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 چكیده
 

مشال غربی به صورت پراکنده قزوين  -جنوبی رشته کوه الربز واقع شده است. ارتفاعات رشته کوه الربز در جهت مشال شرقی  استان قزوين در دامنه
باشند. به طور کلی  های خبش غربی الربز می های معروف کوهستان قله از قلهکنند. سياهالن و املوت دو  های مهسايه جدا می را از ساير استان

های املوت، رودبار و قسمتی از کوهپايه اقبال پشگل دره را  اند و دهستان مناطق کوهستانی استان قزوين در نواحی مشالی و غربی استان واقع شده
ترين نقاط استان قزوين قله سياالن و قله شاه  اور قزوين واقع شده است. مرتفعدر جنوب و جنوب شرقی استان قزوين دشت هپن گريند.  دربر می
.مرت از سطح دريا واقع شده است ٣٠٠های درياچه سد سفيدرود با ارتفاع  باشند و کمرتين نقطه استان در منطقه طارم سفلی و کناره الربز می   

دقيقه مشالی  ٤٨درجه و  ٣٦دقيقه تا  ٢٤درجه و  ٣٥ عرض جغرافيايی:  
دقيقه شرقی  ٥١درجه و  ٥٠دقيقه تا  ٤٤درجه و  ٤٨ طول جغرافيايی:  

واقع در حوضه مرکزی ايران  موقعيت نسبی استان:  
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 مقدمه    

  ساختار توپوگرافيکی متفاوت، شرايط اقليمی خمتلفی را در هپنه جغرافيايی استان به وجود آورده است که با نوسان آشکاری مهراه است. اين
 گوناگونی برحسب عوامل و عناصر متأثر در شرايط آب و هوايی، چهار حمدوده جغرافيايی را در سطح استان قزوين به وجود آورده است. 

   هاى معتدل دارد.  هاى سرد و پربرف و تابستان ی سرد کوهستانی در نواحی مشالی و ارتفاعات جنوب غربی. اين ناحيه، زمستانآب و هوا -
 ها  ها و دامنه آب و هوای معتدل کوهپايه -
هاى سرد و  اى زمستانآب و هوای نسبتًا خشک تا نيمه خشک در نواحی مرکزی دشت قزوين و بويني زهرا. نواحى دشىت استان قزوين دار  -

   هاى گرم و خشک است.  تابستان
 هايی از طارم و دره شاهرود  آب و هوای مرطوب گرمسريی در خبش -
 
 
 

  مسئله بيان 
به عنوان ذخريه گاه  تان دير زيست (کهنسال) می باشد دارای درخکه به عنوان يکی از قدميی ترين شهرهای ايران  پوشش گياهی شهر قزوين 

های ژنتيکی علل دير زيستی آن از ابعاد اکولوژيکی و فيزيوژنتيکی مورد توجه حمققان اين رشته قرار دارد. طبق بررسی های به عمل آمده گونه 
در حموطه ی باغ ارس، توت، سفيد، نارون و گردوی فالور شناسايی شده است.   Thuja spديرزيست استان قزوين گردو، چنار و سوزنی برگ، 

در جمموعه ی سلطنتی شهر قزوين دو درخت کهنسال چنار وجود دارد که طبق اطالعات حملی در زمان شاه امساعيل صفوی کاشته شده است.
مينی حال حاضر اثری از گونه ی تارخيی (چنار) در خيابان سپه موجود نيست بلکه تنها منونه های قدميی آن توت می باشد که می توان به طور خت

مرت  ۴۱۷۵مرتفع ترين کوهها، سياالن با ارتفاع برآورد کرد و تاريخ کاشت آنرا به دوره ی قاجاريه نسبت داده اند و  ١٥٠-١٠٠سن آن ها را بني 
ی و شرقی استان را تشکيل می مرت از سطح دريا حمدوده مرکز  ۲۳۰۰مرت از سطح دريا و سفيد کوه با  ۳۵۰۰از سطح دريا و کی جگني با 

مرت از سطح درياست و به دليل مهني شيب  ۱۱۳۰هد.که شيب آن از مشالغرب در جهت جنوبشرق امتداد يافته و ارتفاع پايني ترين نقطه آن د
سطح آهبای زير زمينی در جنوبشرقی استان باال می باشد. حداقل ارتفاع استان در مشال غرب در خبش طارم سفلی در کناره های درياچه سفيد 

ميلی مرت در خبش های  ۲۱۰اساس نقشه مهباران استان ، ميانگني بارش ساالنه در سطح استان از مرت از سطح درياست. ۳۰۰تفاع رود با ار 
ميلی مرت در ارتفاعات مشال شرقی متغري است و خطوط مهبارش کم و بيش موازی خطوط تراز می باشند. پرباران ترين نقاط  ۵۵۰شرقی تا بيش از

ميليمرت بوده که اين شرايط بارشی کم وبيش در مناطق مرتفع مشالی قزوين قابل  ۵۵۰الشرقی در منطقه املوت با بارشی بيش از استان دامنه های مش
ميليمرت را دارا  ۴۵۰از مشاهده می باشد. بعالوه در ارتفاعات جنوبغربی استان ( منطقه آوج) نيز با مناطقی مواجه می شومي که بارش ساالنه بيش 

شکرتين مناطق استان از مست جنوب شرق استان و مناطق بيابانی بويني زهرا شروع و تا خبشهای جنوبی شهرستان تاکستان امتداد می خهستند .
غربی استان نيز روند کاهش بارش  ميليمرت مواجه هستند. مهچنني در مناطق مشال ۲۳۰تا  ۲۱۰يابد ، که اين مناطق با بارندگی ساالنه بني 

جهت باد .ميليمرت می رسد ۲۱۰تفاع مشهود بوده بطوريکه با رسيدن به مناطق لوشان و منجيل در خارج استان ميزان بارندگی به بواسطه کاهش ار 
به مستی گفته می شود که باد ازآن مست می وزد وبر حسب درجه بيان می گردد که مبداء آن مشال جغرافيايی بوده وهم با چرخش عقربه های 

ايش می يابد. ميزان تندی باد را برحسب نات ( گره ) ويا مرت بر ثانيه ويا کيلومرت بر ساعت مورد اندازه گريی قرار می  ساعت ، درجات آن افز 
 گريد.

کيلومرت در ساعت ) است. بطور معمول در حماسبات روزانه هر دو نات يک مرت بر ۸۵/۱هر نات برابر سرعت يک مايل دريايی بر ساعت ( 
اطالعات پارامرتهای باد در ايستگاههای هواشناسی سينوپتيک سازمان هواشناسی از مجله قزوين شامل بادهای غالب ، (.ثانيه منظور می شود

 )ين بادها و متوسط سرعت باد استشديد تر 
 بادهای عمده استان قزوين عبارتند از :*

از گردنه منجيل وارد منطقه قاقازان و کهک تاکستان شده و ی غرب کهک ) که در اثر نفوذ سيستمهای پرفشار از مشال و مشال  –باد مه ( قاقازان 
باد راز ( شره ) جهت وزش اين باد از جنوب و جنوبشرقی که از کوير قم بداخل دشت قزوين و  ی شکل دشت قزوين را فرا ميگريدبه صورت قيف
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ش درجه حرارت ، تبخري و کاهش رطوبت شدت بيشرتی می تقريبا در متام طول سال می وزد. اما از اواسط هبار تا اواخر تابستان به دليل افزاي
 . مرت بر ثانيه دارد ۴و سرعتی متوسط معادل  ٪۷/۱۲يابد. درصد وزش ساليانه اين باد 

                                
ترين ماه های سال در گرم  ٢٠٠٣-٢٠٠٠) قزوين سال های IRIMOنوسانات درجه ی حرارت با توجه به آمار ايستگاههای هواشناسی (

آبان آغاز  ۱۹ولني روز خيبندان اين ايستگاه بطور متوسط از تاريخ ا است. -١٥تا  -٣درجه سانتيگراد و در سردترين ماه های سال از  ٤٠-٣٥
 -۲۴ای مشاهده شده آذر دامنه دارد. در طول دوره آماری اين ايستگاه پائني ترين دم ۱۹مهر تا  ۱۹می گردد که اين ميزان در ساهلای خمتلف از 

ثبت گرديده است مهچنني در طول دوره آماری ميانگني ساالنه تعداد روزهای خيبندان ( حداقل  ۲۰/۱۰/۱۳۵۵درجه سانتيگراد که در تاريخ 
ان پوشيده روز می باشد .پوشش ابری آمسان با طول مدت ساعات آفتابی رابطه ای معکوس دارد. در روزهايی که آمس ۹۰دمای صفر و پايني تر ) 

ساعت و کمرتين  ۸/۳۵۴از ابر است تعداد ساعات آفتابی به حداقل می رسد . در قزوين بيشرتين تعداد ساعات آفتابی مربوط به ماه جوالی با 
صل ساعت در ماه دسامرب حماسبه شده است . حداکثر تعداد ساعات آفتابی متعلق به فصل تابستان بوده و پس از تابستان در ف ۹/۱۴۲آن با 

 ساعت است. ۲۹۵۵,ميانگني مجع ساالنه ساعات آفتابی در قزوين پاييز سري کاهش مقدار ساعات آفتابی را مشاهده می منائيم 
خورشيد در تابستان در نيمكره مشايل درتابستان از مشال شرقي طلوع و در مشال غريب غروب ميكند و در زمستان از جنوب شرقي طلوع و در 

 كند و فقط فروردين و مهر ماه است كه از شرق طلوع و در غرب غروب مي كند .  جنوب غريب ، غروب مي
  تابش در جبهه های خمتلف ساختمان :

 ديوارهای جنوب:
 اين ديوارها از شهريور تا اسفند ديوارهاي جنويب ، بيشرتين مقدار پرتو آفتاب را در آذر ماه و كمرتين مقدار آنرا در خرداد ماه دريافت مي كنند. 

بعد از ظهر مورد تابش قرار مي گريند  ٣صبح تا  ٩پرتو آفتاب را از طلوع تا غروب دريافت مي كنند ديوارهاي جنويب در اواسط تابستان از ساعت 
 و هنگام ظهر حداكثر پرتو آفتاب بر روي اين ديوارها مي تابد.

 :ديوارهاي جنوب شرقي و جنوب غريب
بستان در معرض تابش آفتاب قرار مي گريند در تابستان حداكثرپرتو آفتاب به ديوارهاي جنوب شرقي بني اين ديوار ها در زمستان بيشرت از تا

 ٢صبح و  ١٠تا  ٩بعد الظهر مي تابد در زمستان ، اين ساعت ها به ترتيب  ٤تا  ٣صبح و به ديوارهای جنوب غربی بني ساعت  ٩و  ٨ساعت 
 بعد الظهر است . ٣تا 

 :و مشالی ديوارهاي شرقي ، غريب
عد الظهر در زمستان پرتو آفتاب كمرت از تابستان به اين ديوارها مي تابد ديوار مشايل فقط بني فروردين تا شهريور ماه صبح زود و آخرين ساعات ب

  در معرض تابش خورشيد قرار مي گريد .
 
 

 تعادل حرارتی بني بدن انسان و حميط پريامون:
مقدار انرژی توليد شده توسط بدن در حالتهای گوناگون نشان داده شده است. در حالت طبيعی ،  ١-١ تاثري دمای هوا بر انسان:در جدول

در حال تبادل حرارتی با حميط اطراف خود است. اين تبادل به اشکال و  درجه سانتيگراد است ٣٢درجه و دمای پوست  ٣٧دمای درونی بدن 
 نسبتهای خمتلفی صورت می گريد.
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 : تبادل حرارتی بدن و حميط اطرافشکل و ميزان 

 
 يش:آسا منطقه

درجه حرارت ، رطوبت نسبی يا جريان هوا  احساس انسان نسبت به حميط اطرافش را منی توان تنها از طريق بررسی يکی از عناصر اقليمی مانند
دارد.در منطقه آسايش ، تغيريات رطوبت هوا بيشرت از تغيريات بيان کرد ، زيرا ترکيب اين عناصر بر انسان اثر می گذاردو با آسايش فيزيکی اوارتباط 

 تدما ی آن برای انسان قابل حتمل است به مهني دليل، دمای هوای فضاهای داخلی ساختمان بايد با دقت بيشرتی کنرتل شود. البته ميزان رطوب
اعث اجياد تعريق درسطح سرد سطوح داخلی ساختمان مانند سطح نسبی هوا نيز بايد مورد بررسی قرار گريد، زيرا رطوبت بيش از حد در زمستان ب

 شيشه های پنجره و رطوبت کم باعث اجياد الکرتيسيته ساکن مي گردد.
 زاويه استقرار بنا:

جهت جنوب به جنوب شرقی زيستگاه مناسب است وموجب اجياد فضاهای جاذب نور خورشيد در ساعات اوليه صبحمی شود. فضاهای جنوبی 
برای استفاده  انتخاب اين جهت عبارتند از: ل هستند. اين جهت برای مناياصلی ساختمان و ورودی اصلی نيز بسيار مناسب است. عواملايده آ

روند و دنيايی را به فضای خارج باز کنند و يا پرده ای از برای حمافظت در مقابل بادهای غالب مشالی ,برای افزايش جذب گرما,از نور خورشيد
 ار آميز درون را بردارند مهواره از مضامني مورد توجه در عرصه معماری ساختارها بوده است.فضای اسر 

                         
 بازشو:

نشان زندگی انسان ،چشمکی به رهگذران ، چشم ساختمان که به آدمی امکان می دهد بدون ديده شدن به جهان خارج بنگرد،پذيرای نور روز 
پنجره در حکم چشم ،دهان ، ...که سطوح و اشياء را روشن ميکنند،سرچشمه ی هوای تازه وگاه حمل تبادل کالم و بو..  و پرتو های خورشيد

که بينی و گوش بناست و نه تنها نقش تعيني کننده ای در ظاهر بنا دارد ، بلکه واسطه ای است که به ساکنان بنا امکان می دهد تا مکانی را  
، بشنوند و حس کنند.ميزان نور رسانی پنجره در نزديکی سقف چند برابر بيشرت از نور رسانی آن در نزديکی زمني  جزئی از آن هستند ببينند

 است.پس پنجره از نظر طراحی سه کار اجنام می دهد نور رسانی ، تامني ديد ، پيوند درون و بريون وهتويه.
 :انه اسدی قزوينمنونه موردی خ:بررسی بازشو از منظر اقليم و فرهنگ و اقتصاد

  . خانه اسدی در بافت سنتی قزوين قرار گرفته (حمله دميج) که به حنوه ی استقرار بازشو در اين  خانه وتناسب آن با اين اقليم می پردازمي
  بازشوها از منظر اقليم:

وباتوجه به زاويه تابش ره ها با وسعت زياد در جبهه ی مشالی پنجره  ها کم شده  ودر بعضی ازقسمته از منا حذف شده و در جبهه ی جنوبی پنج
 خورشيد

  سايبان کسب حداکثر تابش در زمستان وحداقل تابش در  تابستان.
شوند. هم چنني از استقرار بازشوها در جهت  تر انتخاب مي تر كشيده بازشوها در ضلع جنويب براي استفاده هر چه بيشرت از تابش آفتاب بزرگ -

  اب منود.بادهاي سرد بايد اجتن
باتوجه به بافت مذهبی شهر قزوين به خصوص در بافت سنتی که مورد مطالعه در اين بافت قرار گرفته ، وجود اصل  بازشو از منظر فرهنگی :

لبته قابل ابتدا با درونگرايی و حنوه قرار گريی ورودی سپس ايوان جلوی بازشوها تامني گرديده که ا.فضای خانه کامال مشهود می باشدحمرميت در 
  ذکر است که خانه در بافت سنتی بامعماری سنتی است ، و حبث بلند مرتبه سازی مطرح نبوده .

خانه متعلق به خاندان اسدی از جتار قزوين بوده به مهني دليل  وسعت خانه زياد بوده به تبعيت بازشوها از مصاحل گران  بازشو از منظر اقتصادی:
  طراحی واجرا شدهقيمت تر وبا اصول ساخت مناسب 
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  )طراحي پوسته ساختمان:(تعيني اصول راهربدی اقليم سرد 

 استفاده از عايق هاي حراريت مناسب در ديوارهاي خارجي به ويژه در بام ها  .١
 استفاده از مصاحل با ظرفيت حراريت باال و مقاومت حراريت خوب (نظري آجر،خشت و...)  .٢
 استفاده از رنگ هاي تريه در مناي ساختمان  .٣
 بكارگريي سطوح زبروناصاف درمناي ساختمان  .٤
 استفاده از مصاحل با رنگ تريه در مناي ساختمان  .٥
 استفاده از ديوارهائي با مصاحل ساختماين سنگني در مناي جنويب ساختمان  .٦
  د.استفاده از مصاحل ساختماين  سنگني ،مرتاكم ،با ظرفيت حراريت زيا .٧
  بكار گريي عايق هاي حراريت يكپارچه در سطوح خارجي بنا. .٨
  پوشاندن ديوارهاي خارجي با گل،خاك و... .٩

 فراهم ساخنت امكان بازتايب حرارت اين سطوح جياد فاصله مناسب ديوارهاي خارجي,بوته ها وشاخ و برگ درختان برای ا .١٠
,استفاده از شيشه هاي دو جداره,استفاده از شبكه هاي در مناي مشايل ساختمان اجتناب از بكارگريي پنجره هاي بزرگ بويژه:طراحي بازشوها

ابعاد متحرك(كركره ،پرده و...)در پشت پنجره ها به عنوان عايق حرارتی,بكارگريي ورقه هاي عايق حراريت در داخل بازشوهاي بنا, بكارگريي 
و بازشوها,قراردادن زده هاي مشبك در مقابل مناهاي رو به باد به منظور  درزبندي براي كليه درها، پنجره هامتوسط جهت احداث پنجره ها,

اي در جلوگريي از ورود برف به پنجره ها و ورودي ها,استفاده از درهاي يكپارچه و عايق كاري شده در مناهاي روبه باد,استفاده از درهاي شيشه 
متحرك در پشت پنجره,پيش بيين پنجره هاي عمودي در مناي جنويب يا پنجره ها نصب دريچه يا شبكه  مناهاي كه در مقابل بار حمافظت شده اند,

 . های عمودی رو به جنوب از نظر دريافت انرژی خورشيدی مفيد است و نورگريهاي سقفي روبه آفتاب زمستاين,پنجره
نگ استفاده از فضاهائي نظري پاركي-٣هاي وروديرودي هاي دوبله يا حياطپيش بيين و -٢ استفاده از پال�اي فشرده و مرتاكم١-:پالن ساختمان*

استفاده از گلخانه هاي متصل به فضاهاي داخلي در -٦مت پشت به بادسراردادن ورودي اصلي ساختمان در قق-٤ و يا انبارها به عنوان بادشكن
اهاي زندگي(نشيمن)در قسمتهاي استقرار فض-٨ شرقي-استفاده از پال�اي گسرتده و كشيده در جهت حمور غريب-٧قسمت جنويب ساختمان

استقرار پالن ساختمان به گونه اي امكان نفوذ آفتاب به فضاهاي -٩مشرف، جنوب به اختصاص فضاهاي كم امهيت در قسمتهاي شرقي و غريب 
سازه -١١خارج ناسب هواي ماز پيش بيين ايوان يا فضاهاي خارجي آفتابگري و حمافظت شده در برابر باد جهت استفاده -١٠ داخلي فراهم آيد.

 سايت در اقليم سرد از شيب هاي تندتر براي يبيا مكان-١٢  كنيد.يبيا ها را براي تامني نورخورشيد در زمستان در شيب هاي جنويب مكان
تامني سايه بعد درختان خزان كننده را براي -١٤ از بكاربردن  ورودي هاي مشايل ساختمان پرهيز كنيد-١٣دسرتسي هبرت به نورخورشيد نفع مي برد

سازه ها را در وسط تا پايني -١٦از سايبان زميين براي حمافظت ساختمان در مقابل نورخورشيد در تابستان استفاده مناييد-١٥ از ظهر بكاريد.
 جريان بادهاي گياهان سوزين برگ را به عنوان كمربند حفاظيت براي مسدود كردن مسري-١٧دامنه براي حمافظت آ�ا در مقابل باد مكانيكي كنيد

از سايبان هاي زميين براي حمافظت در مقابل -١٩از گودهاي توپوگرافيك پرهيز كنيد، چون هواي سرد در آ�ا مجع مي شود-١٨سرد بكاريد
پي -٢١از استخرهاي نگهداري يا ذخريه براي مجع آوري سيالب،براي تبخري و خنك كردن سايت استفاده مناييد-٢٠بادهاي زمستاين استفاده كنيد

  شوند. زهکشیهاي سازه ها و كف سازي بايد براي جلوگريي از آسيب در اثر خيزدگي و آب شدن يخ به خويب 
اجتناب از احداث .حداث ساختمان در داخل زمني يا پوشاندن ديوارهاي خارجي بنا يا خاكا پيش بيين ساختما�اي دو طبقه :طراحي فرم*

استفاده از بام هاي شيب دار و استقرار شيب تند در استفاده از فرم كلي مكعب براي ساختما�ا..هاساختمان در شيب هاي منفي و فرورفتگي 
اين تپه ها براي اجتناب از انتخاب قسمت فوق قسمت رو به باد.اجياد ساختمان يك طبقه و كم ارتفاع در جبهه هاي مشرف به بادهاي زمستاين

مدنظر قراردادن جهت وزش بادهاي غالب زمستاين در تعيني   در دامنه هاي پشت به باداحداث ساختمان در داخل زمني احداث ساختما�ا
استقرار ساختمان در جهت تابش حداكثر انرژي خورشيدي در .جهت استقرار ساختمان.انتخاب شيب هاي رو به جنوب براي احداث ساختمان
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پيش .(اجياد زيرزمني)ث قسميت از ساختمان در داخل زمنيرف شرق.احدادرجه به ط٤٥درجه به طرف غرب و ٢٠مواقع سرد.استقرار ساختمان بني 
بيين برخي فضاهاي زندگي در پناه ديوارهاي سنگي به منظور استفاده از زمان تاخري مصاحل و بعضي ديگر از فضاهاي زندگي در پشت 

 اشپزخانه در مراكز پالن ساختمان.هبره گريي از نقش رطوبت طراحي فضاي زير شريواين به عنوان عايق حراريت.پيش بيين فضاهاي گرم زا نظري.ديواها
  زدائي گياهان در داخل و خارج از بنا.استفاده از فواره آب منا، حوض يا باغچه.

هبره گريي از نقش رطوبت زائي گياهان ,استفاده منودن از بوته ها و گياهان مهيشه سبز جهت پوشاندن حاشيه خارجي ساختمان: طراحي حموطه*
استفاده از سطوح منعكس كننده نورخورشيد در كف سازي هاي ب منا حوض باغچه در خارج ساختمان,استفاده از فواره آ,در خارج از ساختمان

  مشرف به پنجره هاي آفتاب گري.
ها جنوب است . زيرا دراين منظور از جهت استقرار خانه،جهت قرار گرفنت پنجره اتاقهاست .جهت هبينه براي استقرار پنجره :جهت استقرار خانه*

 حالت مي توان ازگرماي خورشيد حداكثر استفاده را كرد اما دربعضي ازموارد به علت حمدوديتهاي زمني اين جهت براي استقرار ساختمان عملي
ه از گرماي درجه ،ميزان استفاد ٣٠نيست ومقداري احنراف ازجهت جنوب وجود خواهد داشت .احنراف به جنوب شرقي يا جنوب غريب تا 

درصد كاهش مي دهد.با حساب سرانگشيت ،اگر جهت پنجره هاي اتاقهاي  ١٠درجه اين ميزان را تا  ٤٥درصد و احنراف تا  ٥تا  ٢خورشيد را 
 درجه به شرق احنراف داشته باشد رضايتبخش خواهد بود.در اينجا فرض شده است كه تابش ٣٠درجه به غرب و تا  ٤٥اصلي از جنوب به اندازه 

به غرب مي تواند بيشرت از جبهه شرقي در قبل از ظهر مفيدتر است و بنابراين ميزان احنراف  خورشيد بعد از ظهر از جبهه غريب نسبت به تابش
سرمايش مهچنني ،جهت استقرار ساختمان بايد به گونه اي باشد كه اثر بادهاي سرد زمستاين كاهش يابدو از بادهاي تابستاين براي كمك به باشد.

طبيعي ساختمان استفاده شود.خمصوصاً اگر پنجره هاي بزرگي براي هبره گريي از گرماي خورشيد در زمستان نصب شوند،در تابستان باعث گرم 
شدن اتاقها خواهد شد.البته،مهان طور كه توضيح داده خواهد شد،از ديوار كشي و درختان مي توان براي حمافظت خانه در مقابل بادهاي سرد 

واضح است كه اگر پنجره هاي جنويب در .زمستاين استفاده كرد، ويل راه حل اصلي دور كردن وروديهاي خانه از مسري باد غالب در زمستان است
زمستان براي مدت طوالين در سايه ساختما�اي جماور قرار گريند،جهت جنويب فايده كمرتي خواهد داشت.با حماسبه زاويه تابش خورشيد در 

با يك حماسبه منونه  فصل زمستان براي هر حمل،مي توان حداقل فاصله الزم بني ساختما�ا را براي جلوگريي از تشكيل سايه حماسبه كردماههاي 
طبقه  معلوم مي شود اين فاصله نسبتاً زياد است و با تراكم موجود امكانپذير نيست. بنابراين ،از اوايل آذر تا اواخر دي مقداري سايه بر روي

ف قابل قبول است و حماسبه حداقل فاصله براي اين مدت صورت گريد.در صوريت كه شيب زمني رو به جنوب باشد،مشكل در سايه قرارگرفنت مهك
حادتر خواهد بودوقيت انواع خمتلفي از ساختما�ا در يك حموطه قرار مي   خانه كاهش مي يابد،ويل اگر شيب زمني رو به مشال باشد.مشكل

 ن ساختما�اي كوتاه تر در مست جنوب حموطه مسئله اجياد سايه را كاهش خواهد داد.گريند،قرار داد

           
انرژي ساختمان به وسيله راههاي خمتلفي خارج مي گردد، كه از اين ميان هواي خارج شده از ساختمان به عنوان يك :ساخنت ساختمان نفوذ ناپذير

ميان ترك ها،درزها و سوراخ هاي ديوارها، سقف ها،درب ها و پنجره هاي اطراف يك ساختمان عادي منونه مهگاين مي باشد هوا مي تواند از 
باقي كل گرماي دروين در قسمت اول كه ٣/٢كل گرماي دروين ساختمان به كار مي رود ويل الزم به ذكر است كه ٣/١عبور منايد و اين در حدود 

  ن ها،پايه ها ،كف ها، ديوارها،سقف ها و پنجره ها سرگردان مي باشد و متركز خاصي ندارد.در ساختمان مي باشد در ميان ستون ها،فندانسيو 
  راه كارها و تكنيك هايي در جهت مقابله با اين عمل ارائه گرديده است كه در زير عنوان مي گردند:

  نصب منودن كامل كاهش دهنده هاي خبار بر روي ديوارها و سقف ها .١
  درزها و سوراخ ها در اليه ها، ديوارها و سقف هامسدود منودن كامل  .٢
  مسدود منودن درزهاي اطراف پنجره ها و درب ها .٣
  نوارهاي هوابند پنجره ها و درب ها. .٤
  عايق منودن زير شريواين ديوارهابه طور پيوسته و كاملو مسدود منودن درزهاي اطراف لوله هاي مرتبط به بريون  .٥
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, به حداقل رساندن سطح استفاده از پالن هاي مرتاكم و فشرده:اري بومي اين مناطق رعايت شده عبارتند ازاصول كلي و عمده اي كه در معم
به حداقل رساندن ميزان تعويض هواي داخلي و هتويه ي  خارجي در برابر حجم مورد پوشش استفاده از مصاحلي با ظرفيت و عايق حراريت خوب,

انتخاب بام هاي مسطح و نگهداري برف بر  سوز در داخل و خروج حرارت داخلي به خارج از ساختمان,طبيعي و در نتيجه ، جلوگريي از اجياد 
تنها تفاوت بني معماري اين مناطق و مناطق گرم و خشك ، متايل و ضرورت استفاده از حرارت ناشي از تابش .روي بام ها به عنوان عايق حراريت

. البته اين نياز معموالً حتت الشعاع تاثري باد و سرماي ناشي از وزش آن بر ساختمان قرار مي  آفتاب در داخل ساختمان در فصل زمستان است 
شود . ويل در هر صورت براي استفاده از انرژي حراريت حاصل از تابش آفتاب ، ميگريد و در جمموع سطح خارجي در حداقل ممكن نگه داشته 

  د پنجره ها نيز نسبت به مناطق گرم و خشك افزايش يافته است .پوشش سطوح خارجي به رنگ تريه انتخاب شده و ابعا
. باز شو  ٥. بازشو رو به پايني٤. بازشو رو به باال٣. پنجره باز شو از خارج٢. پنجره بازشو به طرف داخل  ١انواع پنجره از نظر جهت بازشو:

 کشويی

                              
اگر پنجره ي رو به باد در وسط ديوار و پنجره ي پشت به باد در قسمت فوقاين ديوار قرار داشته باشد و هوا : تأثري جهت و نوع بازشوي پنجره

پس از ورود به اتاق به طرف باال (سقف) هدايت شده ،از پنجره ي پشت به باد خارج مي شود در نتيجه ، جريان هوا در منطقه اي كه ساكنني 
داشت ويل اگر در اين حالت در قسمت فوقاين ديوار يك سايه بان افقي تعبيه شود . به دليل اجياد منطقه ي اتاق حضور دارند . تأثريي خنواهد 

نوع بازشوي پنجره ها نيز در چگونگي حركت هوا در داخل پايني (كف اتاق) رانده مي شود،پرفشارتري در باالي پنجره ، جريان هوا به طرف 
جره اي لواليي يا ريلي باشد و در سطح افقي باز شود ، اين بازشو هيچ تغيريي در شكل اصلي حركت هوا كه اتاق تأثري مي گذارد .وقيت بازشوي پن

را به در اثر اختالف فشار در سطح ديوار رو به باال به وجود مي آيد خنواهد داشت . ويل پنجره هايي كه حول يك حمور افقي باز مي شوند ، هوا 
آنكه بازشوي آ�ا كامالً به صورت افقي قرار داده شود . بنابراين مناسب ترين حمل نصب اين پنجره ها قسمت طرف باال هدايت مي كنند ؛ مگر 

شيشه  پنجره نوعی بازشو در ديوار يا بام است که امکان ورود نورازطريق .جريان هوا در آن مورد نياز است هاي پايني تر از مكاين است كه اجياد
عرض .% از مساحت فضا را سطح شيشه خورپنجره تشکيل ميدهد  ٢٠فراهم ميسازد . به طور تقريبی حداکثر های شفاف يا نيمه شفاف را 

سانتيمرت و  ١٥٠تا  ١٠٥ارتفاع پنجره نسبت به ارتفاع ساختمان از  سانتيمرت تغيري ميکند. ١٥سانتيمرت با گام  ٣٦٠تا  ٦٠پنجره ها معموال از 
 ١٦٠سانتيمرت و برای فضای سرويس از  ١٢٠تا  ٩٠سانتيمرت و برای آشپزخانه از  ٩٠تا  ٧٠ق خواب از ارتفاع دست انداز پنجره هابرای اتا

وجود كوران در اتاق  تأثري اندازه ي پنجره هاي اتاق در شرايط هتويه ي داخل آن تا حد زيادي به وجود يا عدم.سانتيمرت به باال تغيري ميکند
هاي آن فقط در يك ديوار قرار دارند ، اندازه ي پنجره ها تا حد بسيار كمي در سرعت جريان هوا در آن در اتاق هايي كه پنجره ,بستگي دارد

فقط در مواردي كه باد به صورت مايل نسبت به سطح پنجره مي وزد ، افزايش اندازه ي پنجره باعث افزايش سرعت هواي داخل  اتاق تأثري دارد .
�ا كوران اجياد شده افزايش اندازه ي پنجره هاي رو به باد و پشت به باد باعث افزايش سرعت هواي داخل اتاق مي شود . در اتاق هايي كه در آ

             اتاق مي شود . ويل در اين شرايط افزايش اندازه ي تنها يك پنجره تأثري بسيار كمي در سرعت هواي داخل اتاق دارد .
اي ساختمان تأثري زيادي در تغيري دماي هواي داخل آن دارد ، بويژه زماين كه آفتاب به طور مستقيم تابش آفتاب بر پنجره ه:تابش آفتاب بر پنجره

يكي از ويژگي هاي معماري مدرن استفاده ي زياد از سطوح شيشه اي در ,به داخل بتابد . تأثري حراريت پنجره بسيار بيشرت از ديوارهاست
داخل اتاق ، تا حد زيادي به وضعيت هتويه ي طبيعي آن اتاق و وضعيت سايه بان پنجره  تأثري جهت پنجره در دماي هوايو ساختمان است 

  بستگي دارد .
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اق تا مدت ها پيش ، باور عمومي بر اين بود كه براي اجياد حداكثر جريان هوا در يك ات:موقعيت پنجره و تأثري آن در وضعيت هتويه ي طبيعي 

و عمود بر جهت باد قرار گريند.هنگامي كه جهت وزش باد نسبت به پنجره ي روبه  بايد پنجره هاي رو به باد و پشت به باد آن كامالً مقابل هم
ه هاي اتاق باد مايل باشد ، تقريباً متام نقاط اتاق حتت تأثري جريان هوا قرار مي گريد و باد با يك حركت دايره اي شكل ، در طول ديوارها و گوش

                                                                                          به جريان مي افتد .
در شرايط معمويل ،اگر پنجره هاي اتاق تنها در يك ديوار خارجي آن تعبيه شود ،ميزان :اجياد كوران در اتاق هايي با يك پنجره در ديوار خارجي

آزمايش هايي كه در اين مورد بر روي منونه هاي گوناگون اجنام شده نشان مي دهد كه اگر يك طرف .طبيعي در اين اتاق بسيار كم است يهتويه 
منطقه فشار و مكش اجياد كرد وسرعت  سطح خارجي هر يك از دو پنجره ي فوق يك تيغه ي عمودي كشيده شود . به طور مصنوعي مي توان

 تا حد مطلويب افزايش داد .اتاق جريان هوا در داخل 

                     
  UPVCمقايسه پنجره های چوبی و آلومينيومی و                                            

چوب سرما و گرما را عبور مني دهد. اما چوب خاصيت شكنندگي و سوراخ شدن دارد. بنابراين در طول زمان به خصوص در پنجره هاي چويب :
 قسمتهاي خارجي ترك خورده و مي شكند. 

ساخته شده است. شكل چند حمفظه اي آن باعث مي شود در  UPVCاز ماده سخت و حمكم  UPVCپنجره هاي :UPVCپنجره هاي 
زمانيكه در برابر گرما و سرماي خيلي زياد قرار مي گريد تغيري شكل مني دهد. هسته  UPVCفنت گرما و سرما و تعريق مقاوم باشد. مقابل هدر ر 

به صورت مكانيكي هبم  UPVCفرم و پايداري خود را حفظ مي كند. گوشه هاي درهبا و پنجره هاي  UPVCفلزي آن تضمني مي كند كه 
  درب يا پنجره به صورت يك قالب هبم پيوسته و يك تكه باشد. ديگر جوش داده مي شوند كه باعث مي گرددمتصل مني شوند بلكه به يك

                                                                    
ر نگرانی های زيادی را به پديده گرم شدن كره زمني، مشكل بزرگی است كه در حال حاض:در کاهش گرمايش جهانی UPVCنقش پنجره های 

گرم وجود آورده است. اگرچه در طول حيات اين سياره، آب و هوا به دفعات تغيري پيدا كرده اما پيش بينی شده كه سال های نيمه دوم قرن حاضر  
گرمای سوزان، فوران به علت گرمايش فوق العاده، كره زمني؛ خشكسالی شديد،   ٢١٠٠ترين سال های پانصد سال اخري خواهد بود و در سال 

اثر های آتشفشانی، زمني لرزه ها و طوفان های سهمناكی را جتربه خواهد منود. با شدت يافنت اين پديده، جنگل ها و مراتع طبيعی فراوانی بر 
باال آمده و مرت  ٢تا  ١آتش سوزی از بني خواهند رفت. سطح آب دريا به دليل ذوب شدن سريع و دور از انتظار خيچال های قطبی، بني 

بيش از يك ميليون گونه از  ٢٠٥٠مهچنني گفته شده كه تا سال  بسياری از شهرهای ساحلی و جزاير برای مهيشه به زير آب فرو خواهند رفت.
در قرن  موجودات زنده اعم از گياهان و جانوران ناپديد شده و تقريبا از هر ده گونه، يكی از آ�ا منقرض خواهد شد. حتی به عقيده حمققان،

آينده خبش هايی از كره زمني به دليل گرمای بيش از حد غري قابل سكونت خواهد شد.گرمايش زمني، جدی ترين شكل تغيريات آب و هوايی 
  ٢٠٠٥)) زمني، گرم ترين دوران خود را در دهه اخري جتربه منوده و سال NASAاست كه دنيا تاكنون به خود ديده است. طبق اطالعات ناسا 

شدت و طول مدت  ١٩٧٠، از دهه MITگرم ترين سال اين دهه بوده است. بر اساس حتقيقات حمققان مؤسسه تكنولوژی ماساچوست 
ار گازهای گلخانه ای است كه منجر به افزايش ميانگني تندبادها و گردبادها افزايش بی سابقه ای داشته است. و اين موضوع به خاطر افزايش انتش
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درجه حرارت زمني شده و به مهني دليل ميزان بارش برف كاهش يافته است. در كل می توان گفت كه متامی ساكنان كره زمني از تاثريات منفی 
 ناشی از گرمايش جهانی متضرر شده اند.

                                       
  در منودار فوق، روند افزايش دمای زمني در طول يك قرن اخري به تصوير كشيده شده است                     

 حال اين سوال مطرح می شود كه "چگونه می توانيم در جلوگريی از گرم شدن كره زمني مشاركت مناييم؟" 
 ٤٠تا  ٣٠مصرف انرژی در ساختمان ها هستند، چرا كه بني  در كاهش گرمايش زمني:پنجره ها مهم ترين عوامل UPVCنقش پنجره های نوين 

درصد از حرارت داخل ساختمان از طريق در و پنجره های نامناسب اتالف می شود. در مقايسه با ديوار، عموما دمايی كه توسط يك پنجره 
برابر يك  ١٠و انتقال دما توسط اين نوع پنجره حدود منتقل می شود، بسيار بيشرت است. بنابراين، پنجره سنتی به منزله حفره ای در ديوار است 

حفره هايی وجود دارد كه باعث كاهش هدايت حرارت می شوند. اين پنجره ها عايق  UPVCديوار بتنی معمولی است.در ساختار پروفيل های 
درصد از اتالف انرژی جلوگريی  ٤٠اكسيد كربن، تا بسيار مناسبی برای سرما و گرما هستند كه با استفاده از آ�ا، غري از جلوگريی از انتشار دی 

  خواهد شد.
درصد پرتوهاي برخوردي نور خورشيد را از خود عبور ١٠٠حيت شفاف ترين و نازك نرين شيشه نيز مني تواند :شيشه به عنوان عنصر سايه اندازي*

يا از سطح شيشه منعكس مي گردند.ميزان اين جذب بستگي به نوع شيشه ، افزودين ها و دهد . امواجي كه عبور مني كنند يا جذب شده و 
ضخامت آن دارد . ميزان انعكاس نيز بستگي به ماهيت سطح و زاويه ي برخورد امواج دارد.شيشه مهچنني از طريق انعكاس ، امواج تابشي 

اين منودار مهچنني .زاويه ي برخورد آن ها مي باشددار عبور امواج ، تابعي از خورشيد را مسدود مي سازد منودار زير نشان مي دهد كه چگونه مق
نشان مي دهد كه چگونه زاويه ي برخورد مهواره نسبت به حالت عمود بر سطح اندازه گريي مي شود . توجه داشته باشيد كه مقدار عبور براي 

درجه ، كاهش قابل توجه اي در ميزان عبور امواج  ٧٠ا اين حال در باالتر از درجه تقريباً ثابت مي باشد . ب ٤٥زواياي برخورد صفر تا حدود 
 تابشي خورشيد از طريق شيشه وجود خواهد داشت .

                          
 انواع شيشه ها 

چرا كه امواج جذب شده  شيشه ي رنگي ميزان عبور نور را كاهش مي دهد ، با اين حال چندان از ميزان گرما مني كاهد شيشه هاي رنگي : .١
 .بار ديگر به داخل بازتابش مي شوند

ش شيشه هاي بازتابيده :ميزان تابش خورشيدي كه از سطح شيشه منعكس مي گردد را مي توان به مقدار قابل توجه اي با افزون يك پوش .٢
                    استفاده از اين شيشه براي پنجره هاي شرقي و غريب مناسب مي باشد . بازتابيده به آن افزايش داد,

هنگامي كه روشنايي طبيعي مدنظر طراح باشد و نه گرمايش خورشيدي ، عبور دادن خبش مريي تابش خورشيدي و :شيشه هاي انتخاب گر .٣
 گرما مي تواند داراي مزيت باشد.           در عني حال مسدود ساخنت تابش  

شيشه هاي پاسخگو :اين شيشه ها در پاسخ به نور ، گرما و الكرتيسيته تغيري مي منايند . عينك آفتايب كه در مقابل نور خورشيد تريه مي   .٤
باشد .شيشه هاي پاسخگو ايستا: گردد منونه اي از اين نوع شيشه مي باشد . شيشه ي پاسخگو مي تواند چه از نوع ايستا و يا پويا 

مي دهد . مانند شيشه هاي فتوكروميك و شيشه هاي ترموكروميك لعمل نشان مستقيماً به شرايط حميطي نظري سطح نور يا دما عكس ا
ه و .شيشه هاي پاسخگو پويا: اين شيشه ها را مي توان در صورت نياز كنرتل منود و از موادي نظري كريستال مايع ، ذرات پراكند

 الكرتوكروميك در آن ها استفاده منود .
. زماين كه گرمايش خورشيدي مالحظه اصلي در طراحي است (در مناي جنويب) از شيشه ي شفاف استفاده كنيد :ضوابط انتخاب شيشه

مناهاي شرقي و  هنگامي كه جذب گرماي خورشيدي مي بايست به حداقل رسانده شود و استفاده از سايه انداز خارجي مقدور نباشد (در
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هنگامي كه جذب گرماي خورشيدي مي بايست به حداقل رسانده شود ويل با اين حال روشنايي  .غريب) از شيشه ي بازتابنده استفاده كنيد 
-Lowطبيعي مطلوب مي باشد و استفاده از سايه انداز خارجي نيز ممكن نباشد از شيشه هاي جديد انتخاب گر با ضريب انتشار پايني (

e(  سبز جاذب گرما و يا ديگر شيشه هاي رنگي از كارآيي كمرتي نسبت به شيشه هاي بازتابنده برخوردار  –.شيشه هاي آيب استفاده كنيد
  .مي باشند 

های سقفی جهت جذب  ,استفاده از پنجرهکننده بريون از پنجره برای افزايش انعکاس در زمستان تعبيه سطوح منعکس تکنيک ها  و راهکارها :
ها عايق حرارتی  برای پنجرهها, زمستان,افزايش پنجره های مقابل آفتاب ون از پنجرهانرژی خورشيدی و نور طبيعی,ازدياد انعکاس زمني و سطوح بري 

ود و ,جزئيات درب و پنجره را طوری طراحی کنند تا مانع از ور های مشالی، شرقی و غربی به حداقل برسانيد باز شوها را در جهت,در نظر بگرييد
 . خروج هوای ناخواسته گردد

تابش خورشيد که از طريق پنجره ها وارد می شود ممکن ازدياد انعکاس زمني و سطوح بريون از پنجره های مقابل آقتاب زمستان: اصول اجرائی:
راف و کنار پنجره ها است به صورت مستقيم، پخش شده و يا انعکاسی از سطوح خارجی باشد.مهم ترين اين سطوح ، سطح زمني و مصاحل اط

را می باشد.با افزايش انعکاس پذيری سطوح بريون پنجره های جنوبی، ورود جمموع تابش به داخل کمی افزايش پيدا خواهد کرد.برف انعکاس زمني 
ساختمان به با ال می برد ولی در اکثر مناطق اياالت متحده پوشش برف زودگذر است و ممکن است از نزديکی » در زمانی که الزم است«

  اطراف وزيده شود.(اگر باد از طرف مشال باشد ممکن است در ضلع جنوبی آشفتگی جريان هوا اجياد شود.)

                                  
ه بی دفاع تر پنجره ها بيش از هر عنصر ديگری در پوسته ساختمان در مقابل انتقال حرارت ناخواست:برای پنجره ها عايق حرارتی در نظر بگرييد

) مقايسه کنيم، ضعف شيشه R13-R30) با مقاومت ديوارهای عايق دار متداول (R=0/9هستند. هر گاه مقاومت حرارتی شيشه معمولی را (
در شيشه و مهني طور با تعبيه کنرتل های عايقی در داخل و خارج  Rخبوبی مشاهده می گردد. مقاومت حرارتی پنجره را می توان با افزايش مقدار 

                پنجره اضافه کرد.

                                                      
بت بودن آ�است، به پنجره ضد طوفان آشناترين منونه عايق خارجی است. حمبوبيت آن به واسطه شفافيت و ثا:عايقهای حرارتی پنجره (خارج بنا)

اين معنی که فقط در نيمی از سال نصب می گردد و قابل تعبيه بر روی پنجره های قدميی است. نصب انواع ديگری عايق بر روی قسمت خارجی 
وی مقاوم باشند پنجره مقاومت حرارتی آ�ا را افزايش خواهد داد. اين وسايل اگر از داخل قابل کنرتل و مهچنني در مقابل پوسيدگی و شرايط ج

  مفيد هستند.

                                                   
مقاومت حرارتی پنجره بستگی به مقاومت شيشه، تعداد شيشه های بکاررفته، فضای بني شيشه ها، منافذ و درزهای پنجره :مقاومت حرارتی پنجره
ر جدول چندين نوع شيشه از نظر مقاومت حرارتی مقايسه شده اند. ارزش مقاومت دپنجره از نظر هدايت حرارتی دارد. و ساير جزئيات قاب

  .حرارتی پنجره بستگی به مقاومت شيشه ها، شکل قاب پنجره و جزئيات مربوط به جايگذاری پنجره در قاب آن دارد
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خانه ها در اغلب مناطق اقليمی با افزايش سطح پنجره های رو به جنوب و  در زمستان نياز حرارت:پنجره های رو به جنوب را افزايش دهيد

در نواحی  ماه ژانويه کسب حرارت خورشيدی ازدريافت گرمای خورشيدی، به طور قابل مالحظه ای کاهش می يابد. بر روی سطوح جنوبی در 
معموال برای پذيرش نور  پنجره های موسوم به دورمريدا می کند.و هوای صاف افزايش پ مشالی و هوای ابری شروع شده و تا در مناطق جنوبی تر

اده در طبقات فوقانی به کار می روند. اين پنجره ها هبرت است آفتابگري باشند و جهت اتاقهای طبقات فوقانی و يا فضاهای دو طبقه مورد استف
پنجره های دورمر و های سقفی نور خورشيد را دريافت می کنند قرار گريند. هر چند پنجره های دورمر به نسبت مساحت مقدار کمرتی از پنجره

روش ديگر جهت افزايش سطح ديوار و مرتی در تابستان دريافت می کنند.دارای اين خاصيت هستند که گرمای بيشرتی در زمستان و حرارت ک
و باال بردن ارتفاع آن است. با استفاده از اين روش پنجره های رو به جنوب به منظور کسب بيشرت انرژی خورشيدی افزايش عرض سايبان زير بام 

  مقدار کسب انرژی خورشيدی در زمستان افزايش يافته و مقدار پنجره در معرض تابش مستقيم آفتاب در تابستان نيز کاهش خواهد يافت. مهچنني
 خواهد شد. با نصب سايبان در باالی کسب حرارت در زمستان به دليل انعکاس تابش خورشيد از سطوح بامها و تراسهای جماور بيشرت

  نورگريهای سقفی و پنجره های رو به جنوب، می توان جلوی آفتاب شديد تابستان را گرفت.

                                              
ی داخل ساختمان بستگی به عايق بندی ميزان استفاده از انرژی خورشيدی در رابطه با آسايش و احتياجات حرارت:چه مقدار شيشه بايد بکار برد

ته و بار ساختار و قابليت ذخريه حرارتی آن دارد. (يعنی توانايی ساختمان در متعادل کردن نوسانات دمايی). با توجه به قابليت انتقال حرارت پوس
در «ان از شيشه کمرتی استفاده شود. ) جهت مقاومت حرارتی بيشرت، بايد در پوسته ساختم١٩٨٠(اقتباس از بالکومب است. حرارتی ساختمان

-٢٠برای ديوار و  R-٣٣برای بام،  R-٤٠(حرارت کم) در ايالت ايلينويز (» Lo-cal«برای خانه ای موسوم به » شورای خانه های کوچک
R  درصد مشخص شد (شيک  ١٠تا  ٧برای کف و پنجره ها با شيشه سه جداره)، هبرتين نسبت مساحت شيشه به سطح زيربنای ناخالص بني

). طبق حماسبات اين شورا، جذب حرارت خورشيد برای پنجره های سه جداره رو به جنوب در يک روز زمستانی برای عرض جغرافيايی ١٩٧٩
می باشد. اين مقدار حرارت می تواند يک سوم نيازهای حرارتی  BTU/ft2 ٤٠٠تا  ٢٠٠نه اياالت متحده از درجه مشالی در غرب ميا ٤٠

ره و ساليانه يک منزل مسکونی که خبوبی عايق بندی شده باشد را تامني کند. حتی می توان اين مقدار را با استفاده از عايقهای متحرک روی پنج
 . افزايش داد افزايش ظرفيت حرارتی داخل ساختمان

                                       
مقدار تابش خورشيد که توسط يک پنجره دريافت می شود بستگی به :تعيني سطوح منعکس کننده بريون از پنجره برای افزايش انعکاس در زمستان

فصل سال، شرايط آب و هوايی، فرم و موقعيت ساختمان نسبت به خورشيد دارد. هر چند شدت تابش خورشيد را منی توان افزايش داد، اما می 
مقدار کسب حرارت توسط پنجره را افزايش داد. سطوح توان تابش منعکس شده توسط سطوح اطراف را به مست پنجره هدايت کرد و بدين ترتيب 

وی انعکاسی در خارج از بنا يا ثابت اند و يا متحرک. در تابستان سطوح انعکاسی ثابت موجب گرمای اضافی می شوند. اما بايد با توجه به نري 

11 
 



ين است که سايبا�ايی طراحی شود که بر روی بالقوه آسايشی که در طی سال اين سطوح فراهم می کنند، مطلب را بررسی کرد. يک راه حل ا
 در ی استفاده فصلی قابل جاجبايی باشد.سطوح منعکس کننده افقی (ثابت) سايه بيندازد. راه حل ديگر اين است که خود سطوح انعکاسی برا

 سيستمهای انعکاسی متحرک از اتصاالت لواليی استفاده می شود.                  

                               
نفوذ هوا از چهارچوب در و پنجره های متحرک : جزئيات درب و پنجره را طوری طراحی کنيد تا مانع از ورود يا خروج ناخواسته هوا گردد .٧

 يکی از مهمرتين عوامل اتالف حرارت می باشد. می توان قسمت اعظم نفوذ هوا را با استفاده از هشتی ورودی، پنجره های ضد طوفان،
بادشکن و جهت گريی بازشوها کاهش داد. مهچنني با طراحی صحيح جزئيات و انتخاب در و پنجره های بدون درز نيز می توان نفوذ هوا 

  را به مقدار زيادی کم کرد.
  فناوری های نوين در رابطه با بازشوها :انواع پنجره های هومشند : ( نانو تکنولوژی )

پنجره های ,آنيلني ) های نانوسيمی پلی های هومشند ( آرايه پنجره,الکرتوکروميک از نوع کريستال مايع, ی يونیالکرتوکروميک از نوع ذخريه ساز 
,پنجره های هومشند: استفاده از نانوبلورهايی با قابليت انتقال نور مرئی و رد نور نزديک هومشند کنرتل رنگ و شفافيت شيشه های خورشيدی

  پنجره های بادی مادون قرمز,
حدود يک سوم انرژی يک ساختمان از طريق پنجره ها هدر می رود. به مهني دليل تالش برای کاهش :الکرتوکروميک از نوع ذخريه سازی يونی

های ذخريه انرژی صورت گرفته و نياز به  مصرف انرژی در ساختمان ها بر روی پنجره ها متمرکز شده است. مطالعات زيادی برای يافنت روش
کار برده شود.  ها به ها و مهچنني در ديوارهای سالن کنفرانس در اداره ای در ساختمان های شيشه باعث شده تا انواع جديدی از پنجره ذخريه انرژی

ای را تصور کنيد که قابليت تغيري از حالت شفاف به حالت کدر، توسط يک کليد را  اين تکنولوژی کاربردهای فراوانی دارد. به عنوان مثال شيشه
ه  ته باشد. می توان از اين شيشه برای پنجره خانه (در حالت نياز به اجياد عدم ديد)، برای جلوی فروشگاه ها در شب و مهچنني محام استفادداش

ند های هومش کرد. با وجود اينکه استفاده از اين شيشه خصوصی، هنوز متداول نشده است اما منونه های زيادی در متام دنيا وجود دارد. اما پنجره
زی موجود، از پنجره های الکرتوکروميک گرفته تا پنجره های با ذرات معلق، مهگی به کمک ما شتافته تا به طريق هومشند به کنرتل و هبينه سا

به تصور کنيد که در يکی از گرم ترين روزهای آفتابی در تابستان، نور خورشيد مستقيماً .مصرف انرژی در ساختمان ها و اماکن عمومی کمک کند
نني اتاق مشا می تابد و هيچ راه گريزی به جز استفاده از پنجره هايی با شيشه های دودی برای متعادل تر کردن گرما و نور اتاق نداريد. مهچ

موادی هستند که رنگ آ�ا در اثر جريان د عينک های فتوکروميک دودی شوند.دوست داريد تا تنها زمانی که نور شدت دارد شيشه درست مانن
ب يا لکرتيکی تغيري می کنند. جريان الکرتيسته با اجياد واکنش شيميايی سبب تغيريات خصوصيات مواد می شود و کاری می کند تا آ�ا نور را جذا

.نور خورشيد به شيشه ها می تابد، اما از امروزه از صنعت الکرتونيک در ساخت اين نوع از شيشه های پنجره استفاده می شود .منعکس کنند
يکی فی جريان الکرتيکی برقرار شده، سبب می شود تا يون ها از اليه ذخريه يونی به مست اليه هدايت يونی حرکت کرده و به اليه الکرتوکروماتطر 

يکی اترجعت کنند و شيشه را شفاف منايند. با قطع الکرتيسته فرآيند برعکس عمل کرده شيشه جمدداً تريه می شود. يکی از ويژگی مواد الکرتوکروم
  .قابليت تنظيم آ�است به طوری که می توان شدت کدری آ�ا را با تغيري مقدار جريان تنظيم کرد

                                               
يه ای از  ساختمان درونی اين شيشه تشکيل شده از دو اليه شفاف قلع به عنوان الکرتود می باشد که ال:الکرتوکروميک از نوع کريستال مايع •

  .کريستال مايع بني آ�ا ساندويچ شده است
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 .از شيشه های الکرتوکروميک می توان برای داشنت حميط های جمزا استفاده کرد                             

                                           
مايع شيشه شفاف می شود. با قطع جريان کريستال ها با جهت گريی تصادفی خود در فضا موجب  با گذراندن جريان الکرتيسيته از فيلم کريستال

 پخش کردن نور ، و در نتيجه مات شدن شيشه می شوند.
د را اين تکنولوژی کاربردهای فراوانی دارد. به عنوان مثال شيشه ای را تصور کنيد که قابليت تغيري از حالت شفاف به حالت کدر، توسط يک کلي
فاده  داشته باشد. می توان از اين شيشه برای پنجره خانه (در حالت نياز به اجياد عدم ديد)، برای جلوی فروشگاه ها در شب و مهچنني محام است

 . کرد. با وجود اينکه استفاده از اين شيشه خصوصی هنوز متداول نشده است اما منونه های زيادی از آن در متام دنيا وجود دارد

                                                 
                                        . حالت کدر و شفاف برای شيشه الکرتوکروميک که با زدن يک کليد تغيري می کند                                      

ها استفاده شده  هايی شدند که در آن از ابرخازن دانشمندان، موفق به ساخت پنجرهاخريا :آنيلني ) های نانوسيمی پلی های هومشند ( آرايه پنجره •
هايی که قادر به تغيري رنگ هستند. زمانی که تابش نور خورشيد  اند؛ پنجره های الکرتونيکی قرار داده شده ها درون پنجره بود. اين ابرخازن

ها تاريک شده و  ها تکميل شد، شيشه کنند، زمانی که ظرفيت اين پنجره ه میها نور را جذب کرده و در خود ذخري  شديد است، اين پنجره
آيد و از سوی ديگر انرژی ذخريه شده در آن  کند. با اين کار مقدار نور ورودی به خانه و دمای آن حتت کنرتل در می عبور نور را حمدود می

کار گرفت. با مصرف انرژی ذخريه شده در پنجره هومشند    رهای تلويزيونی بهتوان برای استفاده در ادوات الکرتونيکی ديگر نظري منايشگ را می
آنيلني  های نانوسيمی پلی های هومشند از آرايه اين پنجره.شوند ها ختليه شده و دوباره با جذب نور خورشيد شارژ می توسط ديگر ادوات، خازن

ها  اند. اين نانوسيم های رسانا پوشانده شده ای شفاف، خود توسط اليهه اند؛فيلم شوند که روی يک فيلم شفاف رسوب داده شده ساخته می
صورت ساندويچی دور هم پيچيده   عنوان الکرتود مورد استفاده قرار گريند. دو الکرتود به  شوند تا به وسيله يک ژل الکرتوليتی پوشانده می  به

 .شوند تا يک ساختار جديد اجياد شود می

                                                    
  شيشه هايی که نور خورشيد را به الکرتيسيته تبديل کرده و در ابر خازن ذخريه می کنند                                 

ودن آن است. پارامرت پذير ب آنيلني دارای ظرفيت بااليی است؛ و هزينه توليد آن اندک است، از ديگر مزايای اين ماده شفاف بودن و انعطاف پلی
  توان آن را به صورت رول درآورد و در ادواتی با اشکال خمتلف استفاده کرد. راحتی می  انعطاف پذير بودن بسيار مهم است؛ زيرا به

نور خورشيد مدت زيادی است که به عنوان منبع توليد الکرتيسيته و :پنجره های هومشند:کنرتل رنگ و شفافيت شيشه های خورشيدی •
ايگزينی برای سوخت های فسيلی مورد توجه بوده است. اما اخريا حمصوالت خورشيدی عالوه بر جذب انرژی خورشيدی، دارای کاربرد ج

های رنگی تشکيل شده از سلول خورشيدی، در مصارف خانگی و صنعتی کاربرد پيدا کرده است توليد کننده  شيشه.تزئينی نيز شده اند
تلف، کاربردهای تزيينی در منای ساختمان دارد. اين حمصول، پانل هايی چند اليه ی کدر تا نيمه شفاف، که در رنگ های خم وانرژی هستند

به رنگ های نقره ای، برنزی، طاليی، تا رنگ های اصلی، قرمز، سبز، و سرخابی می باشد را شامل می شود که از پلی کريستال ها تشکيل 
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                                 ت ضخامت در پوشش ضدانعکاس آ�ا می باشدشده اند. تفاوت رنگی آنان به دليل تفاو 

 
                  .شيشه های تشکيل شده از پلی کريستال که با اليه ضدانعکاس پوشيده شده اند                         

ضدانعکاس است. که مصرف انرژی آن بسيار کم است. نقره ای در شيشه های توليد شده با اين تکنولوژی، رنگ آبی دارای ضخيم ترين پوشش 
  ونياز به گرفنت کمرتی از انرژی خورشيد می باشد به کار رود. هم دارای نازک ترين پوشش است. که از نظر مصرف انرژی هبينه نيست

حمققان آزمايشگاه برکلی در حال ساخت :ادون قرمزنجره های هومشند: استفاده از نانوبلورهايی با قابليت انتقال نور مرئی و رد نور نزديک مپ •
کند. ساخت نوعی پوشش که شامل اليه نازکی از  پنجره هومشندی هستند که ميزان حرارات وارد شده به اتاق و مهچنني نور حميط را تنظيم می

حالت انتقال دهنده .ر اين رابطه به حساب آيدنانوبلورها با قابليت انتقال نور مرئی و رد نور نزديک مادون قرمز است می تواند گام مهمی د
توان با اعمال چند ولت پتانسيل فعال ساخت. در يک روز سرد، هر دو نور مرئی و نزديک به  نور نزديک به مادون قرمز نانوبلورها را می

بر اين نانوبلورها اعمال شده تا پنجره تنها به توانند وارد حميط شوند؛ اما در روزهای گرم چند ولت الکرتيسيته  مادون قرمز برای انتقال گرما می
  .نور مرئی اجازه ورود بدهد

                          
 شيشه های منعکس کننده گرم           . عدم اجازه ورود به نور ماورا بنفش و مادون قرمز به درون ساختمان در يک روز گرم

های هومشند موجود، از پنجره های الکرتوکروميک گرفته تا پنجره های  پنجره                                                                         
آور در  کارگريی مواد مسی و زيان با ذرات معلق، با وجود مزايای زيادی که دارند، دارای معايبی نيز هستند که قيمت باال، کاهش سريع بازدهی، به

های هومشندی که معايب مذکور را نداشته باشد، سيستم جديدی را ابداع   حمققان در تالش برای ساخت پنجره.ساخت از آن مجله است فرآيند
های هومشند، ارزان قيمت بوده و در فرايند  اند که در آن از يک پليمر و از يک حالل، مانند متانول استفاده شده است. اين نوع از پنجره کرده

توان به  های هومشند جديد می از فوايد پنجرهحکام بااليی نيز برخوردار هستند.مهچنني از استهای کمرتی استفاده شده؛ ز آاليندها ساخت آ�ا
نظري است و  های هومشند، بی قابليت تبديل سريع و آسان از حالت کامالً مات به حالت شفاف در چند ثانيه اشاره کرد. اين رفتار در ميان پنجره

هبرتين راههای  . سازی گرما، سرما و نور با هزينه کم و از طريق مديريت نورهای عبور داده شده به داخل ساختمان است ديدی برای ذخريهروش ج
های هومشند طوری طراحی شده اند که می توانند با حميط تعامل و سازگاری داشته  پنجره .کنرتل اتالف انرژی استفاده از پنجره های هومشند است

هوا باال است مناسب   های گرم که هزينه مصرف انرژی به خاطر هتويه کرد. چنني شيشه هايی در ماه ند، مثالً گرمای بيش از حد را دفع خواهندباش
اکسيد  های نازک نانومرتی دی کنند. هم اکنون پوشش های رنگی حساس به نور (فوتوکروميک) که پرتوهای خورشيد را دفع می هستند. پنجره

ور مرئی را از های گرما عمل کنند، متام ن ها استفاده می شود و به عنوان انعکاس دهنده % فلز تنگسنت در پنجره٩/١يوم خملوط شده با فقط واناد
توانند دقيقاً تعيني کنند که در چه دمايی، حرارت منعکس شود. اين به اين معنا است که  ضخامت نانومرتی و خملوط پوشش میدهندو  خود عبور می

ها را هم به طور چشمگريی کاهش  توانند بدون استفاده بيش از حد از سيستم های هتويه گران قيمت، خنک باقی مبانند و هزينه ادارات و منازل می
 . دهند

مدرن و نيز پنجره های بادی :پنجره ها، مهمرتين هدر دهنده انرژی در ساختمان ها هستند. خمرتعان و پژوهشگران با ساخت و ابداع پنجره هايی 
پنجره .توليد کننده انرژی سعی دارند مصرف انرژی ساختمان ها را پايني بياورند و نيز هزينه های پرداختی ساکنني خانه کاهش چشمگريی پيدا کند

يک توربني بادی است که کمرتين مزامحت را برای حميط اطراف دارد و شيوه نوينی برای   PowerWINDowsهای بادی ـ پنجره های بادی يا
کسب و مهار انرژی به مشار می رود. در يک نظر، اين طراحی با پنجره های استاندارد خيلی تفاوت ندارد به جز آن که الگوی شبکه از پانل 

ای داشنت جمموعه ای از پره های بزرگ که در جهت وزش باد بچرخند، اين توربني هايی ساخته شده که هنگام وزش باد و نسيم می چرخند. به ج
بادی جديد از پره های کوچکی ساخته شده است که در مسري باد به آرامی می گردند. اين روش تالطم هوايی کمرتی اجياد می کند، فشار روی 
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از کاهش هزينه های حفظ و نگهداری، از نظر تئوری، اين طراحی را می ساختارهای اطراف را کاهش داده و صدای کمرتی توليد می کند. جدا 
ر توان تقريباً در مهه جا بدون داشنت تأثريات منفی زيادی بر حميط اطراف نصب کرد. مزيت ديگر اين پنجره های بادی اين است که می توان د

انرژی بيشرتی را مهار کند. در حالی که در توربني های معمولی و رايج  صورت نياز به توليد برق بيشرت، پانل های بيشرتی را به آن متصل کرد تا
کرد برای کسب انرژی بيشرت از باد، بايد يک توربني جديد به طور کامل نصب شود. بر اساس اين ايده نوين، می توان پانل ها را به آسانی نصب  

 .جود داردو امکان افزودن پانل های جديد در باال و کنار ساختار اصلی نيز و 
 نتيجه گريی

 .در اسرتاليا اين ايده جديد برای توليد برق را ارائه کرده است» ولونگونگ«پژوهشگر ايرانی دانشگاه » فرزاد صفايی«
برای يافنت راهی به منظور کاهش ميزان نشتی انرژی از پنجره ساختمان ها به » تورنتو«اهلام از طبيعت در ساخت پنجره ـ مهندسان دانشگاه 

نابع زيستی، بيعت رو آورده و با اهلام از منابع زيستی پنجره ای ساخته اند که از نظر انرژی بسيار کارآمد و مؤثر است. رويکرد آ�ا با اهلام از مط
و شفاف صورت می  » االستومر«شدن است و با صفحات قابل انعطاف عرضه کنرتل حرارتی سطح پنجره ساختمان در حال گرم شدن و سرد

در خود کناره هايی دارند که از ميان آ�ا جريان های آبی با دمای حميط در » االستومر«ه به شيشه پنجره معمولی می چسبند.اين صفحات گريد ک
درجه خنک تر شود، از سوی ديگر می توان آن را در ابعاد   ۹تا  ۷حرکت است.اين روش در فصل تابستان موجب می شود که دمای ساختمان 

در واقع يک شبکه مصنوعی عروقی داخل يک اليه شفاف ترکيب شده از شبکه هايی به اندازه ميکرومرت و ميلی .ع به کار بردکوچک و حتی وسي
مرت و گسرتش آن روی سطح يک پنجره ارائه کننده مکانيسم جديدی برای خنک سازی ساختمان و ابزار جديد کنرتل حرارت در طراحی 

سازی انسانی، ارگانيسم های زنده مکانيسم بسيار مؤثر و کامالً متفاوتی برای کنرتل دما دارند که بر  برخالف سيستم های خنک. ساختمان است
پايه طراحی شبکه های عروقی داخلی عمل می کند. برای مثال، رگ های خونی نزديک به سطح پوست برای افزايش جريان خون بزرگ می شوند 

وقتی که پوست ما در معرض سرما قرار می گريد اين رگ ها خود را منقبض می کنند. اين روش می  تا انتقال حرارت را افزايش دهند، درعني حال
و مهکارانش از » تورنتو«از دانشگاه مهندسی » بن هاتون«.تواند در صفحات خورشيدی نيز به کار رود تا کارايی و هبره وری آ�ا افزايش يابد

هش ميزان گرمای تلف شده در طول زمستان و خنک نگاه داشنت ساختمان در تابستان ارائه کرده اين شيوه جديد را برای کا »هاروارد«دانشگاه 
  .اند
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