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 چكیده

ورهای جهان را بیش از پیش با مشكل كمبود انرژی روبه رو ساخته و حیات بشری را تهدید  عیت، كشداوم جمافزایش م

شاید با كوشش مداوم دانشمندان، پرتو امیدی بر چهره حیات بر روی كره خاكی بتابد و بیم متالشی شدن   .می كند

انرژی، بهینه سازی به شیوه های    منابعودیت  محد.د، از بین بروتمدن بشر در اثر كمبود انرژی و كثرت آلودگی محیط

اصول معماری  بكارگیری  با  را ضروری می كند،  نور    مختلف  از  بهینه  براستفاده  نوین معماری عالوه  پایدار و روشهای 

نده حفظ برای زندگی نیز میسر می شود و منابع انرژی برای نسلهای آی خورشید در ساختمان ، ایجاد یک فضای راحت

پایدار.  دی مسیریخورشیماری  می شود.مع به معماری  برای رسیدن  میانبر  انرژی های      است  یا  نو   پاکانرژی های 

دستاورد  دانش نوین بشر برای فردا است ولی ریشه های آن را می توان در ساختار تمدن های كهن از جمله در ایران  

انرژی    لدامروزه استفاده از عناصر مو. ده اند  ن هموار نموبرای آیندگاخود راه را  یافت كه با قدرت علمی و ژرف اندیشی  

رفه جویی انرژی های فسیلی بلكه به عنوان  ن نیاز در ص نها به عنوامانند توربین های بادی و پانل های خورشیدی نه ت

شود یک ساختمان سبز عالوه بر بهره وری انرژی به  عناصر زیبایی شناختی در فرم بیرونی معماری نیز به كار گرفته می

ژی های  نقش انربه بررسی چگونگی شكل گیری فرم و فضای معماری به عناصر مولد انرژی نیز وجود دارد در این مقاله 

با تاكید بر كاهش مصرف انرژی در انرژی خورشیدی و كاربردهای آن در تولید صورتهای دیگر انرژی از   معماریر د پاک

الكتریكی  فتوولتاییک هوا گرم كن خورش  انرژی  غیره  جمله  بام سبز و  ترومپ و  یدی و هواسر كن خورشیدی دیوار 

برق پرداخت این روش پژوهش توصیفی تحلیلی مروری    اد در تولیداز انرژی ب  پرداخته شده است و در ادامه با استفاده

ساس ها و اطالعات پژوهش و تحلیل اطالعات اطالعات به شیوه كتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است بر ا و داده 

  كاهش مشكالت به كارگیری این سیستم ها به ویژه در توزیع برق ضمن    یجورنتایج به دست آمده تالش در جهت ت

سعه شبكه و سوخت رسانی در این مناطق می تواند راهكاری برای كاهش مصرف سوخت های فسیلی بوده و  ناشی از تو

گلخانه  گازهای  انتشار  تقلیل  در  بسزایی  باشدتاثیر  داشته  با  ای  آینده  در  سیستم  و  این  تولید  كاهش  افزایش  و  ها 

 . ذیر گرددهای ساخت استفاده بهتر از آن امكان پ هزینه
 

 زمعماری سب -رپذی جدیدت -معماری پایدار -هینه سازیب  -انرژی خورشیدی  - پاکهای انرژی کلیدی:  کلمات

 

   همقدم 
ای تجدیدپذیر، توسعه  افزایش روز افزون تقاضای انرژی، رویكرد به انرژی ه مشكالت زیست محیطی ناشی از كاربرد سوخت های فسیلی و 

ای تولید انرژی كشور های توسعه یافته و در حال پیشرفت دنیا، به  و كاربرد این منابع را در دنیا هر روز ضروری تر می سازد. برنامه ه

ی توان انرژی تجدید پذیر خورشیدی نام برد. هر نرژی ها را میكی از این ا.جهی برروی انرژی های نو متمركز شده استمیزان قابل تو

ریسیته تولید كند، پدیده فتوولتائیک نامیده می شود و  پدیده ای كه در اثر تابش نور خورشید و بدون استفاده از مكانیزم های محرک، الكت

ین سیستم به گونه ای است كه با تابش نور مستقیم  ده استفاده كند، سیستم فتوولتائیک می گویند. عملكرد ابه سیستمی كه از این پدی
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به سهولت در نصب و بهره برداری،   د بر سطح پانل های خورشیدی انرژی الكتریكی تولید می شود. از مزایای این روش می توانخورشی

دون نیاز به لوازم جانبی اشاره  ی صوتی و قابلیت نصب و راه اندازی در مناطق دور دست بعدم نیاز به ادوات مكانیكی، عدم ایجاد آلودگ

یعت اعم از منابع گیاهی و  از منابع دیگر جهت تولید انرژی می توان به انرژی زیست توده اشاره كرد. منابع فراوان زیست توده در طب.كرد

ا در طبیعت عالوه بر  نایع غذایی و فضوالت دامی منابعی هستند كه رها شدن آنهمواد زائد كشاورزی، زباله ها و فاضالب های شهری و ص

و بعضا  گازهای گلخانه ای و مخرب محیط زیست می شود كه ادامه این روند موجب خسارات فراوان بروز مشكالت بهداشتی، باعث تولید 

  آلودگی های زیست محیطی، منجر به تولید انرژی فراوانی مدیریت این منابع عالوه بر كنترل.غیر قابل جبران به محیط زیست می شود

 .شود كه هم اینک در آمریكا و كشورهای اروپایی از منابع زیست توده جهت تولید انرژی در سطح نیروگاهی استفاده می شود یم

ایسه با سایر منابع انرژی مورد استفاده، در بسیاری از  جدیدناپذیر است. استفاده از انرژی باد در مقمنابع انرژی های تانرژی باد نیز از 

م آلودگی محیط زیست و همچنین قیمت به فزونی گذاشته است. استفاده از تكنولوژی توربین های بادی به دالیل عدكشورهای جهان رو 

با سایر منابع انرژی تجدیدپذیر است. از   مقایسه با دیگر صور انرژی های نو، یک انتخاب مناسب در مقایسه پایین توربین های برق بادی در

دن نسبی قیمت انرژی باد دم نیاز توربین بادی به سوخت، تامین بخشی از تقاضای انرژی برق، كمتر بومزایای استفاده از این انرژی ع

عدم نیاز به فضای زیاد و   آب،  به نیاز بخشیدن به منابع انرژی و ایجاد سیستم پایدار انرژی، عدم نسبت به انرژی فسیلی در بلند مدت، تنوع 

از این انرژی ها، به خصوص در مناطق دور دست، هنگام طراحی بنا ابتدا باید به  تفاده جهت اس.عدم داشتن آلودگی محیط زیست است

م گرمایشی و... مد از لوازم مصرفی مانند: چراغ های روشنایی، لوازم برقی، سیستمیزان مصرف انرژی تعیین شده و سپس با استفاده كار آ

ر  ن اجرای دقیق اصول معماری نوین در طراحی بنا در جلوگیری از این امر بسیاتوجه شود تا از اتالف انرژی جلوگیری به عمل آید. بنابرای

های جدید تامین انرژی  ی های تجدیدپذیر نیاز انسان به منابع و روشبا توجه به افزایش جمعیت و كاهش منابع انرژ.تاثیر گذار است

سرعت فوق العاده ای مصرف می شوند نسل فعلی می   ذیر باتجدیدپافزایش می یابد همچنین با در نظر گرفتن اینكه منابع انرژی های 

رف دیگر محیط زیست را كمتر آلوده می كنند را به  بایست تحقیق و بررسی جهت اقبال به منابع نوینی كه عمر و توان بیشتری دارند از ط

های زیست های فسیلی و آلودگی د سوختز كمبوامرو 13۹۴های خود در نظر گیرند نادربیگی و همكاران عنوان یكی از مهمترین اولویت 

ون تكنولوژی استفاده از  محیطی ناشی از مصرف آن یكی از بزرگترین معضالت جوامع بشری می باشد در عین حال با پیشرفت روز افز

مقدار آن   آسان وبه آن انرژی های تابشی خورشید و باد عنوان سرآمد انرژی های موجود در اختیار بشر قرار گرفته است چرا كه دسترسی 

یان انرژی ثبت نام نیز نامحدود از ضمن آنكه استفاده از انرژی ها  هیچ گونه آلودگی برای محیط زیست ندارد و به این دلیل به نام انرژی پا

ای نو در  نرژی هه از اهای آینده است بر این اساس معماری پایدار و استفادگرفته است كه همان انرژی های نو و میراث با ارزشی برای نسل

مچنین ای یافته است و از آنجا كه خوشبختانه موقعیت كشورمان ایران از لحاظ جذب انرژی خورشیدی و هسطح جهانی اهمیت ویژه ویژه

ه  ی را بباد و زمین گرمایی در شرایط جغرافیایی مطلوب قرار دارد می توان با استفاده از تكنولوژی های نوین و طراحی اقلیمی مصرف انرژ

  13۹۵ای كاهش داد و عالوه بر آن گام های موفقیت در بهبود شرایط زیست محیطی جهان نیز برداشت فضلو و حاجیلو قابل مالحظهطور 

راستا ساختمان سبز كه در طول عمرش سازگار با محیط زیست می باشد برای آن در راستای حفظ منابع زمینی می باشد از صفر در این 

احی اجرا و برداری نگهداری تامین و تخریب آن با محیط زیست همگام می باشد ساخت چنین امل جرسبز ش تا صد ساختمان

  13۹۵یم می باشد تا از نظر صرفه اقتصادی آزمایش در سطح باالیی قرار گیرد پورمحمدی ساختمانهایی نیازمند همكاری متقابل اعضای ت

محیطی و سالمتی انسان و موجودات زنده از طریق موارد زیر به كاهد  زیست  ر محیطثبت طراحی و ساخته می شوند تا از تاثیر مخرب ب

های زیست محیطی حاصل از مصرف انرژی های تجدید الینده مصرف بهینه و صرفه جویی در مصرف انرژی آب و دیگر منابع كاهش آ

بنای كوچكتری دارند و هدف اصلی   زیرمعموالً هایی كهناپذیر ساختمان سبز مفهوم مشابه ساختمان های طبیعی می باشد ساختمان 

احی پایدار و معماری سبز می باشد  استفاده از مواد اولیه كه به طور بومی در هر ناحیه موجود است می باشد دیگر موضوعات مرتبط با طر

ازها ایشان تعریف مین نیدر تا پایداری را به معنای برطرف ساختن احتیاجات نظم حاضر بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده

تمان سرد به  كنند بلكه اصول ساخسازی بناهای موجود كمكی نمی كرد اگر چه بعضی از برنامه های ساختمان سازی سبز و عمل مقاوم 

  13۹۵ های موجود همچون   ساخت و سازهای جدید به كار برده شود و پیرمحمدیسازی ساختمان های مقاوم تواند در فعالیتراحتی می

ین در این راستا اهداف ساختمان سبز و ساختمان انرژی صفر كاهش مصرف انرژی گرمایشی سرمایشی و الكتریكی و همچنین بنابرا

رژی ساختمان می باشد كه به منظور كاهش مصرف انرژی و ایجاد ساختمان سبز باعث طراحان ساختمان اتالفات انرژی  افزایش بازده ان
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نتیجه راهكار موجود استفاده از پنجره هایی با عملكرد بسیار باال و عایق های دیوارها بام و كف  ند در اهش دهموجود در ساختمان را ك

 ساختمان می باشد

 

 پیشینه تحقیق 
حال توسعه كه برخی خود صادر كننده نفت می باشند، این تصور را كه نفت و سایر سوختهای فسیلی هنوز  متاسفانه برخی كشورهای در

د را  فكر جایگزینی مناسب برای این انرژی ها نبوده و سعی در انتقال این تصویر ناقص به ذهن مردم خو ها را می دهد، بهكفاف زندگی آن

متحده "بزرگ ترین منتشر كننده گازهای گلخانه ای جهان تبدیل شد. این باعث شد نه تنها ایاالت  دارند. در سال های اخیر، چین به

كشورهای در حال توسعه جهان هم پكن را تحت فشار دهند تا با به كار گیری تدابیر مناسب، انتشار   ه حتی، بلك"آمریكا و اتحادیه اروپا

آنچه گفته شد، چنین بر می آید كه تنها راه كاستن از دمای كره زمین و تبدیل این كره گرم از   ربن در جو را كاهش دهد . ازدی اكسید ك

كشور ما به دلیل واقع شدن در   .شود به سیاره ای سبز، آشتی و همگامی با طبیعت می باشد می راهی كه به سیل و سونامی و بیابان ختم 

ی استفاده از انواع انرژی های نو و منطقه جغرافیایی با طول و عرض تقریباً برابر بدون تردید یكی از منحصر به فردترین كشورهای جهان برا

نوین و طراحی اقلیمی می  كشور از لحاظ جذب انرژی خورشیدی با استفاده از انرژی های تجدید پذیر به شمار می رود با توجه به موقعیت 

عت در حال گسترش توان مصرف انرژی را به طور قابل مالحظه كاهش داد به گزارش فارس امروزه انرژی های نو در سراسر جهان به سر

یل بهره  های نو بر شما به طور كه این انرژی ها به دلتولید انرژی  تواند شاخص اصلیاست پاک بودن و عدم تولید آلودگی و ارزانی را می

ستفاده از  وری باال به خوبی توانسته اند در بسیاری نقاط جای خالی نجات فسیلی را پر كند در این میان این قابلیت های فراوانی برای ا

وان به اتكاء به انرژی حاصل از باد و خورشید مقادیر قابل  انرژی های باد و خورشید دارد و در كنار سایر انرژی های تجدید پذیر می ت

  باید جایگزین 21ای برق را به بهترین شكل ممكن تولید و عرضه كرد كارشناسان انرژی بر این اعتقادند كه انرژی های نو در قرن مالحظه

در آینده متكی    دروكربوری كاسته و استفاده از انرژیهای هیرویه و فرآوردهانرژی های فسیلی و آالیندگی های فراوان شود تا از مصرف بی

ختاری باشد كه در آن منابع انرژی بدون كربن نظیر انرژی خورشیدی یا باد مورد استفاده قرار گیرد توسعه نیروگاه های تولید  به سا

اشتغال و فرصت كسب و كار جدید نقش  ی نو و گسترش كاربرد انرژی های تجدید پذیر در ایجاد فرصت های شغلی تازه و افزایش هاانرژی

شود سایت رسمی سازمان انرژی هزار شغل ایجاد می 1۵كه به ازای نصب هر سیستم مگاوات برق از انرژی های نو  مهمی دارد تا اندازه ای

بار آن جنبه بین المللی  در زمینه بهره گیری از انرژی نو كشور ما با دو بحران مواجه است نخستین 13۹۷نیرو  های نو ایران ناسا وزارت

ها به سوخت های فسیلی است و  آن وابستگی بیش از حد صنایع و تولید برق و انرژی مصرفی خانوادهدارد كه در كشور ما ها تر است و 

بهینه  ال بودن مصرف سرانه انرژی كه نتیجه بی توجهی در مصرف و رعایت اصول اقتصادی و نبوددوم بارانی كه جنبه ملی دارد و آن با

تلف كه مهمترین آن عامل اقتصادی از هنوز مورد بهره برداری موثر قرار نگرفته  سازی انرژی و غیره است انرژی تجدید پذیر به علل مخ

رده و برخی می تواند كل انرژی مورد نیاز و مصرف جهان را تامین كنند انرژی  است در صورتی كه اكثر آنها هیچ گونه آلودگی ایجاد نك

رند اما در دهه های آینده نقش خیلی بارزتری خواهند داشت تا یدپذیر هر چند  اكنون در تامین انرژی جهان نقش چندانی نداهای تجد

یمه دوم قرن جاری جایگزین اصلی سفالی و دیگر انرژی های حالت عمومی پیدا كنند و در آغاز ن 2۰3۰شود  سال بینی میجایی كه پیش

هزار مگاوات پتانسیل فنی در كشور   ۴۰بیش از  هزار مگاوات به تنزیل اقتصادی و 1۵در این عرصه بیش از   کاپتجدید ناپذیر شوند انرژی 

ن بار در دستیابی به دانش فنی و توانایی  كیلووات برای نخستی ۶۶۰شناسایی شده است ساخت جرثقیل آسان ساز برای توربین های بادی 

انی فتوولتاییک به روستاها خت و راه اندازی نیروگاه  نمونه خطی خورشیدی حرارتی و برقصطراحی توربین های بادی مگاواتی طراحی سا

های پاک توسعه تولید انرژی  ها و دستاوردهای كشور در این زمینه است در حال حاضربرقصانی به یک هزار خانوار روستایی از اهم فعالیت

های وزارت نیرو  امهن نیروگاه ها و استفاده بیش از انرژی های تجدیدپذیر از برننیروگاه سیكل تركیبی و تبدیل انرژی های حرارتی از ای

 است.
 

 اهمیت انرژی تجدیدپذیر در معماری پایدار 
گیری  -امروزه نقش این انرژیها در رفع خطرات زیست محیطی بویژه آلودگی هوا بر هیچ كس پوشیده نیست. در ایران با توجه به جهت

ه این انرژیدادن به توسع مزیتهای گوناگون انرژیهای تجدیدپذیر اولویت در بخش انرژی و با توجه بهجدید سیاست های نظام  های پاک -

 انرژیهای تجدید كه دارای منافع گوناگون اقتصادی و زیست محیطی میباشند فراهم شده است. این جهتگیری اولویت بخشی به توسعه
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ن غبت اذهاتوجه و رشكلگیری است. و با عه پایدار آگاهانه كه در دهههای اخیر درحالپذیر را ضروری میسازد. و در سطح جهانی، توس

محیطی، آگاه شدن و تالش برخی سیاست ومی جهان، بخصوص مردم كشورهای توسعه یافته، به مسائل زیستعم مداران و ثروتمندان و  -

خطرات بحرانهای  هآگاه شدن كشورهای درحال توسعه بافراد صاحب نفوذ به رعایت مسائل زیستمحیطی در صنایع و بهرهبرداریها، 

كشاورزی سبز و فرهنگ سبز ازگار با محیط و به قولی ظهور تفكر سبز، صنعت سبز، خدمات سبز،كنولوژیهای سزیستمحیطی و پیشرفت ت

 در جوامع امروزی، توسعهپایدار آگاهانه هر روز بیشازپیش در بین جوامع مقبولیت و ظهور مییابد
 

نظری تحقیق چوب .چار1  

تعریف معماری سبز 1-1  
مقابل پیامدهای سوء جهان صنعتی و  بوده است كه این نیز ناشی از نیاز انسان امروز در    اری پایدار و توسعه پایدار معماری سبز برخاسته از معم 

ای محیطی، حفاظت از الیه ازن، بهداشت  مصرفی عصر حاضر است. حفظ و حراست از منابع طبیعی جهان، مصونیت از آلودگی هوا و سایر آلودگی ه 

فه جهانی روز به روز آشكارتر می  و... از موضوعاتی است كه در این راستا مطرح بوده و ضرورت آن به عنوان یک وظی   جسمی و روانی، آینده بشریت 

ه در آن  ایش كیفیت ساختمان كیندی جهت در جهت افزكند فرآاداره كل محیط زیست آمریكا ساختمان سبز را این گونه تعریف می .د شو 

محیط آن از  ز آب انرژی و مصالح استفاده نموده و تاثیرات منفی ساختمان را بر روی سالمت انسان و ساختمان ها و مكان قرار گیری آنها ا

نه تنها به  ابراین ساختمان سبز طریق  مكان یابی بهتر طراحی ساخت اجرا و نگهداری چرخه زندگی كامل یک ساختمان كاهش دهد بن

كوسیستم مشاركت می نماید و حتی ممكن است به درمان اثرات ناشی از  ای مثبت در ات آسیب نمی رساند بلكه به گونه محیط زیس

 تعریف ساختمان سبز عبارت است از ساختمان سبز منجر به افزایش كارآمدی ساختمان 13۸1كمک نماید باغیان رسان منظرهای آسیب 

انسان و محیط با ایجاد موقعیت بهتر در طراحی   و مصالح و كاهش تاثیر ساختمان ها بر سالمتی رژی محیط شان آب هواها با استفاده از ان

سه  معتقدند طراحی سبز باید از ،  13۸۸مهدی نژاد  13۸۷ساج ، شود كامل ساختمان میساخت عملكرد حفاظت و نگهداری در چرخه 

ماری سبز را  مع ،13۸۹موسوی نژاد ،چرخه زندگی و طراحی برای  انسان  برای بازگشت به در منابع طراحی  جویی فهتبعیت كند صر صلا

گیری سنجیده وری و نشاط ساكنان بهره یت و خوشنودی بهرهدارای مزایایی می داند مانند برآوردن احتیاجات ساكنان تامین سالمتی رضا

ا و با  نده استفاده موثر از مصالح با  به دست آماده  پایدار اتكغیر مسموم كن ساز با موارد  از راهكارهای تایید شده معماری پایدار ساخت و

 د گیاهانوابستگی به خورشید برای نور روز و كمک به تقویت روحیه و بازدید افراد با وجو
 

معماری سبز و صرفه جویی در مصرف انرژی  2-1  

.  است دهیگرد مختلف  ملل نیب اضطراب و تنش جاد یا باعث ر،یناپذ دیتجد یها  یانرژ حد از شیب استفاده و نیزم  شدن گرم روند با مروزها

  سطح در یراتییتغ شاهد است بهتر ن،یزم سالمت حفظ ضرورت بر عالوه  جوامع  انیم آرامش و صلح جادیا و ها تنش كاهش یبرا نیبنابرا

 یعموم یها ساختمان یطراح مسئله، ن یا در رگذاریتاث لعوام نیتر مهم از یكی. میباش یبشر جامع یبرا ازین مورد یها یانرژ از استفاده

  یم یانرژ از  استفاده در یعموم یبناها نیتر پرمصرف از یكی یادار یها ساختمان. است آن تلفات كاهش و یانرژ از  دهاستفا ی وهیش در

  در  ییسزا به سهم داریپا یمعمار و سبز یمعمار. كنند یم دولت لیتحم ی انرژ بابت را یگزاف ییها نهیهز ها ساختمان گونه نیا. باشند

  از  یزندگ یبرا سالم ی طیمح جادیا سبز یمعمار هدف. دارد ریدپذیتجد یها یانرژ از روزافزون هفاداست نیچن هم و یانرژ مصرف كاهش

  صرفه باعث دار یپا  و سبز یمعمار یعنی  مفهوم دو نیا از همزمان استفاده. است انسان سالمت یرو  بر بنا بخش انیز اثرات كاهش قیطر

معماری سبز استفاده كارآمد از انرژی ها مانند انرژی باد انرژی  اساس .شود یم انسان یزندگ تیفیك بهبود و یانرژ مصرف در ییجو

های اخیر موفق شدند تا از  ری سبز در سالست كه برخی از نمونه های معماای ایره است این مهم به گونهخورشید زمین گرمایی و غ

ان های انرژی صفر امروزه جایگاه خاص خود را در میان  وشها تولید كنند ساختمدرصد انرژی مورد نیاز خود را از این ر 1۰۰به  نزدیک

نل های خورشیدی به نمای تلفیق عناصر الحاقی مانند پا از حالت های نامناسب و تصنعی اند و معماری سبزمنتقدان معماری پیدا كرده

عناصر را به جای دهند های خورشیدی  ساختار كاربری خود اینتوربین بادی بر روی ساختمان ها سعی دارند در  روی سقف و یا قراردادن

از   خورشیدی در معماری وجود دارد متعددی از طریق های پانل های وری انرژی و زیبایی شناختی در فرم نمونه هایدر معماری بهره

اده از انرژی  ش به خود جلب كرد استفنظر تیم بازی كننده در شهر مصرف را بیش از پی ها شهر مصدر است آنچهترین این نمونهمطرح 

مسائل  ای گرفته تا نمای دو پوسته باخورشید با انواع تكنولوژی های موجود بود از پنل های خورشیدی نصب شده روی بام فضاه
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اییک نصب  زارع فتوولتائیک و بخش دیگر از پنل های فتوولتنرژی الكتریكی در شهر مصدر طبق طرح موجود از مفتوولتاییک بخش عظیم ا

ابش مستقیم  ای ساختمان ها و نیز نماها تأمین می گردد استفاده از پنل های خورشیدی درس ها باعث شده كه  از تشده بر بام ه

كند سرمایش منبع عمومی  اد سایه مضاعف در خیابانها و مناطق عمومی كمک جلوگیری كرد و همچنین با ایج خورشید به صاحب آن

ها از انرژی تولید شده به وسیله كلكتورهای حرارتی خورشیدی برای تولید  بررسی شود طبقمصدر محسوب میبرای تامین سرمایش شهر 

تریكی را برای یک سیستم تهویه مطبوع كاهش می این تكنولوژی مصرف انرژی الك دایی هوا نیز استفاده می گرددآب سرد یا رطوبت ز

ز طریق صفحات خورشیدی تعبیه شده روی سقف ها تولید  این مجموعه دانشگاهی ادرصد انرژی مورد نیاز  3۰هد طبق مطالعات حدود د

گلهای آفتابگردان   میدان شهر مصدر در ابوظبی از نیز تامین خواهد كرد در طراحیدرصد آب گرم مصرفی را  ۷۵می شود كه در مجموع 

هزار  1۷پانل خورشیدی ساالنه   هزار ۸۰شده كه بیش از مگاواتی طراحی  1۰۰شهر جدید یک مزرعه خورشید  الهام گرفته شده از در این

اختمان  توربینهای بادی به ویژه در س ای بلند مرتبه سبز استفاده ازدر ساختمانه 13۹۴كند كامل نیا مگاوات ساعت انرژی تولید می ۵۰۰و 

از ارتفاع زیاد به  لند به دلیل برخورداریی رو به پیشرفت است كه در طراحی ساختمان های بهای بلند با تلفیق فرم های معماری بدیع

برج   های زیادی از های اخیر نمونه ی تولید برق وجود دارد در سالامكان قرارگیری برج باد در باالی بنا امكان استفاده بهینه از انرژی باد برا

تجاری بر این   خود بهره گرفتند مركز ده كه از توربین های بادی برای تامین برق مصرفهای اداری مسكونی ساخته شده و یا طراحی ش

رشید و باد تامین میكند یكی خود را به واسطه انرژی خواساس توربین باد برای تامین برق خود استفاده كرده و برج التقا تمامی انرژی الكتر

13۹۴ا ین كامل  

 

تمان های بلند مرتبهکاربرد معماری سبز در طراحی ساخ 3-1  
كه در دهه    ولوژی باال یا تكنولوژی برتر بعد از حوادثیوژی برتر قرار گیرند. سبک تكنوانند در رده معماری با تكنولساختمانهای بلند میت

اخت نشد  ی از سجلوگیر المللی را به دلیل آسیب به محیط زیست در پی داشت. این عوامل باعث هفتاد اتفاق افتاد انتقادات انجمنهای بین

كارگیری تكنولوژی همراه احترام به   تكنولوژی و تكنولوژی ارگانیسم با بهاما باعث هماهنگی جوامع بینالمللی شد و سبک معماری اكو 

سم كو تكنولوژی و تكنولوژی ارگانیدر ساختمانهای بلند در سبک معماری ا با توجه به موارد فوق، معماری پایدار .طبیعت شكل گرفت

توارد زیر متمركز اسمیشود .معماری تكنولوژی محیط زیست با هدف توجه به محیط زیست، بر م لعهمطا كاهش هدر دادن انرژی در   - :

خطری كه از جانب . حذف سموم از مواد - قابل بازیافت استفاده از مواد - كاهش تولید مواد با تأثیرات نامطلوب بر سالمتی بشر  - محیط

گیری از این معضل به معماری سبز را  كنند به مراتب خطرناک تر از آلودگی هواست آنها برای جلومیت را تهدید آسمانخراشها محیط زیس

شوند  ی محیط زیست محسوب میجا و انفجار رشد جمعیت از مشكالتی است كه به عنوان تهدیدی جدی براكنند كمبود پیشنهاد می

پس از   شود در مراحل ساخت ورشد جمعیت و فضای مورد نیاز ساخته می د توازن بین آسمان خراش و سایر ابرسازهای كه به منظور ایجا

اران های شده و در مجموع هزده و باعث آلودگی محیط زیست و سرریز فاضالبآن در زندگی روزمره مقدار قابل توجهی انرژی مصرف كر

های شهرهای بزرگ و ن و طراحان معتقدند ساختماناران مهندساكند با این وجود بسیاری از معمخود را از نور و هوای طبیعی معلوم می

توان پایدار و سبز در معماری بوده و با این اعتقاد می توانند معرف پیشرفترایطی كه در درس طراحی و ساخته شوند میمتراكم در ش

و صاحبنظران برای دستیابی به   ساند طراحانلوب موثر بر محیط زیست را باید سالم و رفاه ساكنان خود به خود به حداقل رعوامل نامط

ط زیست مناسب نوروزی پیشرفته ای مانند انند در هر دو جنبه تامین هم راحتی ساكنان و مطابقت با محینسل جدید آسمانخراشها كه بتو

معماران و  مشهورترین  بنیان گاز 13۸۸توربین های بادی پیشرفته روی آورده اند جعفری محمدی نژاد  سلول های قدرتمند خورشیدی و

ده است هر چند تعداد  معماری پایدار و معماری سبز در ساختمان های بلند مرتبه نمونظریه پردازانی است كه سعی  در به كارگیری اصول 

 13۹2چیهای جدیدی را برای طراحان ساختمان های بلند گشوده است گالبو آرام و افق هااندكی از طرح های اجرا شده است اما اندیشه

اط با خیابان  ارتباط با محیط بخشی از اصول معماری سبز را  ت گیری ساختمان توجه به شرایط سایت و شرایط اقلیمی دو ارتبجه 1

دهد این تراز و نحوه ارتباط سطح همكف ساختمان رخ می دهد و از آن جا كه بیشترین میزان ارتباط با فضای خارج درتشكیل می 

 بسته باشند اما باید امكان كنترل فضای عبوری فضاهای بینابین این فضاها باید كامالً 3می شود  ار مهم تلقیساختمان با سایت بسی

های اقتصادی و یا فنی متعادل باشد بلكه گیساماندهی پالن به عقیده یانگ پالن نباید تنها از ویژ ۴ها وجود داشته باشد شرایط محیطی آن

 ۵دگی در فضا طراحی شود از آنها فضاها و توجه شود و پالن با توجه به نحوه جریان زنتفاده مردم باید در طراحی پالن به نحوه اس

ل گیری معماری جان مایه سطح خدماتی بر قیمت تاسیسات و یا شكل سازه و در نحوه شك ای خدماتی از آنجا كهجانمایی هسته 
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برای این است كه این هسته ها در دو پوسته جانبی شرق و  شنهاد یانگ ساختمان دید ها و سیركوالسیون ساختمان مو سرت از این رو پی

غشاهای فعال محیطی یانگ به پوسته ساختمان به عنوان قصه هایی  دیوارها به عنوان  ۶كشور اقلیمی مناسبی دارند جانمایی شود غرب 

ارد این جداره ها از مهمترین اجزای به عقیده د كان تغییر و تطابق ساختمان را با فضا و شرایط خارج فراهم می كنند می نگردكه ام

متغیر داخل و خارج قابلیت تطبیق ساختمان با بازشوها مسیرهای ارتباطی  ۷ارتباط به ساختمان با خارج است ساختمان در تعیین نحوه 

ع آن گرمای حاصل  نور و به تبطراحی سایه بان های مناسب كمک به تنظیم  ۸كنند می دهد و آن را كنترل می شرایط محیطی را افزایش

عین حال كمكی به جریان   می توان اماكنی برای حفاظت ساختمان از تابش بارش و غیر در  از خورشید یا فضاهای نیمه با این غذاها را 

عایق بندی وذخیره انرژی كاهش مصرف سوخت و كم شدن آلودگی محیط   1۰انست تحویل و همینطور ایجاد فضاهای قابل زیست د

13۹۴اف معماری سبز است كامل نیا  ت كه از اهدزیس  

 

پاک انرژی های  4-1  
  آنچه تدبیر كننده شب و روز جهت تبدیل روزگار به بهترین شكل ممكن و به رایگان در اختیار ما قرار داده است بسیار پسندیده ه از بهین 

برداری از  اشت و باعث گردید كه فكر بهرها به دنبال دكه افزایش قیمت نفت ر 1۹۷۰و دقیقاً شكر نعمت الهی است شوک نفتی در دهه 

وع در آنجایی نشین هایی برای آن یابد اگر چه بشر از  كاهش وابستگی به منابع فسیلی رونق یافته و در ضمن ایجاد تنانواع انرژی برای 

ث زیست محیطی از دیگر  های فسیلی بحهای سوخت كرده است افزایش قیمت ژی های تجدیدپذیر خورشید باد استفاده میدیرباز از انر 

رژی نو باعث كاهش قیمت و های انتجدید پذیر بوده است به عالوه توسعه و گسترش فناوری عوامل رویكرد جدید به سوی انرژی های 

ارند  ست ندحیط زیبرای مگونه آلودگی خورشید انرژی های كامال پاک از اینكه هیچ ،آب ،ادبز افزایش تقاضا گردیده است كه انرژی حاصل ا

ی خود را  تمی در مراحل بعدی قرار دارند كه هر یک از عوارض جانبی نسبسوخت های زیستی گازهای طبیعی فشرده شده و انرژی های ا

آید و پس از آن از انرژی خورشید باد یک منبع سوخت پاک از باد به دست میدارد در حال حاضر از نظر میزان بهره برداری بیشتر انرژی 

 توسط انرژی خورشید ترجیح می شود و در نقاطی به صورت  د است كه مواد دفعی ندارد و هرگز تمام نخواهد شد چون دائماًایدار و مفیپ

های زیست محیطی ناشی از مصرف آن  ی فسیلی و آلودگیامروز كمبود سوخت ها  13۹1ه روزی در اختیار قرار دارد فغفوری فتحی شبان

از انرژی تابشی خورشید باد به   می باشد در عین حال با پیشرفت روز افزون تكنولوژی استفاده جوامع بشری یكی از بزرگترین معضالت

آن نیز نامحدود از زمان كه استفاده  د در اختیار بشر قرار گرفته است چرا كه دسترسی به آن آسان و مقدارعنوان سرآمد انرژی های موجو

رفته شده است كه همان  ندارد و به این دلیل به نام انرژی پایان اژدهای سبز نام گ ی محیط زیستاز این انرژی ها هیچ گونه آلودگی برا

ه است كه با توجه به نحویه های متفاوتی از انرژی های شناخته شدای آینده از تا به امروز گونه هانرژی نو و میراث با ارزش برای نسل

شود از آن جمله می توان انرژی جنبشی انرژی پتانسیل انرژی گرمایی بندی میبقه آزادسازی و تأثیر گذاری به دسته های متفاوتی ط

اجری انرژی را به به دو بخش تقسیم می كند مه 1را نام برد در علم فیزیک انرژی الكترومغناطیسی انرژی شیمیایی انرژی هسته ای 

شود كه در آن شرایط برای ما مفید تبدیل مینوعی انرژی یک اكسرژی بخش مفید انرژی دو انرژی بخش مفید انرژی انرژی به    13۹2

نمی باشد سه عامل منبع همه گونه انرژی هایی كه بشر از آن استفاده می كنند انرژی مواد فسیل انرژی آبی و غیره خورشید است البته به  

ر زیر آمده است عبدی كوه ی دارد كه دبندی های مختلفانرژی در دنیای امروز دسته ۴جز انرژی هسته ای كه  منبع متفاوتی است 

انرژی تجاری و غیرتجاری هفت انرژی تجدید شونده و تجدید نشونده انرژی های نو یا  ۶انرژی اولیه و ثانویه  ۵ 13۹2ساالری و همكاران 

جدید شونده و  تجدیدپذیر دهنده انرژی های تجدید پذیر مانند بارخورشید ژئوترمال یا زمین گرمایی آب و بایوس منابع انرژی جانشینی ت

تجدید شونده در حال حاضر سهم و كوچک اما رشد یابنده های را از مصرف كل انرژی مورد نیاز بشر تشكیل می دهد از مهمترین منابع 

درصد از مصرف انرژی جهان را تامین می كنند انرژی    12توان به نیروی آب و انرژی هسته ای اشاره كرد كه تقریبا انرژی  جانشین می

ین منابع گوناگون آن از نظر محیط زیست بسیار حائز اهمیت هستند زیرا منابع انرژی فسیلی سرانجام به پایان می رسد و بشر جز جانش

های نو و منابع جدید ضرورت می یابد توان به سمت انرژی ای ندارد از این رو میروی آوردن به دیگر منابع چاره  
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نو کارکرد آ پاکانواع انرژی های -2  

انرژی خورشیدی   1-2 

 111۰خورشید نه تنها خود منبع عظیم انرژی از بلكه سرآغاز حیات و منشاء تمام انرژیهای دیگر است طبق برآوردهای علمی در حدود  

 ه وزنمیلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل می شود با توجه ب 2۴این گوی آتشین می گذرد و در هر ثانیه  میلیون سال از  دانلود

میلیارد سال آینده به حساب   ۵هزار برابر وزن زمین از این كره نورانی را میتوان به عنوان منبع عظیم انرژی تا  333خورشید كه حدود  

در عصر حاضر از انرژی خورشیدی توسط سیستم های  مختلف برای مقاصد مختلف   13۹۷آورد گروه مولفین سازمان انرژی های نو ایران 

استفاده از انرژی حرارتی خورشیدی برای مصارف خانگی صنعتی و نیروگاهی دو تبدیل مستقیم پرتوهای   1كه عبارتند از شود  استفاده می

 خورشید به الكتریسیته به وسیله تجهیزات به نام فتوولتائیک 

 

دانرژی با  2-2 

ساوی خورشید در عرض های مختلف تابش نام انرژی منابع انرژی تجدیدپذیر به طور گسترده ولی برای آینده در دسترس می باشد  

جغرافیایی و سطح ناهموار زمین باعث تغییر دما و فشار شده و در نتیجه آن باعث ایجاد می شود به عالوه اتمسفر كره زمین به دلیل 

ناوب داشته و  سانی و متچرخش گرما از مناطق گرمسیری به مناطق قطبی انتقال می دهد كه باعث ایجاد باد می شود انرژی با طبیعتی نو

های انرژی پاک محسوب می شود چرا كه تنها جزئی بر طبیعت و محیط زیست می  وزش دائمی ندارد انرژی باد به عالوه یكی از فناوری

شود  های بادی هیچ نوع آالینده هوا یا گاز گلخانه ای تولید نمی كنند از انرژی باد جهت موارد ذیل به كار گرفته میگذارد نیروگاه 

گرمایش خانه :۴آرد كردن غالت كوبیدن گندم  :3ها پمپاژ آب از چاه هاو رودخانه :2لكتریسیته ا:1  

 

انرژی زمین گرمایی   3-2 
حرارتی كه در پوسته جامد زمین وجود دارد انرژی زمین گرمایی نامیده می شود مركز زمین منبع عظیمی از انرژی حرارتی است كه به  

شود بر اساس تحقیقات های گرم یا به واسطه خاصیت رسانایی به سطح آن هدایت میران آتشفشان آب جمله فو شكل های گوناگون از

میلیارد سال پیش شكل گرفته و به تدریج به انجمن و سردی گراییده شده است و   ۴انجام شده زمین توده های آتشین بوده كه بیش از 

ع انرژی زمین گرمایی یا با درجه حرارت پایین چشمه های آبگرم جهت استحمام از مناب هاست كهاین سردی همچنان ادامه دارد بشر مدت

كند اخیرا نیز از این انرژی در تامین گرمایش فضا گرمایش گلخانه و حوضچه های پرورش ماهی و همچنین مصارف درمانی استفاده می

شود انرژی زمین گرمایی سومین نوع از انرژی های نو می تفاده میزدگی مقابل در فصل سرما و غیره اسسرخ های تفریحی پیشگیری از یخ

13۹۷باشد كه در دنیا جهت تولید برق  استفاده قرار می گیرد گروه مولفین سازمان انرژی های نو ایران   

 

زیست توده بیومس  4-2 
یكی از مناسب ترین منابع انرژی تجدید شونده و مناسب با محیط زیست ، زیست توده بیوماس می باشد كه مقام نخست در میان انرژی  

های تجدیدپذیر درعرصه جهانی را به خود اختصاص داده است. با وجود اینكه معمار نامدار ایرانی محمدبن حسین عاملی معروف به شیخ 

بهایی جزو نخستین كسانی بود كه از زیست توده به عنوان سوخت یک حمام در اصفهان استفاده نمود،ونیز در معماری بومی مناطق 

مختلف كشور از گذشته دور،شاهد بهره گیری از زیست توده به عنوان منبع انرژی ارزان و بهینه می باشیم، لیكن امروزه این منبع غنی  

انرژی در كشور تا حدود زیادی نادیده گرفته شده است و معماران معاصر با الگو قرار دادن معماری معاصر غرب و فاصله گرفتن از آموزه  

های معماری سنتی و بومی هر منطقه پتانسیل های موجود در كشور را بدون استفاده رها نموده اند. مدیریت منابع انرژی زیست توده 

نظیر فاضالب های شهری و صنعتی، فضوالت دامی و ... ،عالوه  بر تولید انرژی فراوان در سطح نیروگاهی باعث كنترل آلودگی های زیست 

محیطی ناشی از تولید گازهای گلخانه ای و مخرب محیط زیست می گردد و راه را برای دستیابی به معماری پایدار هماهنگ با ذات  

 طبیعت، دوست انسان و فرهنگ و هویت و تاریخ ایرانی هموار می سازد 

جنگلی و سایر    یوانی صنایعو ح زیست توده كلیه اعضا قابل تجزیه زیستی از محصوالت فاضالب ها و ضایعات كشاورزی شامل مواد گیاهی 

پذیر زیستی شهری و صنعتی می باشد انرژی زیست توده تنها منبع انرژی تجدید پذیر می  های تجزیه صنایع مربوط به فاضالب ها و زباله
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ایگزین  تی ج های حرارت سرما و سوخت خودروها و به شكل مایع و گاز تحویل می نماید به عالوه مواد زیسباشد كه انرژی را به فرم

ک پتروشیمی و غیره نیز از محصوالت دیگران می باشد در حال حاضر بیش از یازده و نیم درصد از انرژی اولیه جهان در ستاد منابع  خورا

13۹۰گردد  احسانی و همكاران زیست توده تامین می  

 

 استفاده از انرژی خورشیدی در ساختمان3- 

تواند در طراحی ساختمان سبز از  نشان داده شده است با توجه به این مسئله می های مختلف ر ماهنمودار میزان دریافت انرژی خورشید د  

 موارد زیر بهره برد

گیریدهای خورشیدی به دو حالت در ساختمان مورد استفاده قرار میسلول       

 های فوتوولتاییک تشكیل شده است خورشیدی متداول كه از تعدادی سلولهای سلول :1-3

دریگیمجای مصالح معمول و سنتی برای پوشش پشت بام و یا نمای ساختمان مورد استفاده قرار و مصالحی كه به  مواد 3-2  

فتوولتاییک  -4  

مهمترین روش ها در جهت تولید و ذخیره انرژی خورشید به صورت مصنوعی استفاده از سیستمهای فتوولتاییک است كه با استفاده از   

ژی را جذب كرده و به صورت تولید الكتریسیته می توان از آن در مصرف بسیار زیاد استفاده  ورشیدی این انرهای خصفحات مجهز به پیل 

باشد از مهمترین نمود یكی از مهمترین موارد استفاده این سیستم در ساختمان استفاده از آن در زمینه آبگرمكن های خورشیدی می 

ام نقاط ایران است كه عملكرد آن به موارد زیر از قبیل شدت تابش ده از آن در تماستفاهای آبگرمكن های خورشیدی قابلیت ویژگی 

تر است و همچنین قدرت    تر باشد راندمان آن نیز پایینخورشید در محل دمای آب ورودی به مخزن آبگرمكن كه این دما هرچه پایین

كن های خورشیدی انرژی مورد نیاز خود را از  رد سیستم آبگرمگی داسایز و تعداد سلول های به كار برده شده در صفحات خورشیدی بست

آورد برای باال بردن تبدیل انرژی خورشیدی به الكتریسیته و همچنین جذب گرما مستقیم خورشید از طریق سیال نظیر آب به دست می

های آب گرم كن آب گرم  كاری كامل لولهآنها توان به راندمان آبگرمكن های خورشیدی نیازمند رعایت اصولی هستند كه از آن جمله می

های اتوماتیک در حمام نصب شیرهای كاهش دبی و پایین آوردن دمای مورد نیاز مصرف آبگرمكن زاویه و جهت  استفاده از شعرها و سروده

یک  شیدی معموال بهی خورنصب پلیت ستر و كیفیت نصب آن اشاره نمود تا بتوان به نحوه محاسبه راندمان را افزایش داد آبگرمكن ها

هیتر برقی نیز مجهز هستند كه در مواقع اضطراری در صورت نیاز به مصرف آب گرم كن و عدم وجوه ذخیره انرژی در سیم وظیفه تامین  

با  های زیست محیطی كامال پاک بی خطر بوده و دهد آبگرمكن های خورشیدی از لحاظ تولید آالیندهآب گرم كند ولی آن را انجام می

توان به خوبی هزینه اولیه را جبران نموده و با در نظر گرفتن افزایش ها میاده از آنها در درازمدت عالوه بر كاهش هزینهویج فرهنگ استفتر

مداوم قیمت حامل های انرژی استفاده از این انرژی رایگان جهت كاهش هزینه ها بسیار حائز اهمیت می باشد به نحوی كه بعد از طی  

نه های اولیه به سیستم بازگشته و بعد از آن تماماً صرفه جویی انرژی را در بر خواهد داشتوتاهی تمام هزیمان كمدت ز  

کیفتوولتائ سامانه از استفاده بر موثر عوامل  1-4 

ت یاهم دارای تیسا تیموقع لذا. شود یم ادتریز کیفتوولتائ ستمیس دیتول مقدار د،یخورش نور شیافزا با كه است واضح  

.شود یم ،كمتریدسترس قابل دیخورش انرژی مقدار گردد حركت شمال طرف به چقدر هر یشمال مكرهین در  مثالً. است یانفراو  

توجه مورد بنا هیتهو ستمیس از یقسمت همانند زین منطقه  یمحل بادهای انواع و شده یبررس تیسا یتوپوگراف است الزم  

ت ی اهم سرعت كم بادهای وزش و ساختمان در  منافذ جودو از یناش گرمای ف اتال به دیبا زمستان در مثال عنوان به. ردیقرارگ  

های  پانل دمای تا گردد یم موجب نموده، شیآسا طیشرا بهبود به كمک تابستان روزهای در باد وزش. شد قائل یفراوان  

نیب یمناسب تعادل به كه است آن طراح  فهیوظ حال هر به.  ابدی شیافزا آن راندمان لهیوس نیبد افتهی كاهش کی فتوولتائ  

جادی ا از ممكن تاحد است الزم کیفتوولتائ های سلول دیتول كاهش در هیسا ریتأث به توجه با. ابدی  دست طرح  و یطیمح طیشرا  

های  ساختمان درختان، ها، دودكش تلفن، های رکیت ها، تپه مانند یعیطب و یمصنوع عوامل توسط ها پانل روی بر هیسا  
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البته. باشد ی م حیصح یابی جهت گر،ید مهم مسئله. شود رییجلوگ...  و کی فتوولتائ هسامان خود از  ییها قسمت یحت و اطراف  

سمت  به ها آن كه است ای گونه به ها ساختمان برای مناسب یابی جهت. دارد وجود ادییز رییپذ  انعطاف رابطه ن یا در  

قابل انرژی از  شتریب ای درصد۹۵  حدود توان یم یحالت نیندرچ.  باشند داشته یمنف ا ی مثبت درجه2۰  حدود ای هیزاو جنوب  

انرژی مقدار  جنوب، به نسبت یمنف ای مثبت درجه3۰  هیزاو در.  نمود كسب ساختمان برای را گوناگون های هیزاو  در یابیدست  

هیزاو  با یگرید سطح و یشرق جنوب به نسبت درجه1۵ هیزاو با ی سطح نیب یاساس تفاوت اما. ابدی یم كاهش شده كسب  

.است آن به دیخورش نور تابش زمان  مدت در  ،یغرب جنوب به نسبت درجه1۵   

در  یمهم نقش زین بنا كاربری به توجه نماند پنهان نظر از بنا رییقرارگ تیموقع نهیزم  در  دیبا كه یمالحظات بر عالوه  

نیا های لیپتانس و كاربری عنو براساس تقاضا انزیم انیم یمنطق ای رابطه  دیبا لذا و داشته تكنولوژی نیا  از نهیبه استفاده  

ستم یس توسط انرژی دیتول زانیم در كه دارد وجود زین گرید  عوامل یبرخ فوق موارد بر عالوه البته. باشد برقرار ستمیس  

از عبارتند كه است موثر کی فتوولتائ  

 ابن خود توسط هیسا جادیا از زیپره۴-1-1

 گرما  دیتول و هیهو ۴-1-2

 اتصال  های وكابل ها میس برای یدسترس قابل رهاییمس گرفتن نظر رد3-1-4

 یونگهدار حفاظت4-1-4 
كرد توجه ر یز موارد به  دیبا رابطه نیا  در و  باشد یم یمهم مسئله کیفتوولتائ های ستمیس برای هیتهو و گرما به توجه : 5-1-4 

بالقوه باالی دمای راتیأث   6-1-4 

راندمان شیافزا برای ها مدول شتپ فضای هیتهو امكان برقراری : 7-1-4 

ها مدول پشت گرمای از تفادهاس : 8-1-4 

 

 

 

 5- هوا گرمكن خورشیدی

حرارتی از خورشید سبب گرم كردن هوای تازه ورود به ساختمان می گردد هوا گرم كن خورشیدی وسیله ای است كه ضمن جذب انرژی  

لكه سیستم  مذكور قادر به تامین ت در خصوص تامین میزان هوای تازه وجود ندارد بدر این صورت زمان استفاده از انرژی پاک و محدودی

اجزا اصلی  می توان به دو دسته زیر تقسیم بندی كرد  13۹2جمعا و یا بخشی از بار حرارتی ساختمان نیز می باشد نیک نهاد و زمزمی 

یستم انتقال كنترل واحد داخلی س  2یک واحد خارجی شامل فن و سطوح كلكتور جاذب حرارت   

 

وا گرمكن خورشیدیانواع سیستم های ه  1-5 

بندی كرد در سیستمهای غیر قسیم توان بر اساس سیكل عملكرد آن به دو دسته فعال و غیرفعال تهوا گرم كن های خورشیدی را می 

به چرخش می افتد اما در   فعال عمدتاً جریان ها به صورت طبیعی و بر اساس اختالف وزن مخصوص هوای گرم و یا هوای سرد

پذیرد در دسته بندی دیگر هوا گرم كن های خورشیدی را  ریان هوا توسط نیرو محركه خارجی مثل فن صورت میهای فعال جسیستم 

بندی كلكتور شیمیایی آمریكا دارای ظرفیت گرمایشی پایین و  ن بر اساس موقعیت نسبت به دو  صورت شیب دار و عمودی تقسیم توامی

آنها بر روی پشت بام و یا زمین مسطح می باشند كلكتورهای عمودی قابلیت نصب بر روی ار راندمان باالتری می باشد و موقعیت نصب مقد

دارد دارای ظرفیت گرمایشی باال مقدار راهنمای پایداری در مقایسه با نوع شیب دار می باشد نیک دهان و   دیوار ساختمان را داشته و

13۹2زمزمی   
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ییستم سرمایشی خورشیدس  2-5 

تی خورشید به جای استفاده از برق و كمپرسور در سیستم های خورشیدی جذبی سیستم های جذبی خورشیدی از  استفاده از انرژی حرار 

و برای شود می 1۰ارتی استفاده می كنند تا خطوط آماده جاذبه و مورد را از هم جدا كنند پس از جدا شدن ماده   مبرد چگالی انرژی حر

رود در نهایت مجدداً توسط ماده جاذب جذب می شود تا سیكل تكرار شودتبدیل و ایجاد اثر سرمایشی به اپراتور می  

 

انرژی باد و توربین های باد- 6 

انرژی  عملكرد در توربین های بادی انرژی جنبشی باد به انرژی مكانیكی و سپس به انرژی الكتریكی تبدیل می گردد و بهره برداری از  

های طوالنی ار قدیمی است مثالً سیستم های اولیه انرژی باد در چین باستان و خاور نزدیک زمانباید توسط توربین های بادی تفكری بسی

های بادی طیف وسیعی از صنایع را تحت پوشش قرار می دهد می توان ه می شدند امروز گستره فعالیتها و كاربردهای توربینبه كار گرفت

13۹2ر قدر با سلول های خورشیدی فتوولتائیک نیز تركیب نمود نیک نهاد و زمزمی ربین  هارا جهت استفاده بهینه و تولید بیشتاین تو  

 

انواع توربین های بادی  1-6 

  توربین های بادی به دو دسته اصلی قابل تفكیک هستند توربین های بادی با محور چرخشی عمودی توربین های عمود به بعد از دو 

شود ساخت گیرد و میله عمودی دیگر كه عمود بر جهت باد گذاشته میر باد قرار میاند یک میله اصلی كه رو ببخش اصلی تشكیل شده

كند  ر ساده است ولی بازده پایینی دارد در این نوع توربین یک طرف توربین بار را بیشتر از طرف دیگر جذب میاین نوع توربین بادی بسیا

ن است كه سرعت چرخش سیستم دقیقا با سرعت باد برابر بوده و در  د سیستم لنگر  بچرخ در نتیجه این نوع طراحی ایشوو باعث می

یست از مزایای آن وابسته نبودن سیستم به جهت وزش باد می باشدمناطقی كه سرعت باد كم است چندان كارآمد ن  

 

توربین های بادی با محور چرخش افقی   2-6 
پیچیده تر و گرانتر هستند و ساختن آنها نیز مشكل تر است ولی می باشد اما ن ها نسبت به مدل عمود محور رایج تر این نوع توربی 

راندمان بسیار باالیی دارند در همه سرعت ها حتی سرعت های پایین باد هم كار می كنند و در انواع پیشرفته تر می توان جهت آنها را  

ها همواره در جهت وزش  بلند نشده اند این پروژهاز گرو یک   اهری این توربین ها  در مواردی پرهایجهت وزش باد  تنظیم كرد نمای ظ

13۹۷باد قرار می گیرد دفتر آگاه سازی سازمان انرژی های نو ایران    

 

طرز کار یكپارچه سازی توربین های بادی در ساختمان  3-6 
باشند سرعت باد به طور  وی برق موفق ی بادی نصب شده در ساختمان در تولید نیرتوربین های بادی با ساختمان برای اینكه توربین ها 

های كم ارتفاع جهت ادغام  های بلندمرتبه پتانسیل بیشتری نسبت به ساختمان متوسط نباید كمتر از یک و نیم متر بر ثانیه باشد ساختمان 

ربین در  ندتر باشد تودرصد از اطراف آن بل ۵۵ختمان باید حدود های بادی دارا هستند در محل ساختمان توربین بادی سقف ساتوربین

نزدیكی مركز سقف واقع شود توربین در جهت شایع ترین باد محل قرار گیرد بر اساس تحقیقات به عمل آمده ارتفاع قرارگیری توربین اثر 

 مهمی در گرفتن میانگین سرعت باد و قدرت تولید شده باالتر دارد

 

های بادی طرز کار توربین  4-6 
ار یک پنكه است در پنكه انرژی  ریسیت به انرژی مكانیكی تبدیل شده و باعث چرخیدن رعكس مراحل كمراحل كار یک دوربین كامال ب 

های انرژی جنبشی باد را به انرژی مكانیكی تبدیل كرده سپس به الكتریسیته تبدیل می شود باید به  شود در توربین ها برخی پروژهپره می

شود و این محور به یک ژنراتور برق متصل  اعث چرخش محور اصلی میرخش پره ها بره ها برخورد می كند و آنها را می چرخاند چپ

13۹۷چرخش این  ژنراتور برق متناوب تولید می كند دفتر آگاه سازان سازمان انرژی های نو ایران   
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مزایای بهره برداری از انرژی باد   5-6 

 3رایگان بودن انرژی باد   2ای فسیلی می كاهد مصرف سوخت ه دوربین های بادی به سوخت كه در نتیجه از مزایایعدم نیاز به  1 

های جاری كمتر بودن هزینه ۵های فسیلی ارزانتر بودن انرژی حاصل از بار نسبت به انرژی ۴توانایی تامین بخشی از  تقاضای انرژی برق 

  ۸عدم نیاز به آب  ۷م پایدار انرژی و ایجاد سیستید در بلند مدت شش تنوع بخشیدن به منابع انرژی هزینه های سرمایه گذاری انرژی با

13۹۷های فسیلی و غیر دفتر آگاه سازان سازمان انرژی های نو ایران نداشتن آلودگی محیط زیست نسبت به سوخت   

 

  7-دیوار ترومب

ساز  دیوار ذخیرهسامانه نوعی این  13۸1های جذب غیر مستقیم میباشد احمدیان پخش كردن انرژی در فضای دیوار ترومپ از نوع سامانه 

حرارتی است كه از یک دیوار تیره رو به جنوب از جنس مصالح بنایی و شیشه هایی كه در آن می پوشاند تشكیل شده است میان فضای 

  است كه باعث عبور جریان هوای گرم و سرد میشود ای و دیوار جذب كننده فضای داخلی قرار دارد این مجموعه به این شهرشیشه 

13۸۸كاران رحمانی و هم  

 

: ترومب وار ید یایمزا 1-7 
  یآرام به ی حرارت یسازرهیذخ قیطر از  را گرما كننده جذب سطح یدما  راتییتغ و نیساكن انیم یمحافظ هیال کی عنوان به  وارید نیا

ه نیهز نیكمتر- میمستق جذب ستمیس -ئییكارآ نیشتریب  .اندازندیم ریتاخ به هم را دما لیدل نیهم به كنند؛یم منتقل  

 

: ترومب وارید بیمعا  2-7 
 زیتم كه ،  دارد  آن با یكینزد ٔ  فاصله دارد قرار آن یجلو در كه  یوارید یاشهیش ستمیس نوع نیا در نكهیا وجود با ترومب وارید یاجرا. 1

. باشد یم دشوار   اریبس داخل،  از شهیش نیا كردن  

. باشدیم سخت وارهاید ن یا در  شبانه قیعا و یانداز راه و ینگهدار ونصب شب در معكوس ونیركوالسی ترموس. 2  

 

زبام سب  -8 

كند با مثل تنها  بام سبز یک سیستم سبک وزن مهندسی ساز است كه رشد گیاه را در بام میسر ساخته و در عین حال از با محافظت می 

وارها از پخش شدن  ی بام از این دیشیده شده بلكه یک سطح زنده از گیاهان رویشی در الیه خاک در باالسطحی است كه با رنگ سبز پو

گیری نماید و در ساختمان در برابر اشعه های فراوان تباران و فشار باد محافظت می نماید بنابراین با بهرهگرد و خاک در هوا جلوگیری می

تر معماری و پایداری هرچه بیشبز می توان با طراحی در كنار درمی آید به جای مقابله با آن به راهكارهایی چون بام ها و دیوارهای س 

در این راستا   13۸1شهرسازی معاصر و رشد توسعه با اطمینان در حفاظت محیط زیست و ادامه حیات  بشر كمک شایانی نمود احمدیان 

پروژه نگهداری  های و انگیزه نامه یاهی بومی درقبال وزن و سنگینی هزینه ضمانتتوجه به استفاده از  مواد مصالح بازیافتی و گونه های گ

م دیوار و غیره می توان به ایجاد تركیب مناسب همساز با محیط كمک كرد وا  

: سبز یها بام کاربرد 1-8 

:یانرژ ییجو صرفه   1-1-8 

 گرما عنوان به را  آن دوباره  و جذب را دیخورش نور ، یساختمان مصالح. شود یم ساختمان یدما شدن متعادل موجب سبز، بام جادیا

  فصول در تواند یم سبز  بام. هستند اطراف مناطق از گرمتر( تیفارنها درجه ۷.2)  گراد ی سانت درجه ۴ حداقل شهرها و كنند، یم منتشر

 حفظ سبب سال سرد یها ماه  در دیخورش تابش جذب با سبز بام. شود یانرژ مصرف كاهش جهینت در و گرما دادن دست از مانع  سرد

  یباق با تنها اهانیگ توسط آن یدرصد ۶۰ جذب نیهمچن و یدیخورش یانرژ یدرصد 2۷ تابباز با سال گرم یها ماه در و ییگرما یانرژ

 2۶ كاهش كانادا، ستیز طیمح توسط شده  انجام مطالعه کی.شود یم  ساختمان ماندن خنک موجب یتابش یانرژ درصد 13 ماندن

 یازهاین سبز بام.دهد یم نشان سبز سقف از  فادهاست هنگام را  یزمستان حرارت تلفات كاهش و یتابستان كننده خنک یازهاین یدرصد

.شود یم ها نهیهز  كاهش موجب و داده كاهش سال طول در  را یساختمان یانرژ  
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  فراهم دارند، شهرها در یمحدود یعیطب یفضا كه پرندگان و اهانیگ یبرا یستگاهیز سبز یها سقف:یعیطب ستگاهیز  جادیا 2-1-8

 كنند یم

 ی م  كمک  آسم  مانند  ییها  یماری ب  و  هوا  یآلودگ  كاهش  به  كربن  دیاكس  ید   و  هوا  یها  ندهیآال  جذب  اب  سبز  بام  :یعیطب  لتر یف3-1-8 

  ره یذخ  و  ها   ندهیآال  كاهش  باعث  و  كند   ی م  عمل  باران   آب   در   موجود  یها  ندهیآال  یبرا  ی عیطب  یلتریف  مانند   سبز  بام   یاهیگ  پوشش.  كند

 . شود یم باران آب

  باالتر یها فركانس اهانیگ و كند متوقف را تر نییپا یها فركانس تا كند یم  كمک خاک :نساختما در صدا انعكاس به کمک  4-1-8

 .كنند متوقف را

  حفظ را باران  آب درصد ۷۵ تا توانند یم سبز بام كه شده مشاهده :ابدی یم کاهش سقف در باران  آب شدن روان سرعت 5-1-8

 سبز سقف کی  ساخت مورد در اگر  .دارند ی م نگه خاک در  را ها ندهیآال كه ی الح در كنند،  یم آزاد آب در ترشح با را  آن جیتدر به و كرده،

 دیخواه افتیدر را سبز سقف ساخت كامل اتیجزئ شما نجایا  در. دیدار قرار  مناسب یجا در شما د،یكن یم فكر خود دیجد خانه یبرا

  ساز و ساخت نیهمچن و فلز ورق. كرد اجرا یبتون یاه بلوک جمله از ساز،  و ساخت مختلف انواع یرو بر را  ییها طرح  توان یم. كرد

  تحمل تیظرف  و سقف بودن  آب ضد شامل سازه  سبز سقف یبرا یاساس الزامات. است سقف یبرا مناسب یها ساخت ریز  از یبرخ یچوب

 .شدبا ی م بام  یبررو بار

 

 نتیجه گیری
 یتابش انرژی نیا لیتبد و دییخورش پرتوهای جذب  فناوری ریپذ دیتجد ایه انرژی از نهیبه استفاده برای ها نهیگز نیبهتر از  یكی امروزه

  با. ودش یم ده ینام "بنا با کیفتوولتائ یكپارچگی" سازی ساختمان و معماری نهیزم  در نینو فناوری نیا كه باشد یم یكیالكتر انرژی به

  یشناس ییبایز  به ،یداخل فضاهای به بنا های جداره  از یرعبو نور كنترل و  ساختمان یمصرف برق نیتام بر عالوه ستمیس نیا رییبكارگ

  در را کیفتوولتائ ستمیس د یبا وی یپ آی یب ساختمان کی  احداث برای منظور نیا به و میابی یم دست زین ساختمان تیكل در معمارانه

م نسبت به شرایط محیطی و تاكید صرف تپذیری ساختمانهای مدرن قرن بیس عدم انعطاف كرد وارد بنا معماری با بیترك در و یطراح امر

تجدیدناپذیر در تامین گرمایش و سرمایش، حیات كره زمین و چرخه های اكوسیستمی آن را دچار بحران   گیری فناوری و انرژیهایبر بكار

ی وارد آمده در تمامی  اغییر نگرش نسبت به فعالیتهای انسانی و نحوه توسعه در جهت كنترل و جبران زیانهت جدی نموده است. از این نظر 

گ و در عین حال پایدار، مورد تاكید برنامهریزان و سیاستگذاران كشورها و سازمانهای بینالمللی قرار گرفته است. هماهن حوزه ها به شكل

از اهمیت  دریک توسعه پایدار و همبستگی اجزاء ساختمان بهعنوان یک سامانه مرتبط با محیط موضوع رویكرد طراحی معماری بنابر این

های زیبایی شناختی  فقط به مثابه یک نیاز تكنیكی بلكه به مفهوم تغییر شاخص  هن امروزه استفاده از انرژی نو. برخودار شده است بسزائی

ربین های بادی به عنوان یک عناصر كار كردی ژی مانند پنل های خورشیدی و تودر معماری و شهرسازی مورد نظر است عناصر مولد انر

و نمادین ساختمانهای سبز تبدیل شده اند این موضوع  هر چند در كشور ما به دالیل مختلف هنوز در جامعه معماری مورد استقبال  یفارم

رغم تحلیل های اقتصادی ر علیهای اخیا باز می نماید در سالنیست اما رفته رفته جایگاه خود را در مدارس معماری و دردنیای حرف ه

از پانل های خورشیدی و توربین های بادی در تولید انرژی برق مصرفی برای ساختمان ها صورت می گیرد اما  هكه در خصوص استفاد

های مانند نه ز مقیاس های كوچک گرفته تا نموتواند قلمداد كرد ساختمان های سبز ااستفاده از آنها به عنوان یک ضرورت و نیاز آینده می

اجتماعی برق مصرفی خود بوده  یاشار های جدیدی مانند   مصدر كه از سیستم حمل و نقل برقی  نبرج التقا در دبی كه قادر به تامی

ت های معماری جدید تلفیق  مگاواتی همه سعی دارند تا نیاز به تامین انرژی از منابع طبیعی را با كیفی 1۰گرفته تا مزرعه خورشیدی 

های فردی باشد محیط مصنوعی بر اساس نیاز انسان  فرینی روان و كاهش استرس آتواند موجب بازیابی روانی بازند محیط طبیعی مینمای

گیرد و محیط طبیعی بر اساس نیازهای سازمان می یابد چگونگی تلفیق محیط طبیعی و مصنوعی كه كیفیت محیط كالبدی شكل می

می گذارد بنابراین اگر ارتباط میان انسان طبیعت و   بهداشت روان انسان به طور فردی و اجتماعی تاثیركند و دگی انسان را نمایان میزن

محیط مصنوع دلخواه باشد سالمت و بهداشت روان و كیفیت زندگی نیز به سطح امیدبخش عضومیگیرد مسئله بهداشت روان در مدل  

یوند انسان و محیط و اثر پف شده كه با ژرف اندیش آرین در این زمینه ارزش ی در حوزه اجتماعی و محیط تعریتوسعه پایدار و همپوشان

آن بر بهداشت روان انسان نیز مشهود خواهد بود این مدل به اهمیت پرداختن به طبیعت و تاثیر آن در بهبود و بقاء بهداشت روان انسان  
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ه برای كژی و همچنین طراحی بر اساس چرخه طبیعت می باشد پایدار صرفه جویی در منابع انرپافشاری می كند یكی از اهداف توسعه 

های تجدیدپذیر ساختن انرژی متفاوتی نسبت به تكنولوژی های تولید انرژی های نو بهره جست انرژینیاز به این هدف می توان از انرژی

اری اولیه باال بوده و در قبال هزینه تعمیر و ذیر دارای هزینه های سرمایه گذمتعارف دارند چرا كه فرایند توسعه در انرژی های تجدیدپ

هداری در آنها پایین است ولی در روش های تولید انرژی ازمنابع متعارف هزینه های سرمایه گذاری اولیه پایین است مزایای متفاوتی گن

های منابع جایگزین  ه شرایط محلی ویژگی متصور بود كه عموماً وابسته ب تواندبرای توسعه پایدار انواع انرژی های تجدید پذیر در كشور می

های اجتماعی كه است از مزایای كاربرد انرژی تجدید پذیر می توان به این موارد اشاره به افزایش امنیت عرضه انرژی كاهش   و نگرانی

یط زیست در تمام  سرانه افزایش داشته و حفاظت محمیزان گرایش جامعه ای تحریک اقتصادی ایجاد اشتغال و افزایش میزان درآمد 

های تجدیدپذیر همچنین باعث افزایش دسترسی به منابع انرژی پایدار و مطمئن برای مناطق روستایی و   ها بهره برداری از انرژیزمینه

ی ها توجه كردن با دیدگاه اقتصادای این انرژیكمتر توسعه یافته می شود انرژی های تجدیدپذیر الزم از بیشتر به دیدگاههای  توسعه

عتماد بوده و در صورتی كه به طور صحیح  توسعه پیدا كنند می تواند به عنوان منابع  امحض انرژی های تجدیدپذیر تمیز فراوان و قابل 

  انرژی پایدار نقش مهمی در رسیدن به اهداف توسعه پایدار كشورها بازی كنند

 

 منابع 

 شماره هفتم، مجله آبادی، “نكاش پیرامون مفاهیم و تجارب معماری پایدارك 1383.” سفالیی، فرزانه،:1

 ، انتشارات دانشگاه تهران “ی مسكن همساز با توسعهی پایدار توسعه1385.” محمودی، محمد مهدی،:2

 3: یعنوان یک منبع انرژی تجدیدپذیر در مناطق بیابانمعرفی گیاه جاتروفا را به  13۹۰سانی نرماشیری اعتمادی ح

اقتصاد و منابع تجدید شونده انتشارات سمت 13۸1احمدیان  :۴  

معماری سبز راهی به سوی آینده اولین همایش منطقه عمران و معماری آمل 13۹۰جعفری امین احمدی نژاد محمدرضا   :5 

ژی و ارتقای كیفیت زندگی  اری پایدار با رویكرد كاهش مصرف انرمنقش انرژی های نو در مع 13۹۴انگیز  حاجیلو روح خضرلو آرام  :۶

 كنفرانس بین المللی انسان  معماری عمران و  شهر 

تهران ۴۹بام های زنده نظری معماری منظر شماره  13۸۸دباغیان آن :۷   

بررسی اصول و جایگاه معماری سبز در ایران و ارائه راهكارهایی جهت توسعه آن دومین همایش ملی اقلیم ساختمان و  13۸۸شفیعی  :۸

سازی مصرف انرژی با رویكرد توسعه پایدار هبهین  

تهران۶،  شماره  ،یشهرساز و یمعمار مجله ( سبز بام13۸۷)  نا،یم نساج،  :۹ 

     ی در یک ساختمان سبز نمونه و مقایسه آن با ساختمانهای معمولی فصلنامه علمی ترویجی ژبررسی مصرف انر 13۹۵پورمحمدی : ۰1 

2۴-2دوم صفحه  انرژی های تجدیدپذیر و نو شماره   

نتهرا کاذیر همایش ملی انرژی های نو و پمدیریت انرژی با رویكرد استفاده از انرژی های تجدیدپ 13۹2عبدی كوساالری تردست  : 11 

معماری سبز در شهرهای جدید همایش ملی ساختمان سبز 13۹3دیگران و با ن كامل :  21  

ی كاربرد عناصر مولد انرژی پنل های خورشیدی و توربین بادی در شكل گیری  معماری سبز فرم فضا و انرژ 13۹۴یا حامد ن كامل :13

1۰-11سوم صفحه  معماری ثبت فصلنامه علمی آموزشی ازبرق شماره  

صادی انرژی های نو دومین همایش ملی انرژی های نو همدانارزیابی جنبه های اقت 13۹2زاده مهاجری كریم:  ۴1    

 رورت ترویج معماری سبز همگام با توسعه پایدار در راستای همزیستی انسان با اكولوژی بررسی ض 13۴۹وسوی نژاد م:  1۵

همایش ملی عمران ساختمان های هوشمند و كاربرد انرژی های نو در توسعه پایدار دو نمونه مطالعه موردی  13۹۴نادربیگی نادری  :1۶

 معماری با رویكرد توسعه پایدار 

 ( BIPV های فتو ولتائیک در تركیب با معماری ) ساختمان های یكپارچه با فتو ولتائیک .)سیستم "13۸۸وفائی، ر. )  :1۷
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