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   چکیده
در طراحی ساختمانها، در نظر گرفتن حداکثر استفاده از نور خورشید هم برای بهره مندی از انرژی و هم سایه الزامیست و    

می باشد. قرار گیری باید مورد توجه طراحان قرار گیرد.سایه و مسیر حرکت آن در شبانه روز از عوامل مهم در طراحی سایت 

سایه بر روی بناها و تاثیر آن بر بناهای مجاور نیز از موارد قابل توجه در بهره گیری از انرژی خورشیدی وبه تبع  صرفه جویی 

در مصرف انرژی است.برای دستیابی به این مهم باید در طراحی سایت و نحوه قرار گیری بنا دقت کافی به عمل آید.دست 

در زمستان و کنترل آن در تابستان باید در طراحی اقلیمی و نهایتا قرارگیری بنا مورد توجه قرار گیرد. در این یابی به آفتاب 

نوشتار سعی بر آن است تا چگونگی بهره گیری بناها به صورت همسان از نور خورشید مورد بررسی قرار گیرد، همچنین روش 

غرافیایی و توپوگرافی های مختلف بیان شده است.در پایان براساس های محاسبه و ترسیم سایه ی  بناها در عرض های ج

 .نتایج بدست آمده موارد پیشنهادی جهت بهبود استفاده از انرژی خورشیدی ارائه شده است

 

 انرژی خورشیدی، سایه، طراحی اقلیمی، نحوه قرار گیری بنا كلیدی: های واژه

 

  مقدمه -1
دن آن با توجه به اقلیم که گرم ، سرد ویا معتدل باشد مشخص می شود. درنظر گرفتن سایه و مطلوب و نامطلوب بو        

مسیرحرکت سایه ساختمان ها ، درختان و سایر عوامل موجود در سایت از مواردی است که باید در طراحی اقلیمی مشخص 

بر روی بنا و باز شو هاست.که هم در  شود. در مناطق با اقلیم گرم هدف طراحی جلوگیری از تابش نور خورشید و ایجاد سایه

تهویه مطبوع و خنک سازی تاثیر دارد و هم در کاهش هدر رفت انرژی.در حالیکه در مناطق سردسیر و همچنین در زمستان 

 در زمستان بیشترین و مفیدترین زمان مناطق معتدل ، پرهیز از ایجاد سایه درختان و بناها بر روی هم باید در نظر گرفته شود.

بعد از ظهر می باشد .معموال مسیر سایه را برای بحرانی ترین اوقات  9صبح تا 3برای بهره برداری از انرژی خورشیدی بین ساعات 

سال یعنی کوتاه ترین روزسال ،اول دی ماه که دارای بلندترین طول سایه می باشد را محاسبه می کنند.در اول دی ماه زاویه 

سال کمتر بوده و در نتیجه سایه ای که اشیاء بر روی سطح افق ایجاد می کنند بلندتر از سایر اوقات  ارتفاع خورشید از بقیه ایام

 .است
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 مسیر حركت خورشید نسبت به بنا در زمستان وتابستان: 1 شکل

 خورشید موقعیت

 " تابش جهت " دیگری و "تابش زاویه " یکی زاویه دو ی وسیله به توان می زمان هر در و منطقه هر در را خورشید موقعیت

 زاویه " تابش جهت " و شود می تشکیل افق سطح و خورشید پرتوی امتداد بین که است ای زاویه تابش زاویه . کرد مشخص

 به دوزاویه این ساالنه و روزانه تغییرات . آید می پدید واقعی شمال و افق صفحه بر خورشید پرتو تصویرامتداد بین که است ای

 این.است زمین چرخش ،زاویه خورشید موقعیت زوایای ی محاسبه در موثر عامل اولین.دارد بستگی محل یجغرافیای عرض

 ،ایجاد کند می متصل هم به را خورشید و زمین مرکز که خطی و گذرد استوا می خط از که ای صحفه بین است ی زاویه زاویه

 .است نظر مورد زمان و جغرافیایی ،عرض تابش جهت و تابش زاویه تعیین در موثر عوامل دیگر . شود می

  

 

 : موقعیت خورشید نسبت به زمین در فصول مختلف2 شکل

                        

 

 : جهت و زاویه تابش پرتوهای خورشید3 شکل
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 آفتاب تابش

 :از عبارتند اهمیت ترتیب به .دهد می قرار تاثیر تحت را ساختمان یک پرتو نوع پنج شدن ساطح با آفتاب تابش کلی طور به     

 کوتاه موج طول با مستقیم پرتوی •

 کوتاه موج طول با آسمان از پراکنده پرتو •

 کوتاه موج طول با اطراف سطوح از تابیده باز پرتوی •

 حرارتی( بازتاب ) بلند موج طول با شده گرم اجسام و زمین از شده ساطع پرتوی •

 (حرارتی بازتاب ) بلند موج طول با نآسما به ساختمان از شده ساطع پرتوی •

 مسیر حركت سایه

برای مطالعه مسیر حرکت سایه بر روی سطح افق بر اثر حرکت خورشید در ابتدا مثال ساده ای مانند مسیر سایه ی یک         

اویه جهت نما که به میله عمودی را مورد بررسی قرار می دهیم. تعیین مسیر حرکت سایه بر روی سطح افق به زاویه ارتفاع ، ز

مسیر حرکت سایه میله عمودی را  4عرض جغرافیایی محل وابسته است و همچنین ارتفاع میله مورد نظر بستگی دارد.تصویر 

 در یک نقطهفرضی از نیمکره شمالی بر سطح زمین در کوتاهترین روز سال از طلوع تا غروب نشان می دهد.

 

 : پالن مسیر حركت سایه ی میله4 شکل

 

بعداز ظهر نشان داد شده است.  9صبح تا 3الف پالن مسیر حرکت سایه را برای همان موقعیت بین ساعات -5در تصویر        

ب پان ساده شده مسیر حرکت نشان داده شده است که با اتصال رئوس سایه های ایجاد شده الگوی -5همچنین در تصوبر 

های جغرافیایی باالتر طول سایه بیشتر و در عرض های جغرافیایی  حرکت سایه بدست آمده است.بدیهی است که در عرض

 کمتر طول سایه کوتاه تر می باشد.

 الگوی حركت سایه در سطوح شیبدار

طبیعتا اگر ساختمان بر روی سطحی شیبدار باشد طول سایه روی زمین کتفاوت با سطوح افقی است.به این معنا که        

 زظهر متقارن نبوده و بنابه نوع توپوگرافی متغییر خواهد بود.الزاما شکل سایه صبح و بعدا
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 دار : طول سایه در زمین شیب5 شکل

 

در این صورت با توجه به محل استقرار ساختمان ، طول سایه در زمین های شیبدار سرباالبب کمتر و طول سایه در زمین های 

اهمیت در طراحی سایت توجه به تاثیر توپوگرافی بر الگوی سایه ی  شیبدار سرازیری بلندتر می باشد.یکی از نکات بسیار حائز

 ساختمانها است به خصوص زمانی که توپوگرافی زمین از یک ساختمان به ساختمان مجاور متفاوت باشد.

 

 
 : اقلیم سرد و فرم بنا در این اقلیم6 شکل

 

 اقلیم و ساختمان فرم

 می غربی – شرقی محور جهت در آن کشیدگی آفتاب باعث تابش زیاد شدت و ساختمان فرم فشردگی باعث هوا سردی      

 البته دارد را خارجی سطح کمترین حجم، وجود بیشترین با زیرا . شود می محسوب ساختمان فرم بهترین مربع پالن. شود

 آفتاب کم بسیار نفوذ نتوا می دلیل به همین و دارد کوچکی های پنجره معموالً که قدیمی های ساختمان درمورد مسئله این

 بزرگی خور شیشه های دارای قسمت که امروزی های ساختمان مورد در ولی .کنند می صدق نادیده انگاشت، را انها داخل به

 معکوس رابطه آن اندازه اضالع با ساختمان یک اضالع از یافته انتقال حرارت مقدار اگر یعنی .نیست صادق مسئله این است،

 تابش معرض تاثیر در بیشتر که اضالعی مطلوب، یک فرم در تر، ساده عبارت بود به خواهد مطلوب ساختمان فرم باشد، داشته

 که هایی یا ساختمان اند شده کاری عایق دقت با و کامل طور به که هایی ساختمان .کوچکتراند دارند، قرار هوا دمای و آفتاب
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 که پنجره ساختمانهای برعکس، .است داشته شکل تغییر به بیشتری ن نیازاقیلمشا به توجه با دارد، سایبان آنها جنوبی نمای

 .دارند غربی-شرقی محور طول در کشیدگی کمتری به نیاز هستند، سایه در کامال یا دارند کوچکی تقریبا های

 سرد اقلیم

 ساختمان نوع بهترین است، مکعب به شبیه انها که فرم ای طبقه دو های ساختمان .باشد مربع آن پالن و فشرده ساختمان       

 .است زمستان در داخلی هوای کنترل گرمای نظر از

 معتدل اقلیم

 صلیبی حتی و آزاد های فرم از توان می مناطق این در .شرد می نظر به الزم غربی-شرقی محور طول در پالن گسترش       

 .کرد استفاده شکل

 خشك و گرم اقلیم

 در .باشد شکل مکعبی و فشرده باید ها ساختمان تابستانی، شرایط به توجه با ولی .یابد گسترش غربی-شرقی محور طول در

 خنک هوای و، مو چفته و پیچک درخت، دیوار، سایهبا  شده ایجاد حفره کردن پر و مکعب این از قسمتی بریدن با هرصورت،

 کند ایجاد ساختمان در مناسبی نسبتا فضای توان می فواره و حوض درختان، برگ چمن، سطح اب تبخیر به وسیله شده

 مرطوب و گرم اقلیم

 ساختمان مناطق این در اگر .درآید غربی-شرقی محور امتداد در مستطیل مکعب شکل به و باشد کشیده باید ساختمان فرم      

 .باشد باز و آزاد تواند می آن پالن گیرد، کامل قرار سایه در

 
 ای متفاوت: فرم ساختمانها در اقلیم ه7کل ش

 بزرگ ساختمانهای فرم تعیین

 که دهد می نشان اقلیمی چهارگانه مناطق در آن در اقلیمی عوامل تاثیر کاهش در فرم یک حجم افزایش تاثیر بررسی      

 کلی بطور .نیست چنین مرطوب و گرم مناطق در دارد، فراوانی اهمیت خشک و گرم مناطق و سرد در مناطق تاثیر این اگرچه

 .دارد قرار اهمیت دوم مرحله در قرارگیری و جهت فرم بزرگ، های ساختمان در

 در پشت به پشت چسبیده بهم های ساختمان یا شکل مکعبی های ساختمان و فشرده و بسته های فرم سرد، مناطق در -1

 .باشد مرتفع ساختمانها از بهتر مناطق این در .دارند ارجحیت جنوبی محور شمالی جهت

غربی -شرقی محور جهت در گرفته قرار های فرم هرصورت، در ولی دارد وجود انتخاب در بیشتری آزادی معتدل، قمناط در-2

  تراست. مناسب
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 ضلع با که هایی فرم یا شکل مکعبی های فرم شود استفاده فشرده و توپر های شکل از است بهتر خشک و گرم مناطق در -9

 ساختمان به نسبت نیز مرتفع ساختمانهای .است تر مناسب انهاس، غربی-شرقی ایه ضلع از بزرگتر انها جنوبیذ-شمالی های

 .شوند می داده ترجیح کوتاه های

 ولی .تراند مناسب باشند، شده کشیده غربی-شرقی محور جهت در آزاد بطور که هایی ساختمان مرطوب، و گرم مناطق در -4

 .نیستند مناسب دارند قرار آفتاب شدید تابش ضمعر در چون جنوبی،-شمالی محور جهت در هایی ساختمان

 

 
 : جهت ساختمانها با توجه به اقلیم8 شکل

 

 

 ساختمان قرارگیری جهت انتخاب

 باشد. جنوب به رو ساختمان اصلی نمای باید ساختمان داخل در حرارتی شرایط بهترین ایجاد برای -1

 در و تر گرم تابستان در ولی کنند، می دریافت تر یکنواخت بطور را آفتاب غربی جنوب و شرقی جنوب نماهای اگرچه -

 .شوند می جنوبی نمای از سردتر زمستان

 می غربی جنوب و شرقی جنوب جنوبی، دیوارهای از سردتر زمستان در و تر گرم تابستان در غربی و شرقی دیوارهای -9

 قرار جهتی در باشد ساختمان است، سرد معموال هوا که زیاد جغرافیایی های عرض در و سردسیر مناطق در بطورکلی، .شوند

 .نماید دریافت سال طول در را خورشیدی انرِژی حداکثر که گیرد

 مهم نکته

 سفید خارجی سطوح زیاد، تا متوسط حرارتی مقاومت با دیوارهایی مختلف، های جهت در هایی اتاق دارای که ساختمانی       

 سفید نیز آن های ساختمان تمام خارجی سطح که دارد قرار ای مجموعه در و است موثر های سایبان به مجهز هایی پنجره و
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 می دریافت شود، می منعکس اطراف سطوح از که را خورشید پرتو زیادی مقدار دارند، قرار سایه در که دیوارهایی حتی .است

 تعیین در کمی تاثیر دیوارها جهت و دکن می کسب را کمتری خورشیدی خورشیدی انرِژی سفید رنگ که انجا از ولی .کند

 هوای ورود باعث باشند، باز ها پنجره این اگر ولی .برد بین از دیوارها کاری عایق با توان می را اندك تاثیر این .دارد انها دمای

جهت  و ندارد ساختمان جهت به ارتباطی هوا تعویض این البته .شوند می داخل هوای تعویض نتیجه در و داخل به خارج

 سطوح این دمای باشد، تیره ساختمان این دیوارهای خارجی سطح رنگ اگر ولی .ندارد آن در تاثیری هیچ ساختمان قرارگیری

 و ظرفیت هرچه .دارد زیادی تاثیر ساختمان قرارگیری حالت، جهت این در .دارد بستگی کند می دریافت که تابشی میزان به

 نتیجه، در و تر مزدیک خارجی سطح دمای تغییرات به آنها داخلی سطح دمای تغییرات باشد، کمتر دیوارها حرارتی مقاومت 

مقاومت  ویژه عامل به دو این کمیت اگر ولی .شود می بیشتر داخلی هوای حرارتی شرایط تعیین در ساختمان جهت تاثیر

 .شود می کمتر خارجی دیوارهای داخلی سطوح دمای تعیین در ساختمان جهت تاثیر باشد، حرارتی زیاد

 تعیین خارجی سطوح رنگ گرفتن نظر در بدون توان نمی را ساختمان قرارگیری جهت که یابیم می در فوق مطالب به توجه با

 را ساختمان کردن گرم در آفتاب تابش کمی تاثیر هم و آنها در خورشیدی انرژی جذب میزان هم دیوارها، کردن سفید .کرد

 حرارتی ظرفیت و مقاومت افزایش ولی دهند می کاهش را داخلی فضای دمای حداقل و حداکثر و رساند می حداقل به

 دمای حداکثر نتیجه، در .دهد می کاهش را داخلی سطوح به خارجی شده گرم سطوح از حرارت انتقال خارجی، دیوارهای

 در دیوارها خارجی سطح برای شنرو های رنگ از استفاده بنابراین، .یابد می افزایش آن دمای حداقل و کاهش داخلی هوای

 .بود خواهد مفید است، سرد زمستان در هوا که مناطقی در خارجی دیوارهای حرارتی کاری عایق و گرم مناطق

 

 

 : جهت گیری بناها و شبکه دسترسی9 لشک

 

 طراحی مناسب سایت و سایه:

ری مناسب از گرمایش، سرمایش و نورگیری طبیعی اندازه ، فرم و جهت گیری مناسب ساختمانها از عوامل مهم بهره گی      

می باشد که مستقیما به طراحی شهری و جهت گیری صحیح خیابان ها مرتبط است. قدم اول در طراحی سایت مناسب 
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طراحی صحیح راهها و مسیرهای ارتباطی می باشد. جهت گیری اغلب خیابان های موجود به صورت شمالی جنوبی می باشد 

تاثیر باالیی در بهره گیری از تابش آفتاب زمستانی و پرهیز از تابش های ناخواسته ی شرقی و غربی در تابستان  که این مسئله

دارد.در غیر این صورت اغلب بناها به ناچار می بایست از شرق یا غرب نور بگیرند که این بدترین حالت ممکن برای نورگیری به 

 شمار می رود.

 

 
 

 شمالی جنوبی نمای باریکتر باید به سمت خیابان باشد : در خیابان های11 شکل

 

 فاصله بناها  و سایه

 

 
 : نحوه چیدمان بناها در سایت و جلوگیری از ایجاد سایه11 کلش

 

عدم رعایت فاصله مناسب بین ساختمانها در راستای شمالی جنوبی باعث ایجاد سایه ناخواسته ساختمان های جنوبی بر       

ی شمالی می شود.در خیابان های مورب ویا خیابانهایی که باچرخش و زاویه نسبت به محور شرقی غربی بنا روی ساختمانها
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می شوند در صورتیکه بلوك ها به سمت جنوب بچرخند از نورگیری مناسبی بهره مند خواهند بوددر این صورت نیز رعایت 

ه به خیابان های مورب ساخته می شوند عدم دید مستقیم فاصله صحیح بین بلوك ها الزامیست. یکی از مزایای بنا هایی ک

 بلوك ها به یکدیگر و محرمیت بیشتر می باشد.

 
 بهره گیری نامناسب از نورخورشید به علت كافی نبودن فاصله :12 شکل

 

این در قطعات در خیابان های مورب اگر عرض قطعات به اندازه کافی نباشد ساختمانها بر روی یکدیگر سایه می اندازندبنابر

 باریکتر بهتر است بلوك ها به صورت پس و پیش احداث شوند.

 
 :جایگزینی صحیح بلوكها به منظور بهره گیری از نورخورشید13 شکل

 

 در خیابان های مورب هر چه زاویه بزرگتر باشد، بلوکها کمتر بر روی هم سایه می اندازند.

 
 : زاویه در خیابان های مورب14شکل 
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خیابان های شرقی غربی بهترین حالت به شمار می روند اما اگر اندازه قطعات زمین و قرارگیری بلوك ها بصورت گرچه 

 مناسبی انتخاب نشده باشند ایجاد سایه ساختمان ها بر روی یکدیگر مشکل آفرین خواهد بود. در اینصورت هنگامی که عمق 

کان را به وجود می آورد که همه ساختمان ها از انرژی خورشیدی یکسان زمین کافی نباشد،جایگزینی بلوك ها در زمین این ام

 و کافی بهره مند شوند.

 
 

 :عقب نشینی بناها جهت بهره برداری از نور خورشید15 شکل

 

در زمین هایی که از عمق کافی برخوردار هستند نیز رعایت این نکته بسیار مهم است در غیر اینصورت بلوك ها روی یکدیگر 

ه می اندازند.همچنین در ساختمانهای به هم چسیده پیش آمدگی ساختمانها نباید موجب ایجاد سایه بر روی ساختمانهای سای

مجاور باشد.در تقسیمات زمین نیز باید به این نکته توجه شود که زمین های با مساحت یکسان ، زمین با عرض کم و عمق 

اب بیشتری در مقایسه با زمین های با عمق کمتر و عرض بیشتر خواهند بیشتر در جهت شمال جنوب امکان دستیابی به آفت

 داشت.

 
 

 : بهره برداری بهتر زمین ها دارای عمق بیشتر از نور خورشید16 شکل

 

در مواقعی که خیابان ها و کوچه های شرقی غربی عرض کافی را دارند بهتر است ساختمانها و درختهای بلند در ضلع جنوبی 

 اقع شوند تا سایه آنها بر روی ساختمانهای شمالی نیافتد.خیابان ها و
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 : قرارگیری نامناسب بناها و ایجاد سایه روی همدیگر17 شکل
 

 
 

 : ایجاد فاصله مناسب بناها با همدیگر18شکل 
 

هت نفوذ آفتاب به در مواردیکه ساختمانها به ناچار روی هم سایه می اندازند بهتر است از پنجره های سقفی و زیر شیروانی ج

 داخل بنا استفاده کرد.

 

 : انواع پنجره های سقفی 19 شکل

جهت بهره گیری از انرژی خورشیدی و گرمایش در زمینهای شیبداررو به جنوب فاصله ساختمانها می تواند کمتر باشد چون  

تر بودن سایه این فاصله می بایست بیشتر سایه درختان کوتاهتر بوده در حالیکه در زمینهای شیبدار رو به شمال به دلیل بلند 

 باشد
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 دار رو به جنوب دار روبه شمال، زمین شیب : به ترتیب از راست به چپ:زمین شیب21شکل 

اگر در ساختمانی کف پنجره از سطح زمین فاصله داشته باشد و یا اولین طبقه باالتر از سطح زمین بنا شده باشد، فاطله بین 

 اندکی کاهش یابد.ساختمانها می تواند 

 

 :تاثیر ارتفاع كف پنجره بر فاصله ساختمانها21 شکل

 نتیجه گیری:

بر اساس مطالعات صورت گرفته و لزوم صرفه جویی در مصرف انرژی و همچنین استفاده بهینه ساختمانها از انرژی خورشیدی 

 اصول طراحی سایت و ساختمانها به صورت خالصه در زیر ارائه می گردد:

 بعداز ظهر است و به همین  9صبح الی  3ن ساعات استفاده از انرژی خورشیدی در زمستان بین ساعات بهتری

 علت الگوی سایه برای این زمان تهیه  می شود.

 .شکل سایه بسته به نوع توپوگرافی ، درصد شیب و جهت شیب زمین متغیر است 

 و به باال ، طول سایه کمتر می باشد.در شیب های رو به پایین ، طول سایه بلندتر و  در شیب های ر 

  در زمین هایی که به جنوب شیب دارند، ساختمانها می توانند متراگم تر ساخته شوند که این قضیه در زمینهای

 با شیب رو به شمال عکس است.

 کهای برای جلوگیری از سایه اندازی ساختمانهای جنوبی بر روی ساختمانهای شمالی ، باید فاصله مناسب بین بلو

جنوبی و شمالی رعایت شوند که این موضوع بسته به ارتفاع ساختمان، عرض جغرافیایی ،توپوگرافی زمین متغیر 

 است.

  در تفکیک قطعات زمین باید دقت نمود که در زمین هایی با مساحت یکسان ،قطعات با عرض کمتر و عمق

 بیشتر کارایی بهتری از لحاظ انرژی خورشیدی دارند.

 ت نورگیری بنا به لحاظ صرفه جویی در مصرف انرژی ،از سمت جنوب است.بنابراین خیابان های بهترین حال

 شرقی /غربی  مناسب ترین جهت احداث برای خیابان هاست.
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  در خیابان هایی که به ناچار به صورت شمالی /جنوبی احداث می شوند، باید ضلع کوچکتر بلوکها به سمت

 خیابان باشد.

 ورب نیز باید جهت استقرار بلوك ها به نحوی باشد که نورگیری از سمت جنوب امکان پذیر در خیابان های م

 باشد.

 .خیابان های مورب با زاویه بازتر امکان نورگیری بیشتری دارند 

  اگر ساختمان ها دارای پیلوت بوده و یا ارتفاع کف پنجره در طبقه اول زیاد باشد می توان فاصله بین بناها را

 در نظر گرفت.کمی کمتر 
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