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 چکیده

، ه از نتور خورشتید   استتااده بهینت  عالوه بربا بکارگیری اصول معماری پایدار را ضروری می کند، های مختلف به شیوه بهینه سازی  ،انرژیمحدودیت منابع 

است میانبر برای رستید  بته معمتاری     یمعماری خورشیدی مسیرای نسلهای آینده حاظ می شود.برمیسر می شود و منابع انرژی نیز ایجاد یک فضای راحت 

قبل از آنکه یکی از اجزاء ساختما  باشد، آخترین دستتاورد بشتر و     آتریوم .ستتاالرهایا میا  از انرژی خورشیدی در ساختما  آتریوم  استااده یک راه. پایدار

 مهتم ی یبه عنتوا  فضتا   آتریم. این مقاله به بررسی سازی برای به خدمت گرفتن و استااده بهتر از نور خورشید استساختما ی زحمات او در طول تاریخ نتیجه

که دارای غنتای فرمتی و ماهتومی و عملکتردی      به عنوا  فضایی از معماریو از آتریوم  پردازدمی امروز و اهمیت آ  در معماری خورشیدی و پایداردر معماری 

پتییر، آتریتوم   های تجدیدانرژی پردازیم وابتدا به بررسی معماری پایدار و اهمیت آ ، بخصوص در حاظ و تولید انرژی می در این پژوهششود.میم برده ، نااست

 .پردازیمماری پایدار میجایگاه این عناصر فضائی در تحوالت معماری، به نقش آنها در معتعیین و در جهت  میکنیمبررسی  های مختلفدر اقلیمرا آ   و اهمیت

 نوری.معماری ، معماری پایدار، آتریومتجدیدپذیر، ،انرژی خورشیدیواژه های کلیدی: 

 

 مقدمه

امروزه توسعه پایدار بیشتر از هر زماان  باه مفارن انارژی و م ای       

ریایی  دهد. توسعه پایدار نیااز باه یاو روی ارد برناماه     زیست اهمیت م 

تمااام سااطوا مجاااز از توسااعه پایاادار  م یطاا  دارد، کااه در آ زیساات

هاای انساان  بایاد در ارت اا      در این اوضاع فعالیت [1].شودنگهداری م 

هاای ررایا  هماهناا باا     تنگاتنگ  با دو مقوله منابع م ای  و مهاار   

های اجتماع ، انجام پاذیرد. معمااری پایادار نیای در ایان راساتا در       ارزش

. دراین شا   معمااری،  فهااهای    ارت ا  با م ی  انرژی و اکولوژی است

چاه، خاود دارای هاویت     داخل  به عناوا  اجیایا  بهای پیوساته و ی  ار    

و در فرایندی همه جان ه با فرم ساختما  هماهنا شاده   مستق  هستند

آورناد. عاوامل  چاو  پیادایق انقا        های پایدار را پدید ما  و شاخفه

فت ت نولاوژی یما    صنعت ، افیایق سطح زندگ ، ابداع اتوم ی  و پیشر

و نق  موجب رشد بیق از اندازه شهرها پس از جنا جهان  شاده اسات    

ای کاه مشا    زیسات م یطا ، آلاودگ ، ترافیاو، فقار، باد         به گونه

در واکانق باه ایان     0991مس ن  و غیره در شهرها شده است. در دهه 

 اثار  کمتارین  معماری پایادار ]2[ ی  نظریه توسعه پایدار ش   گرفت.مسا

 کند. درم  اکولوژیو برقرار ارت ا  م ی  با و م ی  گذاشته بر را خر م

-م یط  کمتری برجاای ما    زیست مطلو نا اثرا  خود م ی  ساخت

 و باه  داشاته  انعطان قاب  و منظوره چند عمل ردهای  این معماریگذارد.

 هاای تماد   و گذشاته  تجربیاا   دهاد  و از توجه خاص  نشا  م  اقلیی

هاای ایان ناوع معمااری     کند. از دیگار ویگگا   را م  ستفادها بشری کمال

افراد گاردد.   میا  در مشارکت یس و زندگ  کیف  ارتقاء اینست که باعث

شارای  اقلیما  بررسا      باا  منط ق هایفرم به عنوا  را سنت  هایو فرم

پایداری ع ارتست از پاسخگوی  به نیازهای نسا  یاضار بادو      نماید.م 

آیناده بارای تاامین نیازهایشاا  م ادود      های ام انا  نس آن ه توانای  و 

رسید  باه ایان تعریاا کاار آساان  نیسات و نیازمناد ت یاین          ]3[شود.

هاای  ها، اهدان و راه ردهای  است  که بتوا  بواسطه آ  ررایا  سیاست

م قق کرد. در این راستا یافتن راها  مشاترک کاه     ی راپایدار انسا  ساز

و فهاهای شهری در سراسر جهاا  پیوناد    تما ساخ بتواند میا  معماری

تواناد یاصا  بررسا     نماید. این راه مشاترک ما   ایجاد کند، ضروری م 

با این کاه از آتریاوم    پایدار باشد.و ها و اصول ررای  معماری س ی ویگگ 

اشا ال مختلااا    شود. که دارایبه عنوا  یو عنفر معماری نام برده م 

مشاااهده شااده اسات. اماروزه باا      ها در تمام اقلییو  و سقف  رو باز است

توانااد چناا  ررایا     نه تنها آتریاوم ما    معماری پایدارتوجه به اهدان 

ت ن انرژی پایین  داشاته باشاد. بل اه نقق جدیدی را های در  شود  که ا

جهت کاهق مفارن اناارژی بشاا   سارمایق و گرماایق ر یعا ، و      

عمل رد غیار فعااال خورشاایدی ایفااء کارده، و باا توجاه بااه ویگگاا          

میاانج  یرارتا  باود  آ ، ام ا  افیایق سطوا بازشو داخلا  را بارای   

هاا از یاو سااو باعاث   سازد. آتریاومر میسر م دریافت ناور ر یع  بیشت

ایجااد یاو یس همگرایا  و تعاما  در فهای داخلا  شاده، و از ساوی    

-تار ما   دیگر مانند مرزی مشترک، تداخ  سااختما  و شاهر را پررناا 

سازد  اهاادان معمااری پایادار بارای ارتقااء کیفیات زنادگ  شااهری و         

 گاردد.  م  های مردم  بواسطه آ  متجل مشاارکت

 0921از سااال « Sustain»فعاا  : توستتعه پایتتدار در معمتتاری

و « sub»می دی در زبا  انگلیس  به کار گرفته شاده و از ریشاه یتاین    

«Ten ere »      به معن  نگه داشتن و یا نگهداری کارد  اسات. ل ات ناماه

سال بارآورد   0011را به یدود « Sustainable»آکسفورد سابقه صفت 

و آ  را به اش ال مختلا معنا ما  نمایاد. اماا تنهاا در راول      نموده است 
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آنچه که ما   »چند دهه اخیر است که این واژه با معنای کنون  آ  یعن  

کاربرد یافته است و در فارسا  باه   « پایداری»یا « تواند در آینده تداوم یابد

و غیاره ترجماه   « باادوام »، «جاویادا  »، «استوار»، «باق »، «دایی»، «پایا»

-ها همواره در پا  یاافتن راه  از زما  پیدایق بشر، ما انسا ]0[.شده است

ایی. بدیه  اسات کاه   تر گام برداشتههای  برای کسب یو زندگ  مطلو 

برای رسید  به این هدن باید باه م اا  و م ا  زنادگ  توجاه خاصا        

نشا  داد. رفاه بیشاتر در فهااهای  ررایا  شاده کاه توسا  معماارا         

شوند. و از آنجاا کاه نقاا  ضاعا و قاو  یاو       انجام م صور  پذیرفته 

ای ساختما  بر زیست بوم جها  تاثثیر مساتقیی خواهاد داشات، و یفاه     

باشاد. توساعه پایادار    بس یساس در این خفوص بر عهده معماارا  ما   

باشد. و کاربرد مفاهیی پایداری در معمااری،  های متفاوت  م دارای کاربرد

اری پایدار، اکولوژی  ، س ی و زیست م یط  بااز  م ایث تازه را به نام معم

دارای مفهوم ی سان  هستند. و برمعماری ساازگار باا    هکرده است. که هم

 ]5[.م ی  زیست دیلت دارند

توسعه پایدار، نوع  توسعه است  که در باه نیااز بشار کناون  پاسا       

گوید. با توجه به این ن ا ، ررای  پایادار نیای ناوع  دخا  و تفارن در      

های  را ابداع نمایاد  کاه باا اهادان     ی کند راهم ی  است  که ت ش م 

نگار و در های آمیختاه، باه     م یط ، اجتماع  و اقتفادی در یو نگاه ک 

تعادل  دست یابد، که بتواند کیفیت برتری را برای زندگ  نس  کناون ، و  

مهمتارین اهادان پایاداری     ]6[.فاراهی ساازد   را آینادگا   میراث مناسب

شود. که مواردی از ق یا  کااهق   ط  با هدن یفظ م ی  انجام م م ی

، رفاع ساموم ماواد، اساتفاده از ماواد قابا  بازگشات باه         آیینده هاتولید 

 گیرد.ر یعت، کاهق ات ن و پخق انرژی در م ی  را در بر م 

اماروزه نقاق ایان     :در معماری پایدار تجدیدپییر اهمیت انرژی

ت م یط  بویگه آلودگ  هوا بار هایک کاس    ها در رفع خطرا  زیسانرژی

های نظاام  ری جدید سیاست گیپوشیده نیست. در ایرا  با توجه به جهت

پاذیر  هاای تجدیاد  های گوناگو  انرژیدر بخق انرژی و با توجه به مییت

هاای پااک کاه دارای مناافع گونااگو       توسعه این انارژی  اولویت داد  به

گیاری  راهی شده است. این جهتباشند فاقتفادی و زیست م یط    م 

عا وه  سازد. پذیر را ضروری م های تجدیداولویت بخش  به توسعه انرژی

اماروزه در   بر آ  باعث پایداری و ث ا  در قیمت انرژی های خواهاد شاد.   

های  از این ت قیقا  را مشااهده نماود. در   توا  نمونهاکثر نقا  جها  م 

 زیر به چند مورد اشاره شده است:

ایان سیساتی    :ایدرجته  222راحی جزایر خورشیدی شناور با چترخش  ط

ر بخاا  های بخار برای استفاده در تاوربین ام ا  متمرکی کرد  نور در دیا

جیایر خورشیدی با قابلیات چارخق   ( 0و تولید ال تریسیته را دارد.)ش  

مندی یداکثری از نور خورشید را در رول روز فاراهی  ای، بهرهدرجه 221

 سال نیی عمر مفید دارند. 25و یدود  کرده،

 

 .]12[: جزایر خورشیدی،1شکل 

 یتارین مولفاه   مهای  کنتد: که به جای مصرف، انرژی تولید می هایی خانه

هاای  عناوا  شاده اسات. ایان خاناه دارای پنا        "گذاریعایق"این ررا 

را  ساوز آ  خورشیدی گرمای  و فتوولتایی   است. که یاو اجااچ چاو    

 (2)ش  کند. م پشتی ان  

 
 .]11[،کندای که به جای مصرف، انرژی تولید می: خانه2شکل 

ایان دساتگاه   : کنددستگاهی که از امواج دریا انرژی الکتریسیته تولید می

همانند عن  وت  کاه هشااات پاا دارد  باا اساتقرار بار روی ساطح دریاا         

و اماوا    های ارران خود را اعی از بادهاای ساط    تواند تمام  انرژیم 

 (3ش   ) آ  به ال تریسیته ت دی  کند.

 

 .]12[،: دستگاه تولید برق از امواج دریا3شکل 

سیساتم   نموناه  م ققاا  در یاال ررایا      ها:تولید انرژی از گردباد

ش یه گردباد و ت دی  آ  به انرژی هستند. ایده پایه ایان سیساتی انارژی    

خطاو  ممااس ایجااد    شام  یو اتاچ مدور است  کاه هاوای گارم را در    

دهد. ایان قشار از هاوای گارم     کرده  و یو قشر رو به افیایق را ش   م 

شاود  و باا   توس  هوای سردتر در بخق پاایین اتااچ مادور کنتارل ما      

هاای پرقادر  سیساتی، یاالت  مشاابه گردبااد ایجااد        چرخق تاوربین 

شود. نمونه کوچ   از گردباد مفنوع  تولید شاده در اتااچ مادور باه     م 

 ]03[.وا  تولید کن 211ای معادل نرژیتواند امتر م  211رتفاع ا

م ققاا  باا    تبتدیل کنتد:   را به انرژی co2تواند میکروب جدیدی که می

ر و افیود  هیدروژ  به روند تث یات، یاو واکانق شایمیای  ایجااد      یت ی

پروپیونیو که یاو  هیدروکس -3هوا را به اسید  co2کردند. که ر  آ ، 

ی  صنعت  است  ت دی  کردند. این ت نولاوژی کماو خواهاد    ماده شیمیا

بتواناد باه یاو من اع انارژی ت ادی          co2کرد تا در آینده گااز سام    

 ]00[شود.

هاای  در ایان رارا، نسا  جدیاد پنا       گتا : تولید انرژی از نور ستاره

فتوولتاییو برای استفاده در سیستی فتوولتاییو یرارتا  باا غلظات باای     

(HCPVTو با قا )گا ، مورد اساتفاده قارار گرفتاه    بلیت جذ  نور از ستاره

( هدن از انجام این پاروژه، توساعه ژنراتاور خورشایدی باا      0ش  است. )

درصد پرتوهاای جماع شاده     01آوری نور از ستارها و ت دی  قابلیت جمع

 به انرژی است  
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 .]11[، : تولید انرژی از نور دوهزار ستاره4شکل 

تجدیدپتییر:   نبع برای تولید انترژی نور خورشید مهمترین م

هاا  پذیر، نور خورشید است. ساختما ی   از مهمترین منابع انرژی تجدید

 روش، انفعاال   دو به هاها سهی بسیای  دارند. ساختما در تولید این انرژی

در  کنناد. ما   دریافات  را خورشایدی  فعاال انارژی   و( ایستا یا فعال غیر)

ونگ  معماری ساختما  به دریافت و ذخیاره  تی انفعال  کیفیت و چگسسی

انرژی بستگ  دارد. در این سیستی گرم کارد  سااختما  بطاور ر یعا      

هاای فسایل  یاا    یعن  بدو  نیاز به ساوخت  .گیردمث  خورشید انجام م 

در روش فعااااال بایااااد از منااااابع اناااارژی در دسااااترس.  دیگاااار 

 سایال  انتقال و تهیه جهت دیگر انرژی من ع یو و خورشیدی گردآورهای

هاای  آبگارم ن باا  م شده به داخ  ساختما  استفاد کرد. به رور مثال گر

تا نیااز  رساند. بهینه را به مقدار مییا  یرار  دریافت  توا  دی م خورشی

گرمایق غیار فعاال دو    . درهای یرارت  ساختما  به پایداری دایی برسند

 [16] .اقدام باید صور  گیرد

 .ه جنوب استفاده از شیشه در وج -0

 .و انتشار گرما هاستفاده ازجرم یرارت  جهت جذ  ، ذخیر -2

های غیرفعاال خورشایدی باه رایتا  قابا  سااخت و اجارا        سیستی

مفالح آنها اغلاب  و شوند. معموی با پوسته ساختما  ترکیب م  . وهستند

هااای سیسااتی . از مهمتاارین و اصاالیترینمفااالح عااام ساااختمان  اساات

دیاوار   یی،مساتق ا  باه ماواری چاو : دریافات     توم غیرفعال خورشیدی 

اتاقاو  ، ایهاای شیشاه  باال ن ، پدیده ترموسایفو  ، دیوار ترومب، سنگین

 [17] اشاره کرد.آتریی و  ای چس یده به بناشیشه

 :تاریخچه آتریم در ایرا  و جها 

ی تمام زیما  او در رول تااری   آخرین دستاورد بشر و نتیجه آتریی

به خدمت گرفتن و اساتفاده بهتار از ناور خورشاید     سازی برای ساختما 

تنها جدا از های نیساتند  بل اه در    است. در یقیقت این دو در معماری نه

ی   از نتایج هایارا  ساال تجرباه بشار در     امتداد هی قرار دارند. و آتریوم 

. اساتفاده از ناور در سااختما  دارای    اسات استفاده از ناور در سااختما    

ای راوین  برخاوردار   امر باعث شاده کاه از ساابقه   و همین است اهمیت 

معماری باازی هنرمنداناه دقیاق و    "گوید: م نور   بارهلوکوربوزیه درباشد. 

شاده در زیار ناور اسات. چشای      ای از اجسام ساختهخیره کننده مجموعه

ایان ساایه و    .ها را زیر نور ب ینایی که فرم ،اندهای ما برای این آفریده شده

ساازند. م عاب،   د که فرم هاا را در مقابا  ماا برهناه ما      روشن ها هستن

ها را باه ماا   که نور آ  ،های  هستندمخرو ، کره، استوانه و هرم اولین فرم

 ]00[ ".کند. تفاویر آ  ها نا ، و صریح هستندعرضه م 

 هاای  خانه آثار روی از سوخته  در شهر م..چ دوم و سوم هایهیاره در

-ما   اساتن ا   بود  م ققین چنین مانده باق  سقا زیر تا هاآ  دیوار که

 پنجاره  فاقاد  و داشاته  ارت ا  خار  به در یو رریق از اراچ هر کنند که،

 00و03هاای  ساده  یادود  باستا  در عی م یدوره اند. همچنین در بوده

 ایشیشاه  هاای پنجاره  از های نمونه بنا، داخ  کرد  برای روشن نیی م..چ

 های  کناار  در شیشه، که خمیر است از های لوله  شام که آمده، دست به

مادهاا در دوره شااوکین    هاای قلعه اند. درگرفته جای قا  یو داخ  در و

 مشااهده کارد. در نقاق    را بناها معماری در پنجره و در توا  اثرا نیی م 

و  هاا بار   روی بار  کاه  را هاای  پنجره توا آشوری م  های دورهبرجسته

 باه  درها وجود جمشید تخت در ]09[مشاهده کرد. اند،شده باروها ساخته

 اسات. همچناین   مانده جای به اغلب آنها گرد پاشنه است. و روشن وضوا

بارای روشان نگااه داشاتن فهااهای بایر  و        هاای هخامنشایا   کاخ در

هاای   خاناه سرپوشیده، به ناچار باید در داخ  معمااری بناا روزناه و جاام    

کاه ی ا  از بناهاای     هااترا  کاخ مورد در سسای  پرس شد. سرتع یه م 

 ساقا  دارای تماماا  مجموعاه  ایان  تایرهای":گویداست. م  مهی اش ان 

 هاای  ها ل  و دهنه از آنها روشنای  نیی و مختلا آنها ارتفاع. اندبوده چوب 

 نشاا   زیاادی باه   تمای  ساسانیا  "شدندم  باز مشرچ سمت به که بوده

باه جاا    بناهای درتمام امر این و اند.داشت شنای رو و سایه بین تهاد داد 

اجارای مناسا ا     آتاق بارای   افاروختن . شاود مشاهده م  هامانده از آ 

ای روزناه  صور  به ساسان  راق  چهار گن د شد که، نوکدین  باعث م 

 دادما   اجاازه  معماار  ساسان  باه  عفر در ایگهواره راچ از باشد. استفاده

 تاثمین  را بناا  روشنای  و نماید تع یه پنجره قوس دو میا  یفاصله در که

موقعیات   باه  ناور اهمیتا  ویاگه داشات. بناا      در مفر باساتا   ]21[.کند

مفر، شد  نور و در نتیجه تهاد میاا  ساایه و روشان بسایار      ج رافیای 

 معمارا  بیشاتر  باعث شد، که معابد یونان  بود  وارمجسمهباشد. زیاد م 

 مع اد  فهاای داخلا    یو یفاه  تنها. تاکید کنند دمع  پیرامو  فهای بر

در  ی نماا معاباد آ  این بسیاری از  بود. در مذه   هایمجسمه نگاهداری

 داخا   باه  کاه  نوری شد،م  ساخته ورودی در و هامجسمه بین یفاصله

 روشان  هاا را  مجسامه  و شد م  منع س آ  سطح به برخورد با تابیدم 

یونانیا  از ناور   داشتند، بیشتری نور به یا ایت که فهاهای  در .ساختم 

هاای در اناواع مختلفا     در این دورا  آتریی]20[.کردندسقا استفاده م 

 در روم باستا  به صور  زیر است: هاآتریی تقسییکه  شدندساخته م 

0- (Atrium tuscanium).    در این نوع ستو  وجاود نداشاته و

د. هییناه سااخت آ  زیااد    شوسنگین  سقا با تیرهای عرض  ت م  م 

ترین ناوع آتریاوم ماورد اساتفاده در خاناه      آید که متداولبود و به نظر م 

 های روم  بوده است.

2- (Atrium tetrastylum)  این نوع یو ستو  در هر گوشاه .

 از استخر داخ  بنا دارد.

3- (Atrium corinthium).       این نوع آتریاوم شا یه ناوع ق ا

 دارد. بیشتری ا دارد  و ستو اما چشمه بیرگتری در سق است

0- (Atrium displuviatum)و جهت آ  باه  د. سقا شیب دار

 از آ  بارا  به بیرو  هدایت میشود.ی مقدار سمت دیوارهاست و

5- (Atrium testudinatum) ای . این نوع آتریوم هیک چشامه

 شود.های کوچو دیده م در سقا ندارد  و فق  در خانه

 شاد، نیی در معماری بییانس تا ش ما   در معماری آغاز مسی یت و 

و یاای   ؤر رویان  داده شاود و فهاا    هجن داخ  فها به بیشتر چه که هر

 ]22[ روشن است که نورپردازی در این راه نقش  عمده داشته است.

باشاد،  ما  « Atrium»واژه آتریوم واژه یتینا   معانی واژه آتریوم: 

 باشد:دارای معان  متفاوت  به شرا زیر م 
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روم باساتا  باه   ییار  کاه   یک حیاط داخلی )یا مرکزی(: -1

 سااختما  کاه دارای منااره    و یا ایاوا  سرپوشایده  ،ییا خورد چشی م 

 یو تایر مرکیی یا ییا  پوشیده با شیشه ساختما .است 

های متفاوت  کاه در  هر یو از دای  تشریح و جانورشناسی: -2

 گردند.آ  یو و یا چند گذرگاه باز م 

های باایی  قلاب کاه در آ  عاروچ خاو       . ی   از دو م فظه. الا2

 .  . م فظه پرده گوش.2 سازند.جاری م 

تریوم باه فهاای بااز،    در معماری منظور از آتریوم معن  اول است. و آ

شاود، کاه ساقا آ     ای در داخ  ساختما  ار چ ما  ر قهبیر  و بین

های بیر  است. آتریوم یاو فهاای   گیر و دارای پنجرهای و آفتا شیشه

ها و فهااهای مختلاا   میان  مث  یو ییا  مرکیی در بنا است. و بخق

 گیرد.ساختما  پیرامو  فهای آ  ش   م 

باه   اسات  ساختما  بهتر در آتریومساختما : قرارگیری آتریم در 

 قارار  بااز  ارت ا  کام  با فهای در آ  از قسمت  که شود. قرار داده ش ل 

 از منادی  بهاره  و روز ناور  از اساتفاده  یاداکثر  س ب گیریقرار این. گیرد

باشاد، بهتاری    جنو  ررن از زدگ بیرو  اگر این. شودم  ر یع  تهویه

ها در سااختما ،    با توجه به م   قرارگیری آتریومتواکارای  را دارد. م 

( کاه ع ارتناد از:   5شا   بندی کارد. ) مختلا تقسیی دسته پنج آنها را در

 -0هاای خطا ،   آتاریی  -3های ی  ارچه، آتریی -2های مرکیی، آتریی -0

 های م یط .آتریی -5های اتفال ، آتریی

 

              

 .]23[، : انواع آتریوم1شکل 

توانناد نقاق مهما  را در کااهق     ها ما  آتریومها: عملکرد آتریوم

مفرن انرژی در ساختما  ایفا کنند . هدن اصل  از ررایا  آتریاوم، باه    

استفاده بهینه از انرژی تجدیدپذیر خورشیدی با ریساو پاایین نگهاداری    

گردد. نور خورشید قادر اسات  عا وه   در سرتاسر عمر یو ساختما  برم 

ن مقادیر متناه  گرما، نور و سایه برای یاو خاناه خاو  ررایا      بر تامی

شده، تهویه آ  در تابستا  را نیی مم ن سازد. ررایا  آتریاوم در داخا     

هاای انارژی گرماایق و سارمایق را     ساازد  کاه هییناه   بنا ما را قادر ما  

، ساارزندگ  و نشااا  فهااای  را افاایایق و رایتاا  و آسااایق در کاااهق

ب خشیی. بطوری که در یو خاناه خورشایدی سااخته    ساختما  را به ود 

 شده با اصول ص یح، موارد زیر در آ  به وضوا قاب  مشاهده خواهد بود:

های خورشیدی آکنده از ناور هساتند و خیلا     خانه جیابیت: -1

 شوند.خو  با خار  از منیل مرت   م 

های خورشیدی معموی از مفالح با عمار  خانه دوام و پایداری: -2

 و هیینه نگهداری پایین  ساخته میشوند.روین  

های خورشیدی استفاده ماوثر از  خانه پییری محیطی:تطبیق -3

 شوند .منابع انرژی را باعث م 

صای ا  خاناه برگشات سارمایه ممتاازی را      اقتصادی بود : -4

 کنند.دریافت م 

های خورشایدی در زمساتا  گارم و در تابساتا      خانه راحتی: -1

 خنو هستند .

 ]20[ ها به دو صور  است.ریومعمل رد آت

رساد.  بیشتر نوری که از خورشید به زمین ما   پدیده گلخانه: -0

نوری با رول مو  کوتاه است. کاه بادو  اتا ن انارژی از جادار شیشاه       

شاود. فهاای داخا     کند. و باعث گرم شد  درو  فها م آتریوم ع ور م 

راول موجهاای   آتروم گرم شده و یاص  این گرما بازتا  انرژی به صور  

تواناد از  ها به علت انرژی کما  کاه دارناد، نما     بلند است. این رول مو 

 (  6 ش  . ) گردندها ع ور کنند و باز م شیشه

 

 (1333ای. )نگارنده، : اثر گلخانه6شکل 

این پدیده در اثر همرفت در فهااهای   :Stack effectپدیده  -2

-رود. و سع  ما  ی م پذیرد، هوای گرم و س و به ررن باباز صور  م 

شود، فشار مث ت در بایی فهاا و فشاار   کند که خار  شود، این باعث م 

منف  در قسمت پایین ایجاد شود. اگر این هوا نتواناد خاار  شاود، باعاث     

اگر هوای گرم باه ن اوی    شود.بندی هوا با درجا  مختلا دمای  م ییه

داخا  آ  باا دماای    از آتریوم خار  نشود، س ب ییه ییاه شاد  هاوای    

هاای   خارر معماوی در باایی آتریاوم دریچاه     شود. به همینمتفاو  م 

 شود.تع یه م   برای خرو  هوای گرم

کااربرد آتریاوم در    های متاتاوت: اهمیت وجود آتریوم در اقلیم

ای اسات. کاه در آ  ایجااد    های سرد بیشتر به صور  پدیده گلخاناه اقلیی

تاوا  مقادار انارژی    های کام یوتری ما  سیستیشود، امروزه به وسیله م 

شود  را م اس ه کرد. مییا  این انارژی باه ناوع    که داخ  آتریوم جمع م 

راور ناوع ساطح    های انجام شده و هماین مفالح به کار رفته ، عایق بندی

بنادی  ها مانند یو جع ه استاندارد تهویه ر یع ، ییهبستگ  دارد. آتریوم

هاا یتا    کنند. در زمساتا  آتریاوم  ابق را تنظیی م هوا، آسایق، دما و ت

کننده نداشته باشند دمای آنها باه راور ر یعا  از فهاای     اگر وسای  گرم

گیاری  بیرو  بایتر است. که این اخت ن دما به ماوارد چاو  م ا  قارار    

هاای انتقاال یرارتا  باین سااختما  و      آتریوم در داخا  سااختما ، راه  

گیاری  ین فهاای آتریاوم و بیارو  و منطقاه قارار     آتریوم، انتقال یرارت  ب

 ]25[آتریوم بستگ  دارد.

هاا ناه   های هاوای داخا  آتریاوم   بندیهای گرم م اس ه ییهدر اقلیی

های  بارای  تنها به م اس ا  دقیق ریاض  نیازمند است. بل ه ساخت مدل

ماا  رل د. بای رفتن بایق از انادازه د  های هوا را نیی م بررس  علم رد ییه

هاا نخساتین راه   ها در فف  تابستا  است. سای ا بیشترین مش   آتریوم

ی  کی کرد  دما در رول تابستا  هستند. و از دمای موثری کاه توسا    

-کاهند. در ایان باین ساایه   یدی م  شود، را تاکنندگا  یس م استفاده
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-ا جای  دارناد. ولا  ساای    بهآل  موجود هستند، که قابلیت جابانهای ایده

شاوند. کاه   های بدو  یرکت و ثابت باعث کاهق دما در رول ساال ما   

ها در جهت جناوب  سااختما    ها مناسب نیست. اگر سای ا برای زمستا 

رسد. ولا  اگار در جهات شامال      نفب شوند. اثر آنها به یداکثر خود م 

ها کاری  بیشتری دارناد. ولا  در تابساتا  دماای     نفب شوند، در زمستا 

توانند به خوب  کااهق دهناد. ساای انهای داخلا  اثار      یوم را نم زیاد آتر

زیادی بر روی کاهق دما خواهند داشات. و هماین راور از نظار هییناه      

 ]26[شوند. چو  هیینه نگهداری و کنترل آ  کمتر است.ارزانتر تمام م 

 در بنااا باعااث سااای ا  از اسااتفادهنتتورگیری:  در نقتتش آتریتتوم

 مفانوع   نورهاای  وجاود  لیوم و زمستا  در  کام نورگیری از جلوگیری

کاه ایان   . شودم  آتریوم خود در یت  و ساختما  اتاقهای بقیه در بیشتر

شود، توجه بیشاتری باه سااخت یاو آتریاوم در داخا        مساله باعث م 

 هاای ساای ا   از معماویا  ساختما  داشته باشیی. برای یا  ایان معها ،   

 تابساتا   و زمساتا   در متفاو  ویهته ام انا  و جای جابه قاب  و مت رک

 هاای اتااچ  ناورگیری  مورد همیشه در معمارا  و ررایا  .شودم  استفاده

 ولا   دارناد.  بیناناه  خاوش  یو نگااه  ر یع  صور  به هادورتادور آتریوم

 هاای ارتفااع  در ناورگیری  اخت ن باعث ابرها عوامل  مانند یرکت معمویا

 .شودم  آتریوم مختلا

 هاای دساتگاه  توا  ازم  هاآتریوم دری هوا: در تهویهنقش آتریوم 

هاای هاوا   کننده و فنسرد ی آ  وسای که نمونه برد. بهره م انی   تهویه

 باشند. م   قرارگیاری بازشاو در داخا  آتریاوم اهمیات دارد. وقتا       م 

 گارم  هاوای  کاه  ایدریچاه  هماا   از باشند. آتریوم بایی در فق  بازشوها

-ما   کشایده  داخ  به و سنگین سرد هوای شود.م  خار  آتریوم داخ 

 بازشاوها  چاه  هار . دارد بستگ  بازشو اندازه به هاآتریوم داخ  شود. دمای

 هاای  آتریاوم  در .اسات  بیشتر بیرو  و داخ  دمای نیدی   باشند، بیرگتر

 دارد، قارار  آ  پاایین  قسمت در هی و بای قسمت در هی بازشوهایشا  که

 از سانگین  و سارد  هاوای  و شاود. م  خار  گرم هوای بای هایقسمت از

 ماورد  بهتر و بیشتر تابستا  در بازشوها ( این7ش  ).شودم  داخ  پایین

. شاود م  آتریوم داخ  هوای بندیییه باعث این و گیرند.م  قرار استفاده

 ایان  شاود. هوا در داخ  آتریوم م  ضربدری تهویه باعث جابجای  نوع این

 .دارد بیرگا   بسایار  بازشاوهای  باه  ایتیاا   و دارد ضعیف  مل ردع پدیده

 بااا م ااانی   هااایسیسااتی بااا تااوا راماا  بازشااوها و هاااسااای ا  اماروزه 

باا   لایوم  مواقاع  در تاا  کارد.  مجهی دما به دهندهنشا  یسگرهای واکنق

 مناسب بهترین کارای  را داشته باشند. جابجا

 
 (1333نگارنده، : حرکت هوا در داخل آتریوم. )7شکل 

دارای دماای   بطاور معماول   هاا آترییی: انرژ نقش آتریوم در حاظ

 نوساانا   با همراه آتریوم خود ای داخل  هستند. اما دمایدرجه 00تا  05

اسات. بناابراین    ت ییار  یاال  در زماان   باا تااخیر   و پیرامو  م ی  دمای

 ات ن از شده  و م ی ، م افظت شدید آتریوم از ت ییرا  مجاور فهاهای

 جوی  صرفه این شود. مقدارکاسته م  آنها شفان سطوا ناش  از یرارت 

 آتریوم، ضارایب  تهویه و هوابندی آتریوم، وضعیت داخل  دمای بستگ  به

دارد.  آ  عایق ااری ساطوا   میایا   و آ  ساازنده  عناصار  یرارتا   هدایت

 بسامت جناو    و باوده  یارار   ساز ذخیره سطوا های  که دارایآتریوم

 در گرمایق برای انرژی خورشیدی از فعال غیر بش   باشند، ساخته شده

 مفارف   انارژی  از کرده استفاده شب تابستا  در سرمایق و زمستا  روز

نیازهاای   آتریاوم  مجااور  فهااهای  در انارژی  هاای جاوی  کاهند. صرفهم 

 ها به واساطه آتریوم از بعه  نیی مقاب  در دهد. وم  کاهق آنرا گرمایش 

آورناد.  ما   پایین ساختما  را گرمایق نیازهای بود ، ک  میانج  فلتخ

 ماوارد  به گرما دارد. این نیی بستگ  آتریوم درون  گرمای به توانای  این اما

 دیوارهاا، میایا    ساطح  باه  آتریوم هایپنجره خارج  سطح چو : نس ت

 گیری شایب سازه اصل  و جهت از آتریوم جداکننده دیوار از یرار  ع ور

 آتریوم بستگ  دارد. خارج  هایپنجره از یرار  انتقال ع ور و آهنا

 مرکیی آتریوم با های در ساختما  مجاور فهاهای تاثیر اثرمیانج  بر

 ی  ارچاه  هاای برع س آتریوم و بیشتر از انواع دیگر آتریوم است. خط  یا

 ا سااختم  زی اای   بار  و کارده  ایجاد میانج  بنا از قسمت  برای تنها شده

 زیااد  بالقوه بطور دورگرد یا و چس یده نوع گریافیایند. قابلیت میانج م 

دریافات نمایناد.    بقیاه  به نس ت گرمتری هوای باید هاآتریوم این بوده  اما

 آتریاوم  در گاذاری شیشه مییا  به انتخا  زیادی اندازه انرژی تا وریبهره

 ناورت میل   فات دریا میایا   روی بار  عاما   کاه ایان   دارد. زیارا  بستگ 

گذارد. استفاده از آتریاوم  م  تاثیر یرارت  بندی ییه و روز،بارهای یرارت 

شاود، مقادار   به تنهای  باعث نگهداری و یفظ انارژی در سااختما  نما    

-انرژی ساختما  اصل  وابسته به نور مفنوع ، تهویاه م اانی   و خناو   

ر مفارن انارژی   توجه به ن ا  زیر باعث کاهق مقدا ]27[ ها است.کننده

 شود:در داخ  ساختما  م 

فهای ی  ارچه آتریوم : پایدار معماری یک ایجاد در آتریوم نقش

دسترسا  بهتار،    و داخا  بناا   در یرکت تسهی  که ضمن شودباعث م 

 و ایساس هم ساتگ   و افراد در کنار هی باعث ایجاد یس تمرکی یهور

 افاراد جهات   ست  کها خوشایندی فهاهای جمله از بیشتر شود. و تعام 

 و یاا  فراغات، گفتگاو   اوقا  گذراند  کارهای خود، یا برای انجام برخ  از

 درکنار و هاخیابا  سر وصدای و جوی شرای  از فارغ دوستانه هایم قا 

 نماهاا آ  و درختاا   از اساتفاده  و هاا کافه و هارستورا  چو هی خدمات 

فهاای   ماابین  جدیاد  رابطاه  کنند. ایجااد از آ  استفاده م  مطلو  بسیار

تارین اهادان در معمااری    شهری ی   از خ قانه فهای با ساختما  درو 

 است.   پایدار

 گیری نتیجه

 شرای  نس ت به مدر  قر  بیستی هایساختما  پذیریانعطان عدم

 در ناپاذیر تجدید هایانرژی فناوری و ب ارگیری بر صرن تاکید م یط  و
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 اکوسیساتم   های و چرخه کره زمین یا سرمایق، ی و گرمایق تامین

 باه  نسا ت  نگارش  ت ییر نظر نموده است. از این جدی ب را  دچار راآ  

 وارد هایزیا  ج را  و کنترل در جهت توسعه و ن وه انسان  هایفعالیت

پایادار، ماورد    یاال  عاین  و در هماهنا به ش   ها یوزه در تمام  آمده

 قارار  الملل های بینسازما  و کشورها ا گذارسیاست و رییا برنامه تاکید

 پایدار توسعه دریو ررای  معماری روی رد موضوع این است. بنابر گرفته

 از م ای   باا  مارت    ساامانه  یاو  عناوا  ساختما  به اجیاء بستگ هی و

مرکایی،   ناورگیر  آتریوم یاا  نظر این است. از برخودار شده بسیای  اهمیت

 در گذشته استفاده مورد فهاهای ترینقبخهویت و تریناز شاخص ی  

 دسترسا   و تاامین روشانای    نقاق  از مادر ، فراتار   معماری در بویگه و

 اساتفاده  و توجاه  ماورد  معماری پایادار  از نمادی عنوا به تواندم  داخل 

 :تواندم  چنین راه ردی در گیرد. آتریوم قرار

نعطاان و ا باوده  م ی  و ساختما  بین اکولوژیو ارت ا  عام  -0

 ت ییر دما، نوسانا  به اقلیی، نس ت خرد یو عنوا  به را ساختما  پذیری

-باه   یرارتا   ات ن از نماید. و تقویت خار  جریا  هوای و رروبت مییا 

-ناورگیری پنجاره   میایا   افیایق با و کرده جلوگیری یتوجه مییا  قاب 

 ب اهد. برچ مفرن از آتریوم مجاور فهاهای های

-صور  پایق به  سال هایماه در تمام را تازه هوای ورود ام ا  -2

 تابساتا   و در زمساتا   ت خیاری(  سارمایق )بارود   پیق یا و گرمایق

 ب اهد. مفرف  انرژی از و میسر ساخته

هاا، باویگه   سااختما   داخ  در را متنوع  واس  فهای هاآتریوم -3

 و نظر ت ادل و های اجتماع ارزش آ  در دهد. کهم  ارایه عموم ، اماکن

 یابد.م  افیایق بفری ارت ارا 

 برقرار کرده، و پایدار ش  به را شهر و ساختما  رابطه هاآتریوم -0

 کند.م  تعریا را آنها مرز

 را برقارار  جدیاد  و قدیی بویگه هابین ساختما  ارت ا  هاآتریوم -5

 را سا ی  فهاهای و های شهریم ی  به تعلق ایساس این ار با کند. وم 

 دهد. م افیایق

 باوم  در  یاا  و مادر   الگوهاای  ب اارگیری  باه  توجاه  با نیی ایرا  در

 اخیار  در ساالهای  هاا آتریاوم  از اساتفاده  به تمای  عموم ، هایساختما 

 وضع نشده نامه اجرای آیین هیچگونه آ  ق ال در است. اما تر شدهمتداول

 یات کیف ارتقااء  بارای  ت قیقاا  بیشاتری   کاه  اسات، یزم  است. بنابراین

 انجاام  آ  در انارژی  مفرن و کاهق ات ن کنترل پایهی آتریوم معماری

 شود. برداریبهره پایدار معماری یو ایجاد آ  در هایقابلیت از و ب ذیرد.
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