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 راهكارهاي عملي استفاده بهينه از انرژي خورشيدي در خانه هاي شمالي

  
  1طيبه مومن نژاد

  دانشجوي كارشناسي مهندسي مديريت اجرايي دانشگاه پيام نور واحد ايالم
t.m_3011@yahoo.com 

  
  
  
 

  :چكيده
دنيا عاملي مثبت و موثر در بهبود شيوه زندگي  انسان و رابطه آنها با طبيعت است.بديهي است استفاده مناسب از تكنولوژي هاي روز 

پيشرفت روزافزون تكنولوژي جهان را پيوسته آبستن انقالبي ديگر مي سازد. يكي از دغدغه هاي اصلي در دوره هاي آتي چگونگي برخورد با 
احي فضاهاي مسكوني پاسخگو به ساكنين در آينده توجه و دقتي خاص مي اين دگرگوني ها به خصوص در رابطه با طبيعت است.طر

طلبد.،بطوريكه با طبيعت و نيازهاي او به عنوان سرپناه همسو باشد. در اين راستا تحقيق حاضر در ابتدا سعي در شناخت معماري بومي و 
مرطوب دارد. سپس با هدف شناخت تاٌثيرات تكنولوژي منطقه اي شهر گرگان به عنوان يك نمونه موردي از شهرهاي منطقه اي معتدل و 

ي باد و پايدار،با تعريف عوامل اقليمي موجود و تاٌثير گذار در معماري به ارائه راهكارهايي جهت استفاده از ساير انرژي تجديدپذير مانند انرژ
روش استفاده در اين راستا روش توصيفي تحليلي مي هدايت جريان هاي هوا با ابزار طبيعي اشاره مي شود.اين تحقيق كمي و كيفي بوده و 

باشد. در ضمن ابزارهاي گردآوري اطالعات: كتابخانه، اينترنت و مشاهده مي باشند. نتيجه حاصل از اين پژوهش به صورت راهكاري عملي 
تا با هدف ايجاد مجموعه اي مطابق جهت طراحي يك خانه مسكوني با استفاده از پتانسيل هاي اقليمي در جهت معرفي سامانه خورشيدي ايس

  با اصول معماري پايدار ومهندسي مكانيك صورت مي گيرد.
  

  :معماري پايدار، انرژي خورشيدي، اقليم معتدل و مرطوب، آينده نگريكليد واژه ها
  
  

   

                                                            
  دانشجوي كارشناسي مهندسي مديريت اجرايي، دانشگاه پيام نور واحد ايالم - 1
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  مقدمه - 1

به استفاده از  امروزه با تقليل  روز افزون سوخت هاي فسيلي و آلودگي هاي حاصل از آن توجه همه ي طراحان
منابع طبيعي و بهره برداري مثبت از انرژي حاصل از اين منابع جلب شده است و معماري را به سمت نوعي معماري به 

سوق مي دهد. شايد بتوان گفت اين امر برگشتي از پتانسيل هاي  اقليمي هر منطقه، معماري آن  "معماري پايدار"نام 
  دهد.را در انطباق با شرايط آن شكل مي 

مقاله حاضر به پژوهشي جهت شناخت معماري بومي شهر گرگان (يكي از شهرهاي اقليم معتدل و مرطوب در 
ايران) به عنوان يك نمونه موردي پرداخته و هدف  آن بررسي انرژي تابش و عوامل تاثير گذار بر روي هدايت و ذخيره 

زمينه دور كردن رطوبت و ايجاد جريان هوا در اقليم  آن در خانه ها مي باشد. تا كنون پژوهش هاي علمي زيادي در
معتدل و مرطوب صورت گرفته ولي كمتر به نحوه وارد كردن تابش و انرژي خورشيدي پرداخته شده است. تابش 
  آفتاب عالوه بر انرژي حرارتي كه ايجاد مي كند باعث افزايش نور طبيعي، ميكروب زدايي، سرزندگي و نشاط مي شود.

بق آمار و بررسي ها،مردم در اين مناطق به دليل نديدن نورخورشيد دچار افسردگي مي همچنين ط
شوند و اين يكي از داليلي است كه ساكنين شهرهاي ديگر توانايي زندگي طوالني مدت در اين مناطق را 

 }.قابل ذكر است كه اين موضوع به روند كاهش جمعيت نسبي در اين مناطق منجر مي شود.1ندارد{

  
  موقعيت عمومي شهر گرگان - 2

شهر گرگان به علت قرارگيري در نزديكي درياي خزر از يكسو و وجود جبال البرز در جنوب و جنوب شرقي آن از 
و با  36و  49انتقاالت آب و هوايي حوزه درياي خزر قرار دارد. اين شهر در عرض جغرافيايي  رسوي ديگر تحت تاثي

زاد در جنوب درياي خزر قرار گرفته است. آب و هواي آن به دليل مجاورت با دريا متر از سطح آب هاي آ 155ارتفاع 
مانند آب و هواي مازندران و گيالن معتدل است، اما تناسبات بارندگي كمتري دارد. عوامل طبيعي مانند  باران، 

ستان هاي گرم با متوسط باد،تابش نور خورشيد و  زلزله اثر گذار بر معماري اقليمي مي باشند. گرگان داراي تاب
درصد مي باشد. الزم به ذكر است كه هر اندازه از  71\5درجه سانتي گراد بوده ودر زمستان رطوبت نسبي  27\7دماي

آبادي است كه طبق آمار سرشماري  183دريا به سمت شرق مي رويم از اين رطوبت كاسته مي شود. اين شهر داراي 
  كاهش است. ايالت گرگان از سه بخش كامال جداگانه تشكيل شده است:نرخ جمعيت رو به  1375و  1365سال 

جلگه در شمال: بسيار پهناور بوده، در ساحل درياي مازندران و پايين تر از سطح دريا قرار  -1
 دارد.داراي آب و هواي كامال بياباني و پوشش گياهي آن نيز چمن و نيزار است.

ته كوه هاي البرز بوده و پوشيده از برف و در تابستان ناحيه اي كوهستاني در جنوب شهر: ادامه رش -2
 سبز و خرم است.

گرگان و بلوك هاي اطراف آن:داراي آب و هواي معتدل و خوش، درختان بسيار و تابستان هاي گرم  -3
 }5-10، ص: 2مي باشد.{
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  ويژگي هاي معماري مناطق معتدل و مرطوب - 3
اي بزرگ، سايبان براي محافظت از بارش باران و تابش آفتاب، مرطوب بودن زمين،ديوارهاي كم ضخامت، پنجره ه

، 3سقف ها با تيرهاي چوبي، بام هايي با شيب تند، از ويژگي هاي معماري بومي مناطق معتدل و مرطوب مي باشند{
  }124 ص:

 

  عناصر اصلي معماري -4
بدين ترتيب به آنها اشاره مي در طرح ساختمان هاي بومي شمال كشور حداقل سه عنصر اصلي وجود دارد كه 

  شود:
اتاق: در واقع فضاي بسته چند عملكردي است. در اين خانه ها به منظور جريان هوا و تهويه طبيعي، اتاق ها به 

  صورت رديفي در كنار هم قرار گرفته و از هر دو سمت با هواي آزاد ارتباط دارند.
و سر پوشيده است و ارتباط بين اتاق ها و حياط را برقرار مي  ايوان، بالكن، و تراس: در واقع نيم بسته، نيم باز

كند و وظيفه محافظت از ديوارهاي خارجي ساختمان در زمان بارندگي و جلوگيري از نفوذ تابش آفتاب تابستاني به 
  فضاي داخلي را دارد.

  اختمان مي باشد.حياط: از عناصر مهم خانه هاي سنتي است و مساحت آن معموال بيشتر از سطح اشتغال س
ور از راست نماي خانه به شمالي بر سه محور استوار است: محور از پايين به باال، محاستخوان بندي خانه هاي 

سمت چپ و محور از پشت به جلو، كه دو قطب هر يك از اين سه محور بر ارزش هاي متقابل داللت دارد. مثال پايين 
  }71، ص: 2{ل جوان.رما يا نسل سالمند در تقابل با نسدر تقابل با باالست، مثل تقابل سرما و گ

  
  جهت استقرار ساختمان - 5

جبهه اصلي نورگيري اكثر اتاق ها و ايوان ها در خانه هاي سنتي منطقه شمال كشور سمت جنوب است تا ايوان 
شوند. حياط اصلي ساختمان ها نه تنها از نفوذ بادهاي توأم با بارش در امان بمانند بلكه از آفتاب زمستاني بهره مند 

نيز در سمت جنوب قرار دارد كه در زمستان آفتاب گير و داراي شيب منفي است. در زمين شيب دار بخش مياني 
  شيب هاي رو به جنوب مناسب ترين مكان است.

محوطه سازي بايد به گونه اي انجام شود كه هدايت آب هاي سطحي از طريق افزايش پوشش گياهي و كاهش 
آب از طريق به حداقل رساندن سطح اشغال ساختمان صورت گيرد. همچنين محوطه سازي بايد به هدايت هوا و  نفوذ

  }171، ص: 3{جريان باد كمك كند از طريق ايجاد فضاي سبز در قسمت هاي غربي و شمال شرقي.
 

  الگوي پالن -6
شكل دارند.  Uخانه هاي بزرگ اما پالن  ،شكل مي باشند Lپالن خانه هاي سنتي كوچك و غالبا خطي يا 

به دليل وجود رطوبت و نياز به  }. 127، ص:3{ندارند . يپنجره و روزن شرقي غربي كامال بسته هستند و هيچديوارهاي 
  كوران هوا، محوطه ي خانه ها به صورت پراكنده مي باشد. 
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  تعريف عناصر اقليمي در گرگان -7

روز  16بارندگي: در بين عناصر مختلف اقليمي معموال بارندگي متغيرترين عنصر است و حداكثر بارندگي به مدت 
% و حداقل آن در خرداد ماه به ميزان 74در اسفند ماه مي باشد بيشترين معدل رطوبت نسبي در ماه اسفند به ميزان 

ثر آن نيست. بنابراين تمهيدات رطوبت زدايي و كوران % اعالم شده است، كه تفاوت زيادي بين حداقل و حداك5/62
اما در مواجه با بارش باران پيش بيني ها به صورت شيب دار شدن سقف، كرسي هوا در تمام فصول انجام مي گيرد.

چيني، ايوان در اطراف فضاهاي باز و پيش آمدن ايوان در سمت بارش بيشتر و همچنين پايين آمدن شيب سقف تا 
  ين (در جهتي كه باران بيشتري همرا با وزش باد موجود است) مشاهده مي شوند. نزديكي زم

  
 وزش باد: - 8

در طراحي اقليمي توجه به سرعت و جهت بادهاي موجود از جنبه هاي مختلف حائز اهميت است. ميزان وزش باد 
به در شهر گرگان از جانب غرب و شمال غربي به حداكثر خود مي رسد. از طرف جنوب، جنوب شرقي و نيز مشرق 

ير مثبت بادهاي موجود اين است كه با اد به حداقل ممكن تقليل مي يابد. تاثسبب وجود رشته كوه البرز وزش ب
استفاده از بادهاي غالب و محلي و با طراحي مناسب بازشوها مي توان عمل تهويه ساختمان را انجام داد. در حالي كه 
اين بادها باعث نفوذ رطوبت آب باران به جداره هاي ساختمان شده و تخريب مصالح نما را موجب مي شوند (تاثير 

از گونه هاي مختلف گياهان در اطراف خانه هر يك مي تواند به صورت بادشكن، سايه انداز، هدايت  استفادهمنفي). 
  نسيم و وارد كردن تابش آفتاب به درون ساختمان عمل نمايد.

  
  دماي هوا: - 9

نوسان روزانه دماي هوا يكي از ديگر داده هاي مهم شرايط آب و هوايي موثر در طراحي جزئيات ساختمان است. 
دماي هوا با ارتفاع و فاصله آن ها از سطح دريا ارتباط مستقيم دارد.  بررسي آمار نشان مي دهد كه نوسان روزانه

  ).23، ص: 3درجه سانتي گراد است.(  4گرم سال، كمتر از ماه  6نوسان روزانه اكثر مكان هاي نزديك به دريا در 
  

  تابش آفتاب: -10
زمان تابش آفتاب به ظهر نزديكتر باشد زاويه تابش آفتاب بيشتر و در هرچه عرض جغرافيايي يك محل كمتر و 

نتيجه آفتاب شديدتر است. در كليه عرض هاي جغرافيايي زاويه تابش در دي ماه به حداقل و در تير ماه به حداكثر 
خورشيد ). هر چه زاويه تابش آفتاب كوچكتر باشد انرژي كسب شده در سطح قائم روبه 31، ص: 3،(خود مي رسد

زيادتر و سايه ايجاد شده در پشت آن ها طوالني تر خواهد بود. ميزان انرژي تابيده شده بر ديوارهاي روبه جنوب در 
  % كاهش پيدا مي كند.30دي ماه به نسبت همان ديوار در ماه تير حدود 

  
  تاثير تابش آفتاب بر منطقه آسايش: -11
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انسان مي گذارد. اشعه ماوراء بنفش كه اثر بيولوژيكي آن است باعث تابش آفتاب دو اثر بيولوژيكي و حرارتي بر 
آن  ه ماوراء بنفش را جذب و مانع نفوذآفتاب سوختگي پوست مي شود. اكثر اجسام شفاف مثل شيشه و نايلون اشع

  ).34، ص: 4مي شوند.(
را به حداكثر رساند. چنانچه به وسيله تغيير جهت و زاويه دريافت تابش مي توان اين مقدار جذب انرژي خورشيد 

% كل انرژي حرارتي خورشيد را جذب مي كند و همين ديوار در 75يك ديوار جنوبي در روزهاي آفتابي زمستان 
% كل انرژي خورشيد حرارتي خورشيد را دريافت مي دارد. همچنين 18% و در روزهاي نيمه ابري 7روزهاي ابري 

% بيشتر 20جذب انرژي دارندو سطوح شيب  دار روبه جنوب در بهار و پائيز برابر سطوح عمودي  2سطوح افقي تقريبا 
از سطوح شيب دار شرقي و غربي انرژي را جذب مي كنند. عالوه بر اينها مقدار حرارت جذب شذه نه تنها به جهت 

ه وزن سطح، بلكه به رنگ و بافت ( درصد صيقلي بودن) آن سطح نيز بستگي دارد. ظرفيت حرارتي در مصالح ب
  )52-60، ص:4مخصوص و گرماي ويژه آن بستگي دارد و رابطه اي مستقيم بين آن ها حاكم است.(

آن رو به جنوب با توجه به بررسي اين عوامل، بهترين روش جذب انرژي خورشيدي از طريق بامي كه جهت شيب 
  است صورت مي گيرد.

  
  انواع بام: -12

يك اليه يا به طور تركيبي از دو اليه بام و سقف كه به وسيله يك بام سبك: بام هاي سبك ممكن است تنها از 
  اليه هوا از يكديگر جدا شده اند، ساخته شوند.

انتقال گرما و تبادل حرارتي در اين نوع بام ها بدين ام ها از دو اليه تشكيل شده اند.بام هاي سبك دو اليه: اين ب
صورت است كه انرژي حرارتي جذب شده در اليه بيروني مقداري به شكل جابجايي و تابش به اطراف پخش شده و 

مصالح بقيه عمدتا به شكل تابش به اليه داخلي سقف انتقال مي يابد. عامل تاثير گذار بر خصوصيت گرمايي اين بام ها 
نگ سطح خارجي و وضعيت تهويه هواي بين دو اليه و مقاومت حرارتي مصالح هر دو اليه است. در بام هاي سبك و ر

يك اليه هواي زير بام مستقيما تحت تاثير نوسان دماي سطح زيرين بام قرار داشته و به همين دليل اثرات گرماي اين 
  ).87: ، ص4بام در روز تماما به رنگ سطح خارجي آن بستگي دارد.(

  
  نگهداري گرما در محل مطلوب: -13

تبديل انرژي تابشي خورشيد به گرما با حداكثر بهره وري ممكن، انتقال گرما به يك محيط قابل استفاده، عايق 
بندي براي جلوگيري از اتالف گرما و ذخيره گرما به مقدار كافي، فرآيندي است كه براي استفاده از انرژي خورشيدي 

  .)91، ص: 5طي مي شود.(
  

  سايبان ها: -14
ز روش انعكاس تابش آفتاب، همچنين نفوذ مستقيم آفتاب به فضاهاي يجاد درخشندگي شديد سطوح داخلي، اا

داخلي را با ايجاد سايه بر روي پنجره ها يا ديوارهاي شيشه اي مي توان كنترل كرد. اگر از كركره هاي داخلي استفاده 
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% اثر 25% تا 20% و سايبان ها داخلي 90در دست داشت. سايبان هاي خارجي تا  شود مي توان كنترل اين فضا را
  ).218، ص: 3(.حرارتي تابش خورشيد را تقليل مي دهند

براي محاسبه عمل سايبان در جهت هاي مختلف جغرافيايي الزم است موقعيت خورشيد در مواقعي كه بايد از 
  يري شود، مشخص گردد.ورود اشعه مستقيم خورشيد به فضاي داخلي جلوگ

  :سامانه خورشيدي ايستا -15
پس از بررسي عوامل اقليمي و راهكارهاي استفاده يا مقابله با اين عوامل در زمينه وارد كردن و بهره وري از 
انرژي و حرارت خورشيد توجه ما به بحثي تحت عنوان سامانه خورشيدي ايستا جلب مي شود. اين سامانه به 

توزيع مي كند. و دوباره شود كه انرژي خورشيد را بدون استفاده از پنكه و پمپ ذخيره ساخته  سيستمي اطالق مي
عناصر اصلي ساختمان نظير اين گونه سامانه بر رويكردي هماهنگ در طراحي ساختمان متكي مي باشد كه در آن 

با اين شيوه اجزاي مختلف يك  يوار سقف و غيره تا آنجا كه ممكن است عملكردهايي بسيار متفاوت دارند.پنجره د
  ساختمان به طور هم زمان ملزومات معماري سازه اي و انرژي يك ساختمان را برآورده مي سازد.

  عنصر مي باشد، كه عبارتند از: 2هر سامانه خورشيدي ايستا حداقل داراي 
 سطح گردآور كه از شيشه هاي رو به جنوب تشكيل مي شود. -

 عموال از جرم حرارتي تشكيل مي شود.عنصر ذخيره ساز انرژي كه م -

 

  
  هاي خورشيدي ايستا: انواع سامانه - 16

سيستم جذب مستقيم: نوعي سيستم گرمايشي ايستا است كه از پنجره هاي رو به جنوب تشكيل مي شود و در 
حرارتي باال زمستان نور خورشيد را مستقيما به داخل ساختمان هدايت مي كند. اين انرژي توسط مصالحي با جرم 

جذب مي شود. در اين سامانه جذب مستقيم توسط عناصر و محتويات درون ساختمان صورت مي گيرد، بنابراين 
باعث رنگ پريدگي اجناس درون منزل مي شود. عالوه بر اين روشنايي زياد اين فضا باعث خيرگي چشم شده و 

  نوسانات زياد دما در اين فضا مشكل آفرين است.
سيستم داراي مزايايي چون هزينه كم، كارايي زياد و ديد مطلوب مي باشد و مهمترين عامل در اين البته اين 

  سيستم امكان استفاده از پنجره هاي صفحه اي و نورگيرهاي سقفي است.
  

  : ديوار ترومب -17
ج تابشي جرم حرارتي در اين سامانه از يك ديوار در سمت داخل شيشه هاي رو به جنوب تشكيل شده كه اموا

با  مي كند.خورشيد را محبوس مي كند. اين سطح در طول روز گرم شده و در شب به عنوان يك گرمكن تابشي عمل 
ساخته مي شود ولي مي توان آن را از ديوار ترومب از جنس مواد جامد توپر و حجيم مثل بتن آجر و خشت اينكه 

پالستيك شفاف) نيز ساخت. آب به علت ظرفيت ( تشكيل شده از لوله هاي عمودي از جنس بظرف محتوي آ
حرارتي بااليش براي ذخيره سازي گرما به كار مي رود. اما اين سيستم براي هواي ابري مناسب نمي باشد. ديوار 

  ترومب به دليل ديد كمي كه دارد بهتر است به صورت تركيبي با سيستم جذب مستقيم به كار برده شود.
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  فضاي خورشيدي: -18
سيستم گرمايشي ايستاست كه از اتاق شيشه اي (آتريوم گلخانه اي و غيره) واقع در ضلع جنوبي يك  نوعي

ساختمان تشكيل شده و از ديگر فضا ها توسط يك ديوار مشترك جدا شده و به عنوان يك نشيمن ثانوي طراحي 
د عالقه مردم است كه فضاي نيمه گريده است. فضاي خورشيدي عالوه بر كارايي گرمايشي آن بيشتر به اين دليل مور

خارجي جذابي را به وجود آورده است. اگر در فاصله بين فضاي عمومي و اتاقك خورشيدي ديوار ترومب قرار گيرد با 
  اين تركيب ساده مي توان گرما را در ديوار ذخيره  ساخت و در ساعات شب از آن استفاده كرد. 

كه براي اقليم گرگان مناسب است ساختمان خورشيدي تركيبي مي يكي ديگر از راهبردهاي گرمايش خورشيدي 
باشد. اين ساختمان تا حدي يك ساختمان خورشيدي پوياست چون پنكه ها در آن هواي گرمي را كه در سقف فضاي 

بقه همكف مي كنند. اين راهبرد ط خورشيدي جمع شده است وادار به گذشتن از ميان يك بستر سنگي در زير دال
 ادي به افزايش گرما نمي كند ولي سطح آسايش را بهبود مي بخشد. كمك زي

  
  

  :تله تابشي بام -19
در اين سامانه نورگير واقع بر بام ساختمان داراي نوعي زاويه مورب مي باشد كه آن را قادر مي سازد جذب 
زمستاني را در آن عرض جغرافيايي به حداكثر مقدار خود برساند. امواج تابشي خورشيد پس از گذشتن از شيشه 

ز طريق تابش از سقف گرم مي شود. بام بدين ترتيب ساختمان اگردند. مي دال بتني سياه رنگ سقف جذب توسط 
شيب دار ساختمان به خوبي عايق بندي شده است و يك باز شو متحرك مي تواند دفع گرما از شيشه را در شب 

  كاهش دهد.
  
  
  
 

  
  نتيجه گيري: -20

ياد تا روش هاي بهره وري بيشتر از تابش در گرگان چنانكه شرح داده شد با هريك از سامانه هاي خورشيدي ايس
شده امكان پذير است. اما بهترين راه براي بيشترين كاربري، استفاده از سيستم تركيبي است. با اين توضيحات 

  سيستم پيشنهادي به شرح زير خواهد بود:
ده از تله تابش حرارتي و جذب استفاده از سقفي كه نور آن توسط سايبان كركره اي قابل كنترل باشد، استفا

وسط سقف و تركيب ديوار ترومب و فضاي شيشه اي گلخانه اي براي جذب گرما و ذخيره سازي يم نور آفتاب تمستق
آن. اگر اين سيستم با اختالف ارتفاعي پايين تر از سطح تراز ساختمان قرار گيرد مي توان از يك انباره ذخيره سازي 
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د و سپس با ابزار كمكي مانند پنكه حرارتي(قلوه سنگ) در زير ساختمان استفاده كرد تا گرماي بيشتري ذخيره گرد
  جابجايي آن در ساختمان كمك نمود. به جريان هوا و
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