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 چکیده
امروزه طراحی ویژه اقلیمی ساختمان های پایدار و توجه به کاهش مصرف انرژی با در نظر گرفتن پهنه اسایش ساکنین لزوم هماهنگی 

ل یط داخلی یک عامتعامالت معماری.ساخت و ساز و مهندسی ساختمان را طلب  میکند.تأکید بر رضایت مشتری به معنای آن است که شرا

کلیدی برای شیوه طراحی همه جانبه می باشد. نارضایتی منجر به مداخله های متعدد در سیستم می شودکه به دنبال آن اتالف انرژی نیز 

 روی داده و گاهی اوقات حتی به مولفه های پوش ساختمان آسیب می رساند. پوش ساختمان نیز اهمیت ویژه ای دارد چرا که عامل تلفیق

عملکردهای متعدد بوده و اثرات مستقیمی روی شرایط درونی ساختمان دارد رضایت از محیط داخلی موجب افزایش ثمر بخشی کاری نیز 

شده  و موجبات اسایش  کار امد ساکنان را فراهم می اورد.این مقاله به تحقیقات در زمینه وضعیت طراحی ساختمان های خاص و غربالگری  

پردازداطالعات بسیاری را در مورد رفتار ساکنان و نیازهای آنها در طول موقعیت های خاص و تحت شرایط متفاوت بیرونی راحتی و انرژی می

خانه فراهم می آورد. این اطالعات به اختصار شرایط پایه طراحی و اصول وابسته به آن را شامل می شود که متخصصان معماری باید در 

ا به خاطر بسپارند. همچنین این اطالعات به توسعه استراتژی هایی با هدف کاهش تقاضای انرژی ساختمان مراحل اولیه پروسه طراحی آن ر

 یاری رسانده و در عین حال ابعاد راحتی آن را مورد توجه قرار می دهد.

 

 انرژی،اسایش ساکنین،اقلیم،معماری پایدارواژه های کلیدی:

 

 . مقدّمه 1

تغییرات اقلیمی و افزایش بهای انرژی به مسئله ای جهانی در صنعت ساخت و ساز بدل شده و متخصصان معماری و طراحان را 

بر آن داشته که به دنبال مفاهیم ارتقاء یافته طرّاحی ساختمان باشند. عالوه بر آن، برنامه ریزی پایدار، توجه متخصصان امر را 

ساز عاری از آسیب جلب نموده است. طراحی همه جانبه ساختمان اثرات بسیار شگرفی روی  به راحتی فضای داخلی و ساخت و

شرایط راحتی و نیز ملزومات کارآیی انرژی بجا می گذارد. تأکید بر ایجاد شرایط داخلی بگونه ای که موجب حصول اطمینان از 

ای داخلی شود ضرورت دارد. امور مربوط به شرایط کار سودبخش در ساختمان های اداری و راحتی سکونت در ساختمان ه

 طراحی ویژه اقلیمی تامین راحتی با حداقل تقاضای انرژی فسیلی و در عین حال استفاده کارآمد از اصول ویژه طرّاحی می باشد. 

غربی در  معماران اغلب اصول ویژه طراحی اقلیمی را نادیده می گیرند. معماری بومی به دست فراموشی سپرده شده و معماری

مناطق مختلف بدون سازگاری الزم بکار گرفته می شود. بعالوه فقدان استانداردهای برخی کشورها منجر به انتقال غیرمتمایز 

استانداردهای خارجی می شود. این امر منجر به طراحی ساختمان هایی می شود که چندان راحت نیستند. تنها روش موجود 
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از تجهیزات مکانیکی با مصرف باالی انرژی است. در این مقاله به دنبال نشان دادن مزایای برای جبران این کمبود استفاده 

 طراحی ویژه اقلیمی از راه مرور این اصول و کاربردهای عملی آنها هستیم. 

 . اصول طراحی اقلیم خاص ساختمان 2

ه با عایق کافی، هواگیری و جالکاری بهینه اولین گام به این منظور عبارت از بهینه سازی کارآیی پوش ساختمان می باشد ک

میتوان به آن دست یافت که موجبات کاربرد انفعالی دستآوردهای خورشیدی را در آب و هوا سرد یا اثرات محدود کننده 

بوده ولی عمده تأکید آن  HVACخورشیدی را در اقیلم گرم فراهم می آورد. مرحله دوم عبارت از انتخاب یک سیستم کارآمد 

آمده و سه مرحله ضروری طراحی کارآمد انرژی  1وی عملکرد کارآمد سیستم می باشد. مقررات اصلی مربوط به آن در تصویر ر

ساختمان نشان داده شده است. اولویت اول با کاهش اتالف انرژی در نواحی سرد یا کنترل دستآورد انرژی در نواحی گرم می 

انرژی باشد فنآوری های پیشرفته استفاده کننده از منابع انرژی تجدیدپذیر به خوبی  باشد. فقط اگر خود ساختمان دارای کارآیی

 کار خواهند کرد. 

کنترل بهینه انرژی ملزومات مربوط به آن را تحقق می بخشد و باید دارای طراحی ویژه اقلیم، کارآیی هزینه و کاربر دوست باشد. 

وژی موجود معرفی نمود. انتخاب معیارها بستگی به شرایط اقلیمی، ریز اقلیم و نمی توان هیچ فنآوری را به عنوان بهترین تکنول

انرژی در دسترس محیطی داشته و نیز منوط به پتانسیل ذخیره و کارآیی هزینه است. توجه به رفتار کاربر و پذیرش وی نیز 

؛ در غیر اینصورت به روشی تعامل خواهند ضرورت دارد چرا که کاربران باید معیارهای ذخیره انرژی را درک نموده و بپذیرند

داشت که احتمااًل منجر به پشتیبانی کنترل انرژی طراحی شده نمی شود. دست یافتن به اهداف بالقوه صرفه جوئی در عمل 

 بستگی به چیزی دارد که پروسه طراحی با آن تلفیق یافته و نیز کیفیت ساخت دارد. 

موفقیت در طراحی یک ساختمان بهینه مستلزم درک اصول طراحی ویژه اقلیمی می باشد. یعنی تمامی مفهوم ساخت و ساز 

باید در واکنش به محیط محلی و نیز استفاده هدفمند ساختمان طراحی شود. ویژگیهای اصلی ساخت و ساز برای کارآیی انرژی 

 اقلیمی بیرونی داشته و به اختصار عبارت از موارد ذیل می باشد:  ساختمان های مسکونی یا اداری بستگی به شرایط

آب و هوای سرد. طراحی فشرده ساختمان، با مولفه های دارای عایق بهینه پوش؛ نحوه قرار گیری در و پنجره ساختمان باید 

ورت بازیافت گرمایی نیز ضرباال )ضریب دستیابی به گرمای خورشیدی( بوده و تهویه مکانیکی با  SHGCو  Uمحدود به ارزش 

 دارد. 

آب و هوای معتدل: پوش ساختمان های دارای عایق بهینه با قرار گیری کارآمد انرژی در و پنجره؛      سیستم های کاربردی 

واهد خ سایبان برای بازداری از گرمایش بیش از حد تابستان، تهویه مکانیکی و انبوه گرمایی همراه با بازیافت انرژی نیز مثمر ثمر

 بود. 

پایین و ایجاد سایبان  SHGCآب و هوای داغ و خشک: پوش ساختمانی با عایق بهینه و فضای محدود در و پنجره؛ لعاب کاری با 

نیروی خورشیدی که  ACدر برابر تابش مستقیم خورشید در تابستان؛ ضرورت سطوح انعکاسی بیرون ساختمان؛ تجهیزات 

رارت شدید و دمای کمتر شب هنگام که بعد از غروب خورشیدی شرایط دلپذیری را در داخل خنکای روز را فراهم می آورد؛ ح

 خانه ایجاد می کند. 

پائین و ابزار کارآمد  SHGCآب و هوای گرم و مرطوب: عایق بندی متوسط پوش ساختمان و فضای محدود در و پنجره ها با 

ن رفع گرمای نهان )بخار آب( با انرژی مورد نیاز برای سرمایش سایبانی؛ سقف های گیاهی و یا سطوح انعکاسی ظاهری؛ چو

برای شرایط سالم و راحت داخل خانه بدون اتالف  ACمحسوس مطابقت دارد سرمایه گذاری در تهویه کامل و سیستمهای 

 انرژی ضرورت خواهد داشت. 

اطر سپرده شود. وقتی که مفهوم ساخت و ساز در طول مراحل اولیه پروسه طرّاحی این اصول اساسی اقلیمی همواره باید به خ

نیز باید تکمیل شود. این کار باید با  HVACکامل شد، مشخصات مولفه های فردی ساخت، جزئیات و نیز تعاریف تجهیزات 

سائل م بکارگیری تمامی ابزار شبیه سازی ساختمان انجام شود نه مراجعه به ملزومات قوانین استاندارد و محاسبات ساده بار. اگر

مربوط به رطوبت همچون آب و هوای گرم و مرطوب مرتفع نگردد یا در ساختمان پر رفت و آمد مناطقی با اقلیم معتدل این 

پالس باید برای بررسی تناسب اهدف  WUFIمشکل وجود داشته باشد، ابزار شبیه سازی هیدرودرمال کل ساختمان همچون 

 طراحی بکار گرفته شود. 



 
 اسی توسعه کنترل انرژی کاربر دوست ویژه اقلیمی.اصول اس1تصویر

 
 . مفاهیمی برای خانه های انرژی صفر شبکه در خاورمیانه 3

در این بخش پروژه ای در دوبی توضیح داده می شود که در آن طراحی وابسته به اصول اقلیمی برای توسعه و ارزیابی کنترل 

ساختمان بوده  32انرژی در خانه های انرژی صفر شبکه بکار رفته است. این پروژه در واقع عبارت از توسعه یک طرح برتر برای 

کیلومتری ساحل دوبی قرار داشت. برای دستیابی به یکپارچگی  8متر مربع بنا شده و در  333که هر کدام در مساحتی مشتمل بر 

و برنامه ریزی حائز اهمیت طرح و نیز تحقق حس تجمل در پروژه، استانداردهای جدیدی در طراحی محیطی گنجانده شد که 

یک سال توسط انرژی های تجدیدپذیر برای نزدیک به مفهوم انرژی صفر شبکه بوده است. یعنی تقاضای انرژی ساختمان در 

شرایط اقلیمی دوبی متوازن شده است. طراحی ویژه اقلیمی در مقایسه با طراحی های معمول در دوبی موجب کاهش جذب 

انرژی خورشید شده و محیط دلپذیری را در داخل ساختمان ایجاد نموده و در عین حال انرژی مورد نیاز در دسترس می باشد. 

ویژه اقلیمی بر مبنای آنالیز دقیق پارامترهای اقلیمی محل و ارزیابی متعاقب واکنش ساختمان به این معیارها استوار طراحی 

است. از روش گام به گام برای به حداقل رساندن تقاضای انرژی استفاده شده که موجب ارزیابی ساده و کمیّت بندی عملکردهای 

 به دنبال دارد.  سود را –مجاز شده و نسبت ساده هزینه 

دوبی یکی از شهرهای داغ و مرطوب جهان است. شرایط اقلیمی آن با نواحی گرم و خشک به استثنای رطوبت همراه است که 

بسیار باال خواهد بود. بنابراین نه تنها خنک نمودن بلکه رطوبت زدائی نیز مسئله ای عمده می باشد. این مفهوم بر دو بخش 

زی پوش ساختمان و توسعه سیستم خدمات نوآورانه و کارآمد با استفاده از انرژی تجدیدپذیر که هر دو استوار است، بهینه سا

 مقوله با توجه به کاهش تقاضای انرژی ساختمان به حد بهینه می رسد. 

وش های از جمله راستفاده از ابزار انفعالی کنترل اقلیمی همچون جهت ساختمان، ابزار سایبان، تهویه طبیعی و نمای تغییرپذیر 

قدرتمند محیطی می باشد. فاکتورهای معنادار اثرگذار برای تقاضای انرژی یک ساختمان عبارت از دمای هوا، رطوبت نسبی و 

شدت تابش است. همچنین یک موضوع مهم دیگر وزش باد و بارندگی است. امکان ارتقای اقلیم داخلی با تهویه طبیعی و 



عنی در وهله اول شرایط اقلیمی محل و فاکتورهای مربوطه همچون ظاهر، جهت و عملکرد سرمایش تبخیری وجود دارد. ی

ساختمان باید به دقت آنالیز شود. در واکنش به این شرایط محدود کننده، ساختمان و تجهیزات فنّی آن باید بگونه ای طراحی 

 ضای انرژی کمکی تحقق یابد. شود که ملزومات مفهوم انتشار صفر برای تهویه اقیلم داخلی از جمله تقا

می باشد. بطور خالصه می  HVACبه ویژه دمای خشک و مرطوب اقلیم بیرونی و تابش جهانی در ارتباط با ابعاد سیستم های 

توان گفت که سطح دمایی اقلیم بیرونی مستلزم هیچگونه گرمایش در کل سال نبوده و تهویه هوا در تابستان غیرقابل اجتناب 

 ر رابطه با مفاهیم ساختمان، توجه ویژه ای باید مبذول به حداقل سازی جذب گرما و تابش تا حد ممکن گردد. می باشد. د

معیارهای متعدد ساخت و ساز برای به حداقل رساندن تقاضای انرژی به منظور سرمایش پیشنهاد شده است. در بخش اول شبیه 

د ساختمان به منظور سرمایش و رطوبت زدائی صورت گرفته است که سازی گرمایی ساختمان برای آنالیز تقاضای انرژی مفی

عبارت از تقاضای غالب انرژی در نتیجه شرایط اقلیمی گرم و مرطوب محل است و طی محاسبات مفید تقاضای انرژی برای آب 

ساندن صلی برای به حداقل رداغ و الکتریسیته تکمیل شده است. پتانسیل ذخیره انرژی معیارها بررسی و ارزیابی شد. معیارهای ا

 بار سرمایش یک ساختمان به این ترتیب می باشد: 

  حجم )موارد مطلوب بزرگ و چندطبقه(؛  –نسبت پائین سطح 

  جهت ساختمان با نمای اصلی که ترجیحاً شمال به جنوب می باشد؛ 

 رو به شرق یا غرب؛  پنجره های تا حد امکان کوچک، با جالی دو یا سه برابر، اجتناب از نصب پنجره های 

  ابزار ترجیحاً اتوماتیک سایبانی و نیز مقادیر پائینSHGC  پنجره ها؛ 

  میزان باالی عایق به ویژه روی سقف؛ 

  سطوح دارای رنگ روشن؛ 

  میزان اندک تغییرات هوا و سیستم های تهویه با بازیابی آنتالپی؛ 

 بان دوسویه و کاهش اتالف گرمایی همرفتی.راهروهای کوچک و ترتیبات بسته ساختمان برای ارائه سای 

   



 . متوسط ماهیانه دمای هوا و رطوبت، رطوبت نسبی و تابش جهانی در یک سطح افقی در دوبی2تصویر 

 
پوش ساختمان در وهله نخست با توجه به استاندارد محلی ساختمان طراحی شده بود. سپس ارتقاء و بهینه سازی آن در روش 

توزیع ماهیانه شارهای گرمایی  3گام به گام برای دست یافتن به اهداف تقاضای انرژی توصیف شده صورت گرفت. در تصویر 

ه شده است. شارهای گرمایی انواع متفاوت ساختمان ها با رنگ های مختلف برای طراحی طبق قانون انرژی محلی نشان داد

نشان داده شده است و باالترین میزان پتانسیل ارتقاء مشخص می شود. در این مورد دستآورد خورشیدی از میان پنجره و انتقال 

های باز شده عامل بخش غالب شیدبندی  گرما از بخش های شیدبندی نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. سقف های نسبتاً بزرگ خانه

است. پتانسیل بیشتر کاهش جریان گرما از پوش ساختمان در پنجره های ارتقاء یافته مشاهده می شود. برای بررسی معیارهایی 

ق آمده است. ضخامت متفاوت الیه های عای 4با حداکثر کارآیی انرژی یک مطالعه پارامتری انجام شد که نتایج آن در تصویر 

بکار رفت. به همین  mm 133و برای دیوار ضخامت عایق  mm 153روی دیوار و سقف تست شد. در مورد سقف میزان بهینه 

پنجره ها نیز ارزیابی شد. با بهینه سازی عملکرد گرمایی پوش، پنجره ها و سیستم تهویه، ارتقای  SHGCو  Uروش مقدار 

لیمی داغ و مرطوب محل، در طول سال نیاز به انرژی برای سرمایش هوا و (. به علت شرایط اق3چشمگیر بدست آمد )تصویر 

رطوبت زدائی ماهانه و میزان محسوس سرمایش برای طراحی بهینه ساختمان  6و  5رطوبت زدائی مشهود می باشد. در تصاویر 

و  تبرید منشعب برای سرمایش آمده است. در این مورد بار سرمایش قابل مقایسه با بار رطوبت زدائی است یعنی سیستم عادی

 رطوبت زدائی فضای اطاق بطور همزمان قابل استفاده نمی باشد. 



 . جریان ماهانه گرما برای طراحی طبق قانون انرژی محلی )چپ( و برای طراحی بهینه )راست(3تصویر 

 
. اثرات روندهای متفاوت ارتقای تقاضای ساالنه سرمایش 4تصویر 

 



( و اصول سرمایش هیبریدی. تهویه اطاق با دو سیستم جداگانه سرمایش )سیستم AHUحد هواساز ). طرحی از وا5تصویر 

های مبتنی بر آب( و رطوبت زدائی )سیستم مبتنی بر هوا( 

 
محاسبه  1بعد از بهینه سازی پوش ساختمان، مفهوم مرکب توسعه یک سیستم خدماتی ساختمان با کارآیی انرژی در مرحله 

ید انرژی مفید را تامین نماید. یک سیستم استاندارد برای خانه های مسکونی در چنین شرایط اقلیمی استفاده از می شود که با

واحدهای تقسیم موضعی با چرخه هوا بوده که معموالً در هر اطاق نصب می شود؛ تهویه طبیعی از طریق گشودگی هایی همچون 

شاخصی برای پتانسیل ذخیره  –. هر چند به علت ظرفیت کوچک گرمایی هوا پنجره و درزها میزان تغییر هوا را معیّن می کند

میزان باالی جریان هوا برای پوشش کل تقاضای سرمایش ساختمان مورد نیاز خواهد بود. این پتانسیل  -و انتقال سرما یا گرما

ها می شود؛ واحدهای موضعی و لوله  منجر به تقاضای انرژی باال و عملکرد باال و سطوح دور از رضایت کمپرسور مقطعی و فن

ها نیز قابل رویت است. عالوه بر آن هوای پاک مورد نیاز و میزان تغییر آن با سیستم تهویه طبیعی خود تنظیم تضمین نمی 

توسعه یافته است. چون فقط  HVACشود. طبق مسائل ایجاد شده از یک سیستم استاندارد، مفهوم کارآمد و متقاعدکننده 

تًا کوچکی از جریان هوای پاک برای هر ویال الزم است، رطوبت زدائی و سرمایش محسوس توسط دو سیستم عامل بخش نسب

دریافت شده است. یک سیستم مبتنی بر هوا برای رطوبت زدائی هوا بکار رفته و از یک سیستم مبتنی بر آب برای سرمایش 

 االتری از هوا است(. محسوس استفاده می شود )چرا که آب دارای ظرفیت گرمایی ب

خانه های انرژی صفر شبکه مجهز به سیستم تهویه مکانیکی می باشند که وظیفه اصلی آن اطمینان از میزان تغییر هوای پاک 

( نیز شامل مولفه بازیافت آنتالپی است. این تبادل روتاری هوا به انرژی هوا AHUو رطوبت زدائی هوا می باشد. واحد هواساز )

درصد است که بطور چشمگیری موجب کاهش تقاضای انرژی سرمایشی در نتیجه تهویه می  83ازیافت بیش از مشتمل بر ب

عبارت از سرمایش بی دررو بخش مجاور است که بیش از پیش موجب افزایش کارآیی آن می شود. این  AHUشود. مولفه دیگر 

ه آن می شود. این مولفه افزایش کارآیی بازیافتی گرما بدون مولفه موجب خنکی هوای بی در رو وارد شده از طریق افشانه هوا ب

نیاز به آب اضافی می شود چرا که آب متراکم کویل رطوبت زدائی بخش ورودی بازیافت شده و توسط مولفه سرمایش بی در رو 

ط طور طبیعی توسبکار گرفته می شود. هوای اطراف که تا کمتر از نقطه شبنم در طول پروسه رطوبت زدائی خنک می شود ب

سیستم ترمو مبتنی بر هوا بازگرمایش می یابد. هوا قبل از اینکه وارد اطاق در قسمت دهانه شود تقریباً به دمای اطاق می رسد. 

 وجود دارد الزم نخواهد بود.  HVACاز این رو هیتر پشتیبان تقاضای انرژی که در یک سیستم مرسوم 

تنی بر آب و ترمو ساختمان درک می شود. چنین سیستمی مبتنی بر آب خنک سرمایش محسوس اطاق توسط یک سیستم مب

جریان یافته از لوله های کار شده روی سقف بوده و محیط اطراف را خنک می کند. متعاقباً این سطح خنک موجب خنکای 

دمای هوای اطاق باشد اطاق در نتیجه رسانش و تابش می شود. به علت محدوده وسیع سقف، دمای سطح می تواند نزدیک به 

و هنوز هم امکان سرمایش کافی وجود داشته باشد. از این رو دمای آب خنک می تواند باالتر از میزان مورد نیاز برای یک سیستم 

 عادی تهویه هوا باشد. این روند منجر به کارآیی تولید سرما می شود. 

د. در نتیجه یک مفهوم آسایش ساختمان طبق استفاده از سیستم این مفهوم از نقطه نظرات انرژی و راحتی گرمایی بهره می بر

AHU  وTAB  ًایجاد می گردد. این مفهوم همچنین به لحاظ زیبایی شناختی نیز متقاعدکننده است چرا که این سیستم عمدتا

برای ساکنان قابل رویت نمی باشد: مولفه های سیستم در ساخت و ساز ساختمان و اطاق تاسیسات نهان است. برای تامین منابع 



AHU  وTAB  نیاز است. تکنولوژی های متعدد به لحاظ امکانپذیری در محل در آب خنک، یک سیستم سرمایش آب مورد

 مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. مفهوم نهایی از چیلرهای فشرده ساز بخار با کمک نیروی خورشید بهره می برد. 

ی ست: حجم باالاز یک مطالعه پارامتری برای استراتژی های متعدد عملیاتی با توجه به کارآیی عملکرد انرژی استفاده شده ا

ساختار سقف فعال شده توسط حرارت مشابه یک سینک عظیم گرمایی می باشد. گرمای کسب شده اطاق را می توان در طول 

آزاد نمود. چون دمای هوای محیط در شب به نسبت روز کمتر است،  TABSروز ذخیره نمود و شب هنگام با عملیات شبانه 

یجه آن تولید آب سرد بصورت کارآمدتر از عملیات شبانه خواهد بود. سطح دمای تامین آب چیلر قادر به آزادسازی گرما و در نت

خنک شده موجب اطمینان از عملکرد بهینه چیلر می شود. به عنوان نتیجه گیری می توان گفت که عملیات شب هنگام چیلر 

از این رو نیاز به ذخیره باالی آب سرد حاوی هیچگونه جرم گرمایی نبوده و  AHUمی گردد. در مقابل  TABSموجب تامین 

ساعته نخواهد داشت. برای تامین آب خنک مورد نیاز رطوبت زدائی، دمای آن باید کمتر از نقطه شبنم هوا باشد  24یا عملکرد 

از  درجه به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه تر 6ساعته چیلر با تامین دمای  24که به عملکرد چیلر می رسد. وضعیت فعالیت 

 کار شب هنگام است. 

اساساً دو استراتژی طراحی برای سیستم خدمات ساختمان امکانپذیر است: سیستم های غیرسانترال و سیستم های سانترال. در 

مورد سیستم غیرسانترال، مولفه ها بصورت موضعی در هر خانه اجرا می شوند درحالیکه برای مفهوم سانترال، مولفه های اصلی 

د و گرم و تهویه هوا در اطاق تاسیسات سانترال ایجاد می شود. در مورد آخر، آب سرد، آب گرم و هوای تهویه شده تولید آب سر

توسط لوله و سیستم داکت در خانه ها توزیع شده بود. در نهایت یک مفهوم نیمه متمرکز مورد توجه قرار گرفت: آب سرد توسط 

 به طریق غیرسانترال در هر خانه نصب شد.  HAUاشتی همچون سیستم سانترال تامین شده ولی مولفه های بهد

متخصصان معماری با در نظر گرفتن یافته های حاصل از توسعه ویژه شرایط اقلیمی و ارزیابی مفهوم ساختمان های کارآمد 

داده شده است که نما و برش عرضی از چنین ساختمانی نشان  6انرژی به طراحی کاربردی ساختمان دست یافته اند. در تصویر 

دارای الیه عایق است که بخش اصلی خانه را با تهویه هوا محصور می کند. بالکن های بزرگ نیز موجب سایبان دائمی پنجره 

های رو به جنوب می شود و امکان قرار داشتن پنجره از شرق به غرب نیز وجود دارد که طرح برتر جزیره راغب به آن است. 

 و تهویه موجب راحتی بهینه شده و از چشم ساکنان قابل رویت نیست.  مفاهیم پیشرفته سرمایش
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طراحی همه جانبه شرایط اقلیمی ساختمان به شرایط ویژه بیرونی نواحی اقلیمی و نیز بافت فرهنگی آن میپردازد که فرمول نویسی 

ص را به دنبال دارد. کنترل پایدار انرژی مستلزم تأکید به کاربران، شرایط اقلیمی و کارآیی هزینه است. غربالگری تلفیقی ملزومات خا

آسایش و تقاضای انرژی نیز حائز اهمیت است که برای دستیابی به درک غالب واکنش یک ساختمان به شرایط خاص اقلیمی و نیز 

ه قرار می گیرد. چگونگی طراحی کارآمد خانه های در اقلیم گرم و نیز بهینه سازی تهویه هوا با رفتار کاربر یا پذیرش وی مورد توج

 توجه به دمای گرم و رطوبت باال خاطرنشان گردید.
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