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با  راه کار های موثر در ارتقای بهره وری انرژی ساختمان های مراکز فرهنگی
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 چکیده

امروزه به دلیل کاهش منابع سوخت های فسیلی و تخریب محیط زیست جهانی، کاهش مصرف 

درصد انرژی جهان توسط بخش ساختمان مصرف می  40انرژی امری ضروری است. از آنجا که 

گردد، بکارگیری راه کار هایی برای ارتقای بهره وری انرژی ساختمان ها بیش از پیش ضروری 

ی به عنوان بناهای عام المنفعه، که محلی برای تعامل مردم با یکدیگر و می باشد. مراکز فرهنگ

نیز محیط شهری می باشند ، با رعایت اصول طراحی به منظور ارتقای بهره وری انرژی، می 

توانند نگاه مردم و طراحان نسبت به مقوله مصرف انرژی و چالش های پیش روی جوامع را 

 ناخت کلی مراکز فرهنگی پرداخته شده و سپس راه کار هایشتغییر دهند. در این تحقیق، به 

پس ازآنالیز عوامل اقلیمی و محیطی تاثیرگذار در طراحی  بهره وری انرژی غیر فعال تعیین و 

محتوایی به تحلیل هر یک از آیتم ها -تحلیلی و به صورت کالبدی-معماری به روش توصیفی

پرداخته  تبادل حرارتیو ، سبزینگی ارا تریال کمانندزمین سرمایی و زمین گرمایی، انتخاب م

 . شده است

 شیسرما یها ستمیس،  شبیه سازی انرژی ،: مراکز فرهنگی، بهره وری انرژیواژگان کلیدی

 فعال ریغ
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 مقدمه.1

ها و  ساختمان های مراکز فرهنگی محلی برای آشنایی مردم یک جامعه با هنرهای رایج در آن جامعه و نیز سبک

هنرهای جدید می باشد. امروزه در طراحی مراکز فرهنگی نحوه تعامل این مراکز با محیط اطراف و نیز قابلیت جذب 

کنندگی مردم به این بناها از اصول اولیه طراحی می باشد. از آنجا که این بناها در فرهنگ سازی مسایل و چالش های 

وری انرژی در ساختمان ها که یکی از چالش های  هبا رعایت اصول بهرپیش روی جوامع تاثیر بسزایی دارند، می توان 

پیش روی بشر  می باشند، گام مهمی در مرتفع کردن یکی از این چالش ها برداشت. سالیانه کنفرانس ها و همایش های 

همگی این ها بیانگر بسیاری به منظور یافتن راه کار هایی برای ارتقای بهره وری انرژی ساختمان ها برگزار می شود که 

اهمیت این موضوع می باشد. البته در این راه تحقیقات بسیاری صورت گرفته است که اغلب به صورت مطالعات تئوری 

که در طول فرآیند طراحی معماری در اولویت های پایین تر از مسایلی مانند اصول زیبایی شناسی و خواسته های پروژه 

ارهای تحلیل و شبیه ساز انرژی، می توان در طول فرآیند طراحی قابلیت ها و ضعف های قرار می گیرد. با ظهور نرم افز

مرتبط با انرژی یک ساختمان را پیش از اجرا مشاهده نمود. مسایلی مانند جهت گیری، انتخاب متریال مناسب، فرم 

یری این نرم افزارها در طول پروسه ساختمان، چیدمان فضاها ی داخلی،استفاده از انرژی های تجدید پذیر و... با بکار گ

طراحی قابل ارزیابی خواهند بود. به طور مثال در اغلب منابع برای انتخاب بهترین جهت قرارگیری یک ساختمان یک یا 

چند زاویه ی مشخصی به عنوان توصیه های کلی، تعیین شده است. در حالی که انتخاب بهترین جهت بسته به هر پروژه 

آن و نیز نوع کابری ساختمان ممکن است متفاوت باشد. با بکارگیری این نرم افزارها می توان در عین  و سایت واقع در

مسئله مهم دیگر در رعایت تمام اصول زیبایی شناسانه، یک ساختمان با قابلیت بهره وری انرژی مطلوبتری داشت. 

راه پیش روی آنهاست. در این صورت  ش هایانتخاب روشهای ارتقای بهره وری انرژی شناخت ماهیت پروژه ها و چال

 کارهایی که در راستای اهداف پروژه ها باشد پایدار و دارای توجیه اقتصادی خواهد بود
 

 مراکز فرهنگی.2

ل دارد. به منظور یافتن راه حل هایی برای حل و کم کردن مصرف بی ضبخش ساختمان سهم به سزایی در ایجاد این مع

مان تحقیقات بی شماری صورت گرفته است.در کشورهای توسعه یافته عالوه بر راه کار های فنی، رویه ی انرژی در ساخت

ای که امروزه در روند رو به رشد احداث و مسئله فرهنگ سازی نسبت به مقوله ی مصرف انرژی نقش بسزایی دارد.

.)طالب ه و ایجاد تفکر خالق استهای مختلف در جهان مورد تاکید قرارگرفته، مسئله آموزش عاماندازی موزهراه

در این راستا بناهای فرهنگی می توانند مروج این هدف باشند. در طراحی ساختمان های فرهنگی، رعایت  . (1392زاده،

از خواسته های پروژه نقش بی بدیلی در میزان موفقیت ساختمان در برقراری ارتباط با مخاطب و نیز محیط شهری دارد.

اجتماع پذیری طراحی پالزای عمومی ،مکان یابی فضاهای عمومی مانند کتابخانه، کالس ها ، فرهنگیویژگی های مراکز 

 )نگارنده(و... ،ساختار حرکتی، انعطاف پذیری فضاها ،فرم های شاخص و ارتباط تنگاتنگ به محیط شهری می باشد.
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 سرمایش غیر فعال.3

 

 سرمایش تبخیری .3،1

جریان هوا عالوه بر تهویه و خنک سازی توسط جایگزین کردن هوای خنک به جای هوای گرم، می تواند با برودت 

تبخیری ترکیب و موجب تسریع و تقویت فرآیند خنک سازی شود. در ابن فرآیند، برای تبخیر آب موجود در فضا، گرمای 

راف سطوح مرطوب می گردد. در برخی مناطق گرم و الزم از محیط گرفته می شود که این امر موجب کاهش دمای اط

خشک، ساختمان ها به گونه ای طراحی می شوند که برای تهویه از بادخان، بادخور و سطوح پوشیده از آب و گیاه، به 

 (1392طور هم زمان استفاده شود.)قیابکلو، 

ن میزان رطوبت از عوامل آزاردهنده به شمار در اقلیم های گرم و خشک، عالوه بر بر مسئله گرما، خشکی هوا و پایین بود

می رود. بنابراین، در میان انواع راه حل های غیر مکانیکی و طبیعی، سرمایش تبخیری عالوه بر آن که موجب کاهش 

دمای هوا می شود، به افزایش رطوبت نسبی نیز می انجامد و در نتیجه شرایط محیطی مطلوب تری ایجاد می کند. 

 (1392)قیابکلو، 

 
 سرمایش با تبخیر مستقیم .3،1،1

درصد یا کمتر در گرمترین  70سرمایش تبخیری هنگامی به بهترین وجه عمل می کند که رطوبت نسبی پایین تر از 

مواقع بوده و هوا بیشترین ظرفیت قبول بخار آب را داشته باشد. سرعت تبخیر با حرکت هوا )جابجایی( افزایش می یابد. 

در تماس با جریان هوا قرار می گیرد نیز عامل بسیار مهمی بشمار می رود، فواره ها، آبشارها و سطح تماس آب که 

 (1392چشمه ها به دلیل افزایش سطح تماس می توانند باعث تسریع عمل تبخیر شوند. )قیابکلو،

دن هوا قبل از ورود به استخرها، برکه ها و آب نماهایی که بالفاصله پشت پنجره ها یا در حیاط ها به منظور خنک کر

ساختمان قرار می گیرند، از سرمایش تبخیری مستقیم استفاده می کنند. هوای گرم ورودی توسط بادگیر از سطح کوزه 

های حاوی آب عبور داده و در نتیجه مرطوب می شود. هوای مرطوب شده نیز به حرکت جریان هوابه سمت پایین کمک 

 داخل ساختمان جریان می یابد. کرده و بدین ترتیب، هوای خنک در 

 در ساختمان مرکز تحقیقات احمدآباد هندوستان نیز از بادگیرهای مجهز به سامانه های تبخیری استفاده شده است.
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 .1392: قیابکلو،مرکز تحقیقات احمد اباد. ماخذ فرم: 2شکل      .1392: قیابکلو،مقطع مرکز تحقیقات احمد اباد. ماخذ 1شکل

   

 سرمایش تشعشعی .3،2

سرمایش تشعشعی بر پایه اصل فیزیکی تعادل می باشد؛ به این معنی که اگر دو جسم با دمای متفاوت بدون هیچ واسطه 

ای در مقابل یکدیگر قرار گیرند، یک شبکۀ تابشی شار گرما از جسم گرمتر اتفاق خواهد افتاد. اگر عنصر سردتر در یک 

عنصر دیگر برای رسیدن به تعادل، سردتر خواهد شد. در زمینۀ سرمایش تابشی، پوستۀ  دمای ثابت نگاهداری شود،

ساختمان نمایندۀ جسم با دمای باالتر و آسمان، جسم با دمای پایین تر است. دمای آسمان اغلب بسیار پایین تر از دمای 

 (1392لو،هوای محصور سطح زمین به ویژه در وضعیت آسمان صاف و خشک می باشد. . )قیابک

 

 
 .1392: قیابکلو،. ماخذصفحات خنک کنندۀ تشعشعی با جریان آب: 3شکل 

 

 زمین سرمایی .3،3

توانایی ذخیره سازی حرارتی فصلی خاک، که دارای تأخیر دما نسبت به درجه حرارت در فضای باز است، خاک را قادر 

به عکس در زمستان(. مستقل بودن از شرایط جوی از می سازد اثر خنک کننده ای در هوای گرم تابستان داشته باشد )و 

محاسن این سامانه بوده و در مناطقی که دارای اختالف دمای تابستانی و زمستانی زیادی باشند کاربرد دارد. با پایین 

 متر(، دمای خاک به دمای ساالنۀ منطقۀ موردنظر نزدیک شده و همین امر موجب آن می 6رفتن در عمق زمین )بیش از 

 (1392. )قیابکلو، گردد که این دمای ثابت، در تابستان خنک تر و در زمستان گرمتر از متوسط دمای هوا باشد.

 

 ساختمان های زمین پناه.1،3،3

با قراردادن ساختمان به طور کامل در عمق زمین و یا بردن بخشی از آن به زیر خاک و یا باالآوردن سطح خاک و 

تماس مستقیم بنا با زمین بهره جست. این ساختمان ها معموالً رو به جنوب باز بوده تا ورود  خاکریزی می توان از مزایای

نور خورشید موجب روشنایی و گرما در فصول سرد شود. این روش می تواند کم هزینه و ساده ترین راه برای ساخت یک 

مناسب و نور در قسمت شمالی بنا را  ساختار زمین پناه باشد. نورگیرهای مستقر در سمت شمالی می توانند تهویۀ

 (1392تضمین کنند. . )قیابکلو،

ساختمان های زمین پناه نیز مانند طراحی های دیگر مزایا و معایبی دارند؛ این گونه بناها کمتر مستعدابتال به تأثیر 

یرونی ساختمان شدید دمای هوای بیرونی نسبت به یک ساختمان معمولی است. همچنین نیاز به نگهداری از بخش ب

کمتر بوده و زمین بیشتری در اطراف را فراهم می کنند و مانع نفوذ صدا به داخل می شوند. عالوه بر این، ساختارهای 

زمین پناه با ترکیب هماهنگ با طبیعت اطراف، چشم اندازهای طبیعی را از تعرض محافظت می نماید. در نهایت، آنها 

 (1392. )قیابکلو،بادهای تند، گردباد وتوفان شوندرابر بالیای طبیعی مانند می توانند موجب حفاظت بیشتر در ب
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 .1392. خانه ی ماالتور، انگلستان. ماخذ: قیابکلو،4شکل 

 محاسبۀ دمای خاک در اعماق مختلف .3،3،2

مختلف نشان می دهد الگوی ساالنۀ دمای پوستۀ زمین به صورت یک موج سینوسی بوده و منحنی تغییرات آن در اعماق 

که هر چه عمق بشتر شود، میزان تغییرات دمای خاک در طول سال دارای نوسانات کمتری بوده و تقریباً از دمای 

میانگین هوای ساالنۀ منطقۀ موردنظر تبعیت می نماید. همین پدیده باعث می شود تا بتوان از خاک به عنوان جاذب 

 (1392لو،گرما یا سرما استفاده نمود. . )قیابک

برای تخمین دمای خاک در اعماق مختلف در طول سال روش های متعددی ارائه شده اند. رابطۀ زیر بر اساس تئوری 

( خالصه شده است )در رابطۀ زیر، سینوس به رادیان محاسبه می Hillel,1982)(و هیلل ASHRAE.2008)اشری 

 (1392شود(. . )قیابکلو،
 

𝑡𝑠,𝑧 =  𝑡𝑚 + 𝐴𝑜 exp (−𝑧√
𝜋

365𝛼
 )  sin [

2𝜋(𝑛−𝑛𝑜

365
− 𝑧√

𝜋

365𝛼
− 

𝜋

2
]                                         (1)  

 

 در رابطۀ فوق:

𝑡𝑠,𝑧  ( دمای خاک در عمق و زمان مورد نظر=C˚) 

 Z( عمق خاک از سطح زمین =m) 

𝑡𝑚 = دمای میانگین (ساالنۀ هواC˚) 

n شمارۀ روز موردنظر از اول ژانویه = 

𝑛𝑜 = شمارۀ روز وقوع سردترین روز سال از اول ژانویه 

 𝜋 عدد پی = 

 𝐴𝑜 دامنۀ موج دمای هوا =(C˚):که به صورت زیر قابل محاسبه است 

𝐴𝑜  2 ÷اختالف متوسط دمای گرمترین و سردترین ماه سال =

𝛼=  ( ضریب نفوذ گرمایی خاک/ day 2mکه از رابطۀ زیر قابل محاسبه است ): 

 

α =  
86.4 𝜆𝑠

𝜌𝑠[0.73+4.18 (𝑤÷100)]
                                                                      (2) 

 در رابطۀ فوق:

 𝜆𝑠( ضریب هدایت حرارتی خاک =˚k .W/m) 
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 𝜌𝑠( 3= جرم حجمی خاکkg/m) 

  w  مرطوب خاک به راحتی با = درصد رطوبت که برابر است با نسبت جرم آب به جرم بخش جامد    )دو وزن خشک و

 وزن کردن نمونه خاک قبل و بعد از قراردادن آن در کوره به دست می آید(.

ضریب نفوذ گرمایی خاک مهمترین ویژگی حرارتی خاک به شمار می رود که بیانگر توانایی خاک در عبور دادن حرارت 

د، مایع و گاز می باشد و قابلیت انتشار حرارتی از نقطه ای به نقطۀ دیگر است. از آنجایی که خاک مرکب از فازهای جام

این اجزاء به طور معنی داری با یکدیگر متفاوت است، لذا هر گونه تغییر در نسبت حجمی اجزاء تشکیل دهندۀ خاک، 

 خواهد شد.  ɑمنجر به تغییر در مقدار 

                                                                                                                                                

                       

 سبزینگی .3،4

زنده اهمیت و نقش اساسی دارند. درختان و فضای سبز همواره در تلطیف هوا و تأمین اکسیژن موردنیاز همۀ موجودات 

استفاده از سبزینگی یا پوشش گیاهی مناسب در مکان فراخور، یکی از اقتصادی ترین و ارزان ترین روش های تنظیم 

شرایط محیطی و کاهش مصرف انرژی در ساختمان به شمار می رود. در واقع از این طریق نه تنها می توان از اثرات زیان 

شید بر ساختمان در تابستان پیش گیری نمود، بلکه از سوز و سرمای شدید باد زمستانی نیز در بخش تابش شدید خور

امان ماند. کاربرد این روش برای اقلیم های سرد، گرم و همچنین معتدل کامالً مناسب و مطلوب می باشد. شکل زیر 

 (1392دمای سطوح مختلف را در یک روز تابستانی نشان می دهد. . )قیابکلو،

ایجاد سطوح سبز در روزهای گرم در شهرهای خشک و نیمه خشک همانند بسیاری از شهرهای ایران می تواند در تهویۀ 

مسایلی مانند آلودگی هوا، مقدار دی اکسید کربن و  (1392)قیابکلو، مناسب و خنک تر شدن محیط شهری مؤثر باشد.

بز کاهش داد. در ضمن می توان از این بام ها به عنوان راه حلی جزیره های گرمایی را می توان با استفاده آگاهانه بام س

 (.Mahmoudi،2011.)لیمی در مقیاس ریز اقلیم نام بردبرای مقابله با تغییرات اق

زنده(، دیوار بیولوژیکی و -باغ بام، بام سبز، دیوار سبز، نمای سبز، باغ عمودی، باغ معلق، دیوار اکسیژن ساز )جاندار  

نظایر آن فناوری های متعددی هستند که در زمینه های انرژی و محیط زیست از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و امروزه 

مطالب متنوعی یافت می شود. این فناوری ها به لحاظ زیست محیطی،  خشکی به وفور راجع به آنها در منابع مختلف 

فالت ایران منجر به عالقۀ وافر مردم در به کارگیری آب در باغ ها شده است و از همین رو باعث شده تا آب را به شیوه 

ب و گیاهان عالوه بر تلطیف آب های گوناگون در باغ به حرکت درآورده و بر زیبایی، لطافت و رطوبت هوای آن بیفزایند. آ

 (1392. )قیابکلو،و هوا، موجب جذب گرد و غبار هوا نیز می شوند.

 

 بام سبز.1،4،3

اصطالح بام سبز به بام ساختمانی گفته می شود که قسمتی از آن و یا همۀ آن با محیط کشت در حال رشدی پوشیده 

ی از قبیل سد کننده ریشه، زه کشی و آبیاری باشد. باغچه شده است. بام سبز ممکن است همچنین شامل الیه های اضاف

از  %35در حدود  .(1392های گلدانی در سقف جزءاین بحث نبوده و به عنوان بام سبز شمرده نمی شوند. . )قیابکلو،

که بتوانند جذب حرارت در تابستان توسط بام بنا صورت می پذیرد. بنابراین استفاده از درختان با تنۀ بلند و تاج افشان 

 روی بام سایه ایجاد نمایند بسیار مفید می باشد.
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 www.architek.com: سایه اندازی بام. ماخذ: 5شکل

در بعضی از پروژه ها مانند آکادمی علوم کالیفرنیا معمار پروژه عالوه بر دلیل زیبایی شناسانه، از بام سبز به عنوان راه  

اینچی به عنوان یک الیه  6کاری اقلیمی برای کاهش بار گرمایشی و سرمایشی ساختمان استفاده کرده است. یه خاک 

 40درجه خنک تر از سقف های معمولی می کند و  10اخلی را حدود عایق فوق العاده به حساب می آید که دمای د

دسی بل فرکانس صوتی را کاهش می دهد. در ضمن جزیره حرارتی شهری را کم می کند. سقف ساختمان در جاهایی از 

می درصد از انرژی سالیانه ی برق را تامین  5سلول فتو ولتلئیک است که  60.000سایه بان های شیشه ای که شامل 

پوند گازهای گلخانه ای می شود. این سلول های فتوولتائیک در سایه بان های شیشه ای  405.000کندو مانع از انتشار 

 (archdaily.com)قابل رویت هستند.

 

 
 www.archdaily.com: عکس هوایی ساختمان آکادمی علوم کالیفرنیا. ماخذ: 6شکل 

 

 ایجاد سایه روی نما و انواع دیوارهای سبز .2،4،3

 

کاشت درختان برگ ریز مسیر مستقیم آفتاب تابستانی را مسدود می کند و زمین پوشیده از سبزه مانع انعکاس تابش 

خورشید از زمین شده و عالوه بر آن سطح زمین را خنک تر نگاه می دارد. سبزینگی شاید تأثیرگذارترین راه برای دور 

داشتن آفتاب شدید صبح و بعد از ظهر از دیوارها و پنجره های شرقی و غربی باشد؛ اما بایستی دقت شود که از نگاه 

مسدودشدن نسیم شبانۀ تابستان که می تواند قسمتی از راه کار خنک کردن روزانه باشد اجتناب شود. کاشت هدفمند 
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آالچیق ها می تواند نه تنها نیاز به وسایل آفتاب گیر داخلی درختان، بوته ها و تاک ها در ساختمان و ساختارهایی نظیر 

و خارجی را کاهش دهد، بلکه در ساختار شهری نیز به تغییر آب و هوا کمک نماید. بوته های همیشه سبز و پوشش 

ر گیاهی زمین برای جلوگیری و یا کاهش انعکاس تابشی جاده، مناطق آسفالت شده و ساختمان ها مفید هستند. تأثی

آفتاب گیری گیاهان تا حد زیادی بستگی به نوع گونه )درخت، بوته و یا تاک( و سن آنها دارد. در صورت وجود گیاهان 

 (1392برگ ریز، تراکم گیاهی فصل به فصل تغییر می کند. . )قیابکلو،

 

 نماهای سبز  .3،4،3

ک در حالی که ریشه در زمین یا در یک بستر در نماهای سبز گیاه بر روی سطح نما حرکت کرده و گیاه رونده و یا پیچ

خاکی روی نما دارد، رشد می کند. در بسیاری از موارد برای نمای سبز سازه ای حمایت کننده هم در نظر گرفته می 

شود. این سازه ها یا به صورت شبکه هایی متصل به دیوار از جنس های مختلف مانند چوب، فلز، شبکۀ توری و سیم 

 (1392. )قیابکلو، وده و یا به صورت پانلی اجرا می شوند.های کابلی  ب

 

 

 

 

 

 

 
 www.architek.com: نماهای سبز. ماخذ: 6شکل

 

از آنجایی که یکی از مزایای دیوارهای سبز دید زیبایی شناسی آن در منظر شهری می باشد، انتخاب گیاهان و ترکیب و 

چیدمان آنها در کنار هم از نقطه نظر رنگ و بافت و حجم و رشد نهایی هماهنگ بین گونه های انتخابی در نظر  چگونگی

گرفته شود. با توجه به عمق کم بستر کاشت در دیوارهای سبز از گیاهانی با ریشه کم عمق استفاده شود و از گیاهانی که 

وجود درختان در فصل تابستان باعث کاهش بار سرمایشی می  (1392. )قیابکلو، نیاز آبی یکسانی دارند استفاده شود.

گردد و در فصل زمستان با استفاده از غایق های حرارتی در دیوارها، پنجره های دو جداره و نوارهای درز گیر مانع ورود 

 (Safarzadeh،2010هوای سرد بیرون می شود.)

 

 سامانه های فعال.3،4،4

دیوارهای سبز می باشند. در این سامانه از هوای تولید شده توسط گیاهان در سامانۀ تهویۀ  این سامانه ها جدیدترین نوع

هوای ساختمان استفاده می شود. دیوارهای سبز با فیلتر بیولوژیکی، ظرفیت تصفیۀ هوا را افزایش می دهند. . 

 (1392)قیابکلو،
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 www.architek.com. ماخذ: دیوار اکسیژن ساز: 7شکل

 
دیوارهای فعال به سامانه چرخش هوای ساختمان متصل می شوند. فن ها باعث مکش هوا به سمت دیوارها شده و سپس 

 (1392هوا را در بین ساختمان می چرخاند. . )قیابکلو،

 

 سامانه های غیر فعال .3،4،5

محوطه های باز قرار می دهند تا دیوارهای غیر فعال هیچ نوع وسیلۀ مکانیکی چرخش هوا را ندارند در عوض آنها را در 

 در معرض بیشترین جریان هوا قرار گیرند.

به طور کلی دیوارهای سبز خصوصاً برای شهرها مناسب هستند چراکه آنها از سطوح فضاهای عمودی استفادۀ مفیدی 

بخیر آب در سطوح می کنند. همچنین این دیوارها در اقلیم های گرم و خشک بسیار مؤثر بوده و از آنجایی که سرعت ت

عمودی این دیوارها به مراتب از سطوح افقی باغچه ها کمتر است، در این گونه نواحی، دیوارهای سبز می توانند به عنوان 

 (1392دیوارهای خارجی ساختمان استفاده شده و باعث تازه کردن هوای اطراف ساختمان ها شوند. . )قیابکلو،

 

 

 

 

 

 

 
 www.architek.com. ماخذ: دیوار اکسیژن ساز: 8شکل 
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 هدایت کوران توسط گیاهان .3،4،6

 

هدایت کوران به اطراف و داخل بنا توسط ایجاد کانال هدایت باد به سمت بنا و بازشوها یکی دیگر از راه های خنک 

 کردن فضا توسط پوشش گیاهی به شمار می رود.

 

 
 .1392قیابکلو،. ماخذ: هدایت باد به داخل بنا: 9شکل  

 
همچنین وجود پوشش گیاهی بسته به تراکم و ارتفاع آن، بر کنترل جابجایی هوا در ساختمان و کاهش گردوغبار و 

ن هوا در ساختمان تأثیر می همچنین سرعت باد تأثیرگذار است. ارتفاع گیاه و فاصلۀ آن تا بازشوهای ساختمان روی جریا

 (1392. )قیابکلو،گذارد

 
 سرمایش همرفتی .3،5

سرمایش همرفتی که بوسیله تهویه طبیعی ایجاد می شود، استفاده از فرآیند جابه جایی هوای داخل ساختمان با در 

هوای تازه بیرون، بدون بهره گیری از دستگاه های مکانیکی، صورت می پذیرد. خنک سازی درون بنا با جریان هوا از 

ردی بوده است. بدیهی است زمانی جریان هوا به دیرباز در مناطق گرم و خشک جهان روشی شناخته شده و کارب

سرمایش درون بنا کمک مفید می نماید که دمای هوای بیرون کمتر از دمای هوای درون ساختمان باشد و در غیر این 

صورت، باید از جریان هوای بیرون به درون ممانعت به عمل آورد. کاربرد بهینه این روش زمانی است که اختالف دمای 

درجه سانتیگراد و حداکثر دمای روزانه کمتر از  20درجه سانتیگراد بوده و حداقل دمای شبانه زیر  15روز حداقل شبانه 

درجه سانتیگراد باشد. در این گونه مناطق، با بازکردن درها و پنجره ها هنگام شب، خنکی هوا را می توان در اجزاء  36

متر بر ثانیه باشد. در غیر این صورت توسط یک  3ای  2عت وزش باد بنا ذخیره نمود. این در صورتی است که حداقل سر

.  فن ساده می توان هوای خنک بیرون رابه درون بنا هدایت کرده و حتی آن را در انباره ی سنگی ذخیره نمود.

ها در دریافت غیرفعال خورشیدی و دریافت انرژی از منابع داخلی ساختمان برای گرمایش ساختمان (1392)قیابکلو،

ها و تهویه طبیعی نیز اقداماتی ضروری برای سرمایش بسیار مهم است. استفاده از سایبان های گرم و خشک و سرد اقلیم

 (1393)نصرالهی،.باشند.می ها غیرفعال در این اقلیم
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 جریان هوا در اطراف ساختمان.3،5،1

پیچیدۀ باد و این مجموعه ها است. جریان باد در وزش باد در سطح زمین و در مجموعه های ساختمانی نتیجۀارتباط 

اطراف ساختمان ها به عواملی نظیر ابعاد و شکل ساختمان ها و هم جواری آنها نسبت به یکدیگر که تعیین کننده ی 

مناطق تحت فشارهای مختلف در اطراف مانع است بستگی دارد. هنگامی که وزش باد با بدنه بیرونی ساختمان برخورد 

، در آن جبهه فشار باد مثبت بوده و در جبهۀ مخالف، فشار معکوس یعنی منفی خواهد بود. بنابراین اگر در این می کند

 (1392. )قیابکلو، دو جبهه بازشوهایی در بدنه ساختمان تعبیه شوند، کوران طبیعی در درون بنا ایجاد خواهد شد.

 

 

 

 

 

 
 .1392قیابکلو،. ماخذ: هوا در جداره ساختمان های مربعتوزیع فشار باد در رابطه با جهت جریان : 10شکل 

 

در وضعیت مایل، فشار باد به طرف گوشه های سطوح تحت مکش به شدت کاهش یافته و در گوشه های پایین سطح 

 (1392. )قیابکلو، تقریباً از بین می رود.

ر است. هنگامی که جهت وزش باد تغییر فشار باد در بخش پشت به باد و تحت مکش، کمتر از  قسمت های تحت فشا

 عمود بر نمای ساختمان باشد، حداکثر مکش در قسمت فوقانی دیوارهای جانبی ساختمان به وجود می آید.

 

. 
 .1392قیابکلو،. ماخذ: توزیع فشار باد در اطراف ساختمان در رابطه با جریان هوا: 11شکل

 

ساختمان های کم ارتفاع با توجه به تغییرات جهت باد در نمودار شکل متوسط ضریب فشار باد بر روی نمای رو به باد 

 (1392زیر نشان داده شده است. )قیابکلو،
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 .1392: متوسط صریب قشار باد بر روی نمای رو به باد ساختمان های کوتاه.ماخذ: قیابکلو، 1نمودار

 
های مختلف ساختمان وجود دارد. طبق روش های مختلفی برای محاسبۀ عددی متوسط ضریب فشار باد در جبهه 

مطالعات انجام شده، روش ذیل یکی از روش های نسبتاً دقیق برای محاسبۀ متوسط فشار باد برای دیوارهای خارجی 

ساختمان ها با توجه به جهت باد است که برای سهولت بیشتر، ضرایب عددی موردنیاز در معادله گنجانده شده اند. . 

 (1392)قیابکلو،

 

ای رو به باد در ساختمان های کم ارتفاع و همچنین ساختمان های بلند مناطق بادخیز، بهتر است تا حد امکان فاقد نم

گوشه های تیز بوده و دارای شکلی محدب باشد تا جریان باد براحتی به طرفین ساختمان هدایت شود. طراحی پلکانی 

تمان های بلند و موقعیت قرارگیری آنها در ساختار کالبدی نیز به هدایت باد از روی ساختمان ها کمک می کند. ساخ

 شهر نیز می تواند تأثیر قابل توجهی بر جریان باد در خیابان ها و مسیرهای پیاده رو داشته باشد. 

ساختمان های مرتفع )برج ها(، قسمت عمده ی جریان باد را به اطراف منحرف می کنند. هر چه عرض آنها بیشتر شود، 

ها به شکل سدی در برابر جریان باد عمل نموده و میزان این انحراف بیشتر می شود. در این حالت میزان  ساختمان

جریان بادی که در قسمت باالیی پشت به باد ساختمان ایجاد می شود، بیشتر می گردد. بنابراین عرض ساختمان رو به 

 (1392. )قیابکلو، باد معیار مهم در الگوی حرکت باد است.

 

 
 .1392قیابکلو،ماخذ:  جریان بهتر هوا در ساختمان های آیرودینامیک.: 12شکل
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در مورد انحنای دیوارهای رو به باد نیز ذکر این نکته مهم است که در شکل محدب، قسمت عمده ای از جریان باد به 

یک انحراف آرام به کناره اطراف منحرف شده و میزان کمتری از آن به باال و پایین هدایت می شود. همچنین این شکل 

.  را ایجاد کرده و میزان آشفتگی باد که از عوامل مهم جریان نزدیکی سطح زمین و خیابان ها است، را کاهش می دهد.

 (1392)قیابکلو،

احداث بالکن در گوشه ها نیز کمک می کند تا جریان باد به راحتی به اطراف ساختمان هدایت شود. طرح های هرمی و 

ر ساختمان های بلند نیز به پرش باد از روی ساختمان کمک می کنند. راه دیگر چرخاندن پالن ساختمان حول پلکانی د

محور قائم است. مطالعات نشان می دهد که گزینه آخر در کاهش فشار باد بر ساختمان های بلند بسیار مؤثر است. 

وسط هوا است. معموال این جریان سریع هوا از سرعت هوا در لبه های ساختمان های بزرگ بسیار بیشتر از سرعت مت

کنار ساختمان تا فاصله ای به اندازه ی عمق ساختمان ادامه دارد. هر چه ساختمان مرتفع تر بوده و پهنای آن بیشتر 

حد  باشد، این جریان بیشتر تشدید می گردد. بنابراین بهتر است که نمای رو به باد در بناهای مرتفع در مناطق بادخیز، تا

  (1382،کسمایی) امکان فاقد گوشه های تیز بوده و دارای شکلی محدب باشد.

 
 بادخان.3،5،2

بادخان ها به کمک باد، باعث ایجاد فشار منفی و به دنبال آن، مکش هوای داخل به باالی بام می شوند. در واقع بادخان 

که، بادخورها با ایجاد فشار مثبت، هوای باالی ها نوعی هواکش های بادی )و نه حرارتی( محسوب می شوند. در صورتی 

بام را به درون ساختمان می دمند. بادخان ها نیز همانند بادخورها به لحاظ ارتفاع و شکل ظاهری دارای انواع متفاوتی 

 (1382،کسمایی. ) بوده و همانند بادخورها انواع پیش ساخته نیز دارند.

 

 
 .1392قیابکلو،. ماخذ: شکل ظاهری انواع بادخان: 13شکل

 
با مکش هوا از طریق بادخان ها، هوای تازه از طریق پنجره ها، کانال های زیرزمینی و یا از طریق بادخورها تأمین می 

شود. از آنجایی که در این روش، سرعت جریان هوا در داخل نسبت به تهویۀ عبوری و بادخور کمتر است، بنابراین در 

داخلی باید دقت داشت تا مسیر جریان هوا مسدود نگردد و همچنین پیچ و خم در کانال کشی  طراحی دیوارها و موانع

 (1382،کسمایی).  ها به حداقل برسد.

 تهویه در اثر اختالف دما)پدیدۀ دودکشی( .3،5،3

در این نوع تهویه، جریان هوا توسط اختالف فشاری که نتیجۀ اختالف دما است، به وجود می آید که به طور معمول در 

مواقعی که هوای درون ساختمان گرمتر از هوای مقایسه با جریان هوا توسط باد، مقدار هوای کمتری جابجا می شود. 
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نقاط ساختمان نصب می شوند، هوای خنک تر از طریق دریچۀ  بیرون باشد، دو دریچه که در پایین ترین و باالترین

پایینی به داخل و از طریق دریچۀ باالیی به بیرون هدایت می شود. مقدار گرمایی که در این روش از داخل بنا به بیرون 

و پایین و  منتقل می شود، به سرعت و غلظت جریان هوا، اختالف دمای بیرون و درون، اختالف ارتفاع دریچه های باال

 (1392اندازۀ دریچه ها بستگی دارد. )قیابکلو،

 
 .1392قیابکلو،. ماخذ: جریان هوا درون ساختمان توسط اختالف دما: 14شکل

 تهویۀ حرارتی از طریق آتریوم.3،5،4

بیرون بیشتر  اندازه بازشوها بر دمای داخل آتریوم تأثیر زیادی دارد. هر چه بازشوها بزرگتر باشند، نزدیکی دمای داخل و

است. آتریوم هایی که در باال و پایین دارای بازشو هستند، به دلیل اختالف دما قادر هستند تهویۀ مناسبی را برای فضای 

درونی ایجاد نمایند. گرمای زیاد تابستان می تواند توسط سایه بان ها و تهویه کاهش داده شود. سایه بان ایده آل، سایه 

زه نفوذ حداکثر نور را در زمستان فراهم کند.همان گونه که در شکل زیر مالحظه می شود، راه بان متحرکی است که اجا

کارهای مختلفی برای ایجاد جریان هوا به واسطۀ اختالف دما می تواند وجود داشته باشد؛ مکش هوا از پنجره ها و خروج 

از اتاق ها و هدایت آن به سمت باال از طریق  از آتریوم، مکش هوای خنک از کانال زیرزمینی توسط آتریوم و عبور آن

 (1392. )قیابکلو، شفت یا نمای دو پوسته و همین طور جریان هوا از طریق فضای خالی واقع در کف را نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 
 .1392قیابکلو،. ماخذ: راه کار تهویه حرارتی در آتریوم: 15شکل

 
دمای داخلی آتریوم، جریان هوای عکس از باال به پایین ایجاد کرد. بدین همچنین این امکان وجود دارد که با سرد کردن 

ترتیب، هوای خنک شده به صورت تهویۀ عبوری از فضاهای مجاور آتریوم عبور کرده و آنگاه از طریق شفت یا نمای 

 (1392. )قیابکلو، دوپوسته هوای گرم شده به باال هدایت می شود.
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 .1392قیابکلو،. ماخذ: بیعی و مکانیکی در آتریومترکیب تهویه ط: 16شکل

 
 تهویۀ حرارتی از طریق نماهای شیشه ای دو پوسته.3،5،5

نماهای دوپوسته امکان تهویۀ طبیعی را ضمن کنترل دما، باد، باران و صدا فراهم می آورند. اصول کار این نماها براساس 

پوستۀ شیشه ای، شکل می گیرد. در طول زمستان پوسته خارجی جریان و کنترل هوا در فضای حایل میان نما و یک 

بسته شده و منحرف کنندۀ بادهای سرد زمستانی از بدنه اصلی بنا است. فضای حایل بین دو پوسته به عنوان یک انبارۀ 

دل حرارتی عمل کرده، با ذخیرۀ گرما از تابش مستقیم خورشید، تقاضای گرمایش را در بنا کاهش می دهد. یک مب

حرارتی می تواند در فضای حایل قرار گیرد تا گرما را به نقاط موردنیاز مانند ضلع شمالی انتقال دهد. در تابستان می 

توان با استفاده از شیشۀ انعکاسی در پوسته داخلی، برای کاهش جذب تابش مستقیم خورشید و انتقال هوای خنک ضلع 

ایش شبانه، به خنک نگاه داشتن بنا و جلوگیری از گرمایش بیش از حد و شمالی به ضلع گرمتر جنوبی و استفاده از سرم

. کاهش بار برودتی کمک نمود .(1392)قیابکلو،

 

 

 

 
 .1392قیابکلو،. ماخذ: نمای دو پوسته: 17شکل

 
 تحلیل و شبیه سازی انرژی.4

سازی نیز شــاهد گسترش رو به با توجه به پیشــرفت های فن آورى در عرصه های مختلف، در حیطه فن آورى شــبیه 

رشــد نرم افزارهای شــبیه ســازی در دو ســطح ارتقای کیفیت و توســعه قابلیت های نرم افــزاری موجــود و 

 (,Hensen et al., 2004). همچنیــن افزایــش کمیــت و تعداد آنها هســتیم
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 پروژه یک ساختمان و با در نظر گرفتن مالحظات طراحیپس از بررسی آیتم های تاثیرگذار بر میزان بهره وری انرژی 

از عایق خاک به تحلیل انرژی  تک تک عوامل مانند جهت گیری، میزان تبادل حرارتی، میزان بازشو، استفاده  می توان

انرژی . به این منظور با شبیه سازی یک نمونه با ابعاد مشخص ، به بررسی آیتم های اثرگذار بر بهره وری و... پرداخت

انرژی به  . در پایان با مقایسه نمونه پایانی و نمونه ی اولیه میزان صرفه جویی و بهره وریساختمان ها پرداخته می شود

با استفاده از شبیه سازی انرژی به الگوهای مشخصی  با  صورت درصد مشخص می شود. در بعضی پروژه ها، می توان

چیدمان شهری بر اساس فرم  بعضی از پروژه ها نوع. در اقلیم مورد نظر رسیدونه در یک بررسی و آنالیز ساختمان های نم

پس از تحلیل و مقایسه  این نمونه های اولیه بر اساس معیارهای نور روز  می شود وهای ساختمانی نمونه در نظر گرفته 

  (.Ratti،2003.)تعیین می شودبهترین کارایی  با و پتانسیل ساخت، فرم حیاط مرکزی

شبیه سازی مصرف انرژی، حوزه های کارکردی آن و مشخصات نرم افزارهای شبیه ساز انرژی بررسی شده و وزه، امر

سپس با استقاده از نتایج پژوهش ، نرم و  می شود سپس نرم افزارهای مذکور در حوزه ی معماری با یکدیگر مقایسه شده

 (1390غیایی،(.می گردافزارهای پرکاربرد استخراج 

 

 

 
 نتیجه گیری  .5

درصد انرژی مصرفی بشر در بخش ساختمان صورت می گیرد.این میزان انرژی مصرفی شامل حامل  40طبق آمار حدود 

افزایش قیمت های حامل های انرژی، کاهش منابع . های انرژی که عمدتا سوخت های فسیلی هستند صورت می گیرد

ختمان ها را دو چندان می کند. به این منظور بکارگیری راه فسیلی و آلودگی محیط نیاز به بهره وری انرژی در سا

کارهای معمارانه امروزی برای ارتقای بهره وری انرژی ضروری به نظر می رسد. آیتم هایی مانند زمین سرمایی و زمین 

 سبزینگی، تهویه طبیعی)سرمایش همرفتی(، سیستم های تاسیساتی، گرمایی، نماهای هوشمند و دو و چند پوسته

مناسب ساختمان و اقلیم، تبادل حرارتی، استفاده از متریال های مناسب، سرمایش تشعشعی، بکارگیری نرم افزارهای 

شبیه ساز و آنالیز انرژی و طراحی مدل های آزمایشگاهی می تواند در طول پروسه ی طراحی به طور چشمگیری موجب 

ی عام المنفعه شود.البته  در فضاهای فرهنگی مهمترین ارتقای بهره وری انرژی ساختمان ها به خصوص ساختمان ها

مسیله حضور مردم و نحوه تعامل با یکدیگر و نیز با محیط شهری می باشد. به منظور رعایت اصول بهره وری انرژی در 

نرژی ما را این مراکز، در انتخاب راه کار ها ی بهره وری امروزی  باید دقت نمود تا توجه به اصول معماری اقلیمی و کم ا

 از هدف اصلی ساختمان دور نکند.
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