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 چکیده
امروزه استفاده از فرم های متنوع جهت کنترل کردن دما و متعادل کردن آن به دلیل هزینه زیاد سرمایش و گرمایش در ساختمان ها 

مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین بررسی راه های کاهش مصرف انرژی و ذخیره آن ضروری می باشد. قبل از هر کاری باید میزان این 

ه شود. یکی از راه های به دست آوردن مقدار آن استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی مصرف انرژی است.در این انرژی مصرفی سنجید

میزان انرژی مصرفی یک بلوک ساختمان مسکونی ساده به وسیله شبیه سازی فرم آن و  design builderپژوهش با استفاده از نرم افزار 

ی شود، سپس بلوکی با فرم پیشنهادی که با توجه به عوامل موثر بر کاهش مصرف انرژی توسط دادن اطالعات اقلیمی و کاربری محاسبه م

پژوهشگر طراحی شده در همان نرم افزار شبیه سازی و میزان انرژی مصرفی آن محاسبه می گردد که نتایج به صورت اعداد، ارقام و نموار 

نشان می دهد که در ساختمان مسکونی با فرم پلکانی )طراحی شده توسط ها به دست آمده و با هم مقایسه می شود و نتیجه مقایسه 

 پژوهشگر( شاهد کاهش مصرف انرژی در اغلب ماه های سال هستیم. 

  ، اقلیم سرد و کوهستانیdesign builderکلید واژه: شبیه سازی، فرم ساختمان، نرم افزار 

 

 مقدمه
درصد کل جمعیت ایران را تشکیل می دهد.این واقعیت  11ساله  11-31جمعیت ، 3133بنا به گفته مرکز آمار ایران در سال 

یعنی جمعیت جوان کشور در کنار نرخ رو به رشد مهاجرت به شهر های بزرگ ، دلیلی بر روند رو به رشد تقاضا برای خانه 

میلیون خانه مسکونی  351( ، ساخت 3111های جدید به ویژه در این شهر هاست. طبق داده های مرکز تحقیقات و مسکن)

برابر متوسط مصرف جهانی است )نصر الهی ،  8511مورد نیاز است. از سوی دیگر مصرف انرژی در بخش ساختمان در ایران 

درصد از کل انرژی مصرفی کشور را به خود  11(.طبق آمار منتشر شده توسط سازمان توانیر ، ساختمان ها حدود 8138

درصد است. این آمار و ارقام نشان دهنده لزوم صرفه جویی در مصرف  11ن سهم بخش مسکونی اختصاص داده که در این میا

سوخت در ایران و کاهش مصرف انرژی در بخش مسکونی در راه نیل به هدف یاد شده است. موقعیت جغرافیایی ایران موجب 

اری در مراحل مختلف به خصوص طراحی شده که امکان دریافت میزان قابل تجهی انرزی تابشی خورشید فراهم باشد. معم

 (3131فرم می تواند تاثیر بسزایی در استفاده از انرژی خورشید و کاهش مصرف انرژی داشته باشد)پیر محمدی،

 

 اقلیم
سلسله جبال البرز و زاگرس نواحی مرکزی ایران را از دریای خزر در شمال و جلگه بین النهرین در غرب جدا می 

ه صورت منفرد در مرکز و شرق ایران وجود دارند از جمله کوه تفتان ، شیرکوه و ... .کوهستان های غربی کنند.کوههایی نیز ب
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که دامنه های غربی رشته کوههای فالت مرکزی ایران و سراسر کوههای زاگرس را در بر می گیرد از مناطق سردسیر کشور به 

 (.3118شمار می آیند )ماجدی،

 

 قه به شرح زیر می باشد :کلیات آب و هوایی این منط
 سرمای شدید در زمستان و هوای معتدل در تابستان

 اختالف بسیار زیاد درجه حرارت هوا بین دمای شب و روز

 بارش برف سنگین

 رطوبت کم هوا

سال درجه سانتی گراد و متوسط دمای هوا در سرد ترین ماه  31میانگین دمای هوا در گرمترین ماه سال در این اقلیم بیش از 

 درجه سانتی گراد می باشد . -1کمتر از 

نوسانات دمایی در طی شبانه روز نیز در نواحی کوهستانی بیشتر است . در این اقلیم دره ها در فصل تابستان بسیار گرم و در 

ن ها طوالنی زمستان معتدل اند . مقدار تابش آفتاب در فصل تابستان در این منطقه زیاد و در زمستان بسیار کم است . زمستا

، سرد و سخت بوده و تا چند ماه از سال ، زمین پوشیده از برف و بهار کوتاه مدت است و زمستان و تابستان را از هم جدا می 

(. سرما از اوایل آذر ماه شروع می شود و کم و بیش تا اواخر فروردین ادامه دارد . در سراسر این منطقه از 3131کند )واتسون،

 ه تا استان فارس ، زمستان ها به شدت سرد می باشد .آدربایجان گرفت

در این نواحی میزان بارندگی در تابستان کم و در زمستان زیاد است و بیشتر به صورت ریزش برف می باشد . برف های پیاپی 

شمه رودخانه ها و متر همواره برف وجود دارد و این کوهستان ها سرچ 1111بیشتر قله ها را می پوشاند . در ارتفاعات باالی 

قنات ها در کشور محسوب می شوند.بارش برف در نواحی شمال و شمال غربی منطقه بیش از نواحی جنوب غربی آن است . 

علی رغم بارندگی فراوان ، رطوبت در این اقلیم کم می باشد . همچنین سلسله جبال غربی همانند سدی مانع از نفوذ هوای 

 (.3133ایران می شوند و رطوبت هوا را تنها در دامنه های خود نگاه می دارند )مدنی پور، مرطوب مدیترانه به داخل فالت

 استفاده از انرژی خورشیدی برای تامین بخشی از انرژی مورد نیاز ساختمان

 درجه عرض شمالی قرار گرفته است و در منطقه ای واقع شده که به لحاظ دریافت 11تا  81کشور ایران در بین مدارهای 

 8811تا  3111انرژی خورشیدی در بین نقاط جهان در باالترین رده ها قرار دارد. میزان تابش خورشیدی در ایران بین 

کیلووات ساعت بر متر مربع در سال تخمین زده شده است که البته باالتر از سطح متوسط جهانی است. در ایران به طور 

 ( 3133ه که بسیار قابل توجه است )عزیزی،روز آفتابی گزارش شد 811متوسط ساالنه بیش از 

 

  فرم بنا
برودت بسیار زیاد هوا در بخش عمده ای از سال ، در نواحی سرد و کوهستانی باعث شده است تا حداکثر استفاده از تابش 

ی ضروری آفتاب، بهره گیری از نوسان روزانه دما ، حفظ حرارتی و جلوگیری از باد سرد زمستانی در فضاهای مسکونی امر

 (.3131گردد . لذا فرم بنا در جهت مقابله با سرمای شدید طراحی و اجرا می شود )زرگر،

نحوه چیدمان واحدهای مسکونی بر روی هم و استفاده از بامها به عنوان تراس های واحدهای باالیی در بسیاری از نقاط جهان 

در زمین   به چنین چیدمانی  ه است ،اما چگونگی دستیابیتوسط شیب دامنه کوهها امری طبیعی و گاهی اجتناب ناپذیر بود

اری از معماران را به آزمون و تجربه فرا خوانده است .بی شک مهمترین مشکل در های مسطح ،معمایی بوده که تا کنون بسی

    ست.حل کردن نحوه دسترسی واحدهای باالیی و همچنین نحوه چیدمان داکت های تاسیساتی ا گونه ،ر ساختار معما
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 :هدف تحقیق

 بررسی تاثیر شکل و فرم ساختمان بر جذب انرژی خورشید و کاهش مصرف انرژی 

 سوال تحقیق

آیا شکل پلکانی ساختمان و دارا بودن بدنه های بیشتر)فرورفتگی و بیرون زدگی( در تماس با فضای بیرون باعث جذب بیشتر 

 نور و گرمای خورشید و کاهش مصرف انرژی می شود؟

 

 فرضیه تحقیق
با توجه به تاریخچه ساخت خانه های پلکانی در اقلیم سرد در کشور های مختلف و استفاده از این الگو در ساختمان ها با 

 کاربری متفاوت ، این روش توانایی جذب بیشتر انرژی و گرمای خورشید و کنترل و کاهش مصرف انرژی ساختمان می شود.

 

 روش تحقیق:
انرژی به وسیله شبیه سازی رایانه ای، نیازمند جزئیات )هندسه و مواد تشکیل دهنده( و حل معادالت بررسی نحوه مصرف 

تعادل انرژی می باشد. به این منظور از میان نرم افزار های شبیه سازی از نرم افزار دیزاین بیلدر که نرم افزاری جدید است و 

د، که در آن با تکیه بر موتور آنالیز انرژی پالس از روش عددی زونال توسط وزارت انرژی آمریکا طراحی شده، استفاده می شو

برای حل معادالت انرژی بهره گیری شده است. این نرم افزار همچنین توانایی شبیه سازی انواع فضاهای هندسی را دارد.روش 

یط نرم افزار شبیه سازی می شود کار نرم افزار به این صورت است که ساختمان مورد نظر)در اینجا ساختمان مسکونی( در مح

و مصالح مورد نظر به آن داده می شودو تمامی عوامل واطالعات موثر اقلیمی مثل اطالعات آب و هوایی، نور، باد، تابش، دما، 

ر رطوبت و همچنین اطالعاتی چون تعداد افراد ساکن، بازشوها، وسایل سرمایش و گرمایش و ....به نرم افزار داده می شود تا ب

مدل شبیه سازی شده اعمال شود و نرم افزار بر اساس این اطالعات نتایج و میزان انرژی مورد نیاز ساختمان در فصول و ماه 

 های مختلف سال را به صورت جدول و نمودار به ما  بدهد.

نی ساده به وسیله میزان انرژی مصرفی یک بلوک ساختمان مسکو design builderدر این پژوهش با استفاده از نرم افزار 

شبیه سازی فرم آن و دادن اطالعات اقلیمی، کاربری محاسبه می شود، سپس بلوکی با فرم پیشنهادی که با توجه به عوامل 

موثر بر کاهش مصرف انرژی توسط پژوهشگر طراحی شده در همان نرم افزار شبیه سازی و میزان انرژی مصرفی آن محاسبه 

 می گردد.
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 لکانی طراحی شدهـ بلوک پ 1شکل 
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 ـ مدل ساختمان ساده 3شکل 

 

 

 

 
 ـ نموداردمای هوا در ماه های مختلف سال در ساختمان پلکانی 3نمودار 
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 ـ نموداردمای هوا در ماه های مختلف سال در ساختمان ساده 2نمودار 

 

های مختلف سال به طور میانگین شاهد افزایش دمای ساختمان پلکانی در با مقایسه دمای هوای داخل دو ساختمان در ماه 

 فصول سرد و کاهش دما در فصول گرم سال در این ساختمان هستیم.

درجه سانتیگراد است.در طورتیکه که دما در این ماه در  1513به طور مثال دمای هوا در ماه ژانویه )دیماه( در ساختمان ساده

درجه گرمتر است که این خود باعث کاهش مصرف انرژی در فصل سرما  1درجه سانتیگراد و حدود  1511ساختمان پلکانی 

 است.

درجه  8تا  351همچنین در ماه های جون ، جوالی و اگوست که گرمترین ماه سال است دمای هوا در ساختمان پلکانی بین 

 ر است.خنک تر از ساختمان ساده است که باز در کاهش مصرف انرژی تاثیر گذا

 ولی به طور کلی تاثیر این فرم ساختمان )پلکانی( بر کاهش مصرف انرژی ساختمان در فصول سرد در این اقلیم بیشتر است.

 

 نتیجه گیری
فرم مناسب ساختمان از نظر دریافت تابش خورشید فرمی است که بیشترین میزان تابش دریافتی در فصل زمستان و کمترین 

ه باشد و البته با توجه به راهکارهای سامانه ای غیر فعال ، میزان دریافت در فصل زمستان در اولویت را در فصل تابستان داشت

است.در این پژوهش پس از مقایسه بلوک ساختمان ساده با بلوک ساختمان پلکانی به این نتیجه رسیدیم که دمای هوا در 

، پس میزان تابش دریافتی اش بیشتر بوده.در فصل گرم بلوک پلکانی در فصل سرد، چند درجه بیشتر از بلوک ساده است 

سال نیزساختمان پلکانی مقداری خنک تر از ساختمان ساده است. ولی به طور کلی تاثیر این فرم ساختمان )پلکانی( بر 

 کاهش مصرف انرژی ساختمان در فصول سرد در این اقلیم بیشتر است.
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 منابع
 

 سیدی مطلق،شیما : نقش فرم بنا با توجه به اقلیم در کاهش مصرف انرژی  ؛زایی، امین( نعمتی میر3131)؛ پیرمحمدی،محمد

 در ساختمان

 ( 3131دانلد واتسون و منت لب :)")ترجمه وحید قبادیان و "طراحی اقلیمی )اصول نظری و اجرایی کاربرد انرژی در ساختمان.

 محمد فیض مهدوی.انتشارات دانشگاه تهران 

 ( 3131زرگر،مارتین)  ساله. 811:تفکیک تسهیالت خرده فروشی و مرکز دو قطبی شهر تهران، تهران پایتخت 

 ( .تحلیل اقتصادی ـ اجتماعی و زیست محیطی مزایای به کارگیری آبگرمکن خورشیدی 3133عزیزی،علی. فریادی ، شهرزاد،)

 .3شماره  31)مطالعه موردی شهر شیراز( ، نشریه ارژی ایران، دوره 

  مجله آبادی، شماره "شهر سازی معاصر ایران: تحول در قوانین ، ساختارها و روش های شهر سازی"( : 3118)ماجدی، حمید.

 دوره جدید 1و1

 ( 3133مدنی پور،علی : )" ترجمه فرهاد مرتضایی. "طراحی فضای شهری ، نگرشی بر فرایندی اجتماعی و مکانی. 

 ( ضوابط معماری و شهر سازی ک3131نصراللهی، فرشاد.).اهش دهنده مصرف انرژی ساختمان ها 
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