جريان هوا 

  بكارگيري اين راهكارها در طراحي، عالوه بر تامين شرايط آسايش موجب كاهش مصرف انرژي در ساختمان ها مي شود.  

  مراجع
1- Burton T, Sharpe D, Jenkins N, Bossanyi E. Wind energy handbook. Chichester: John Wiley and Sons; 2001.  

  . (تهويه طبيعي در ساختمان ها). تهران. 1389ليليان، م.ر. عايدي، م.  -2
  (بادگير شاهكار مهندسي ايران). انتشارات يزدا. تهران. 1387بهادري نژاد، م. -3
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  . تهران. (بادخان، مالحظات كالبدي در ساختمان) 1381احمدي نژاد، م.  -4
خرمي، م. (افزايش بهره وري در مصرف انرژي از طريق تهويه طبيعي در ساختمان ها). مجموعه مقاالت سومين همايش بهينه  -5

 1382سازي مصرف سوخت در ساختمان. 
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