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   چکیده

ي و و تجدید ناپذیر تقسیم بندي می شود.امروزه با توجه به افزایش مصرف انرژ پذیر انرژي معموال به دو گروه تجدید
رژي اساس پویایی فرد و ندیدپذیر افزایش یافته است. بحث اکاهش منابع سوخت فسیلی روند استفاده از منابع انرزي تج

هاي بعد از لحاظ  و، محیط زیست، آینده جامعه و نسلنجامعه است. در این مسئله ضرورت اخذ و حفظ انرژي هاي 
عنوان یکی از مهمترین انواع انرژي هاي تجدیدپذیر در ایران است. و به تامین انرژي از خورشید بعنوان منبعی الیزال 

استفاده از سیستم سلول هاي خورشیدي از آنجایی که منبع انرژي آن نور خورشید است در ایران که کشوري آفتابگیر 
اکولوژیکی است به راحتی مهیا می شودو هم از نظر اقتصادي به صرفه است و هم از نظر کاهش آلودگی در بحث توان 

ایران که رو به خطر است مورد توجه است و میتواند به حفظ محیط زیست براي آیندگان کمک کند. این پژوهش با هدف 
شناخت و ارزیابی انرژي خورشیدي وکاربرد انرژي خورشیدي در ساختمان انجام شده است و سعی بر آنست تا پس از 

ظور بهینه سازي انرژي در معماري پایدار و معرفی راهکارهاي اجرایی بررسی کاربرد انرژي خورشیدي در ساختمان به من
در طراحی به منظور صرفه جویی انرژي در ساختمان ارائه شود. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و استدالل آن از نوع 

 استدالل قیاسی است.
  

  ، معماري پایدار.سازي انرژيتوسعه پایدار، انرژي خورشیدي، انرژي تجدید پذیر، بهینه  کلیدي: هاي واژه
  
  
  مقدمه -1

 با او. است شده غافل خود اطراف و زیست محیط به توجه از ماشینی زندگی سوي به سریع برداشتن گام با بشر امروزه
 با. است کرده وارد زیست محیط بر مخربی اثرات آلوده گازهاي و ضایعات ایجاد و انبوه تولیدات و فسیلی هاي سوخت کشف
 است پایدار توسعه اهداف از یکی تجدیدپذیر هاي انرژي از استفاده با سرمایشی و گرمایشی نیازهاي تامین اینکه هب توجه

 .شود می کاسته فسیلی هاي سوخت به وابستگی و از است پایدار توسعه جهت در گامی خورشید انرژي از استفاده با طراحی
 سیاست تا است گردیده موجب قیمتها پیش بینی افزایش و منابع این بودن پذیر تجدید غیرقابل فسیلی، منابع محدودیت

انرژي با انجام مطالعات ساختاري، استفاده از انرژي خورشیدي را در رئوس برنامه هاي کاري خود قرار  برنامه ریزان و گذاران
 انرژي تقاضاي سمت مدیریت ، آید می میان به نامی آن از کمتر که بخشی انرژي، عرضه سمت مدیریت محور کنار در. .دهند
 جه تو انرژي تقاضاي سمت مدیریت به کمتر و بوده انرژي عرضه سمت مدیریت جهت در ها تالش امروزه ما کشور در. است
 از دنیا پیشرفته کشورهاي تمامی در انرژي از بهینه استفاده جهت در تالش و انرژي تقاضاي مدیریت که حالی در شود، می

 مصرف سازي بهینه مقوله به توجه زیست، محیط و انرژي تنگاتنگ رابطه. است بوده پایدار صنعتی پیشرفت عوامل ترین مهم
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 محدودیت دولت، پرداختی یارانه کشور، داخل در انرژي هاي حامل قیمت به توجه با. است بخشیده بیشتري عمق را انرژي
 امکان انرژي، مصرف اقتصادي و فنی کارایی عدم ایران، رد انرژي هاي حامل انواع ساالنه مصرف باالي رشد فسیلی، منابع

 ناکاراي و غیرمنطقی مصرف از ناشی زیست محیط با مرتبط مشکالت و جویی صرفه صورت در نفتی هاي فرآورده صادرات
  است. شده ضرورت یک به تبدیل کشور در انرژي مصرف سازي بهینه سوخت،
  

  بیان مسئله -2
کره زمین را تهدید می کند پس باید به سمت سوخت هاي فسیلی حرکت کنیم. با این امروزه آلودگی محیط زیست 

رویکرد در معماري پایدار حرکت به سوي استفاده از این انرژي ها الزامی می باشد و باید راهکارهایی براي مدیریت انرژي ارائه 
گزینی براي آن پیدا کنیم. زندگی روزمره مردم شود چون انرژي هاي فسیلی در حال اتمام هستند و هرچه سریع تر باید جای

وابسته به تولید و مصرف انرژي است، لذا عرضه و تقاضاي آن در جوامع بشري به طور مستمر رو به افزایش است. در حال 
 درصد کل انرژي مصرفی جهان را سوخت هاي فسیلی تامین می کنند که با تولید گازهاي آالینده و گلخانه اي در 77حاضر،

فرآیند تبدیل و در نتیجه تخریب الیه اوزن، محیط زیست را به شدت مورد تهدید قرار داده و موجب گرم شدن بیشتر دماي 
کره زمین می شوند. بنابراین به منظور حفظ محیط زیست، توجه به انرژي هاي جایگزین (انرژي هاي نو) ضروري به نظر می 

  رسد.
  

  آن افهدا زا برخی و ارپاید حیاطر به نگاهی -3
هاي آینده پاسخ دهد. در  امروز بدون آسیب به منابع نسل طراحی پایدار، نوعی از طراحی است که قصد دارد به نیازهاي

ها و شهرها اهمیت داده  ختماناو تأثیر محیطی س پایدار باید به پایداري اجتماعی و اقتصادي به اندازه مصرف انرژي طراحی
  .]1[ودش

  :از تندرعبا ارپاید یحاطر افهدا از برخی
 مناسب لکنتر ا،هو مناسب کیفیت ،لپذیرد منظر روز، رنو بجذ منجاا سطۀوا به ننساا سایشآ نساندر کثراحد به-  لفا 

  ... ماد
 يگرما روز، رنو نظیر نیگارا يها ژينرا کثراحد از دهستفاا با ژينرا ايبر ريجا يها هزینه نساندر قلاحد به- ب

  . هغیر و مناسب تیارحر ريکا عایق ،ماد اتتغییر لکنتر ه،غیر و دبا ،شیدرخو
 محیطی کنترلی يسیستمها د،یاز عمر با اتتجهیز دوام، با مصالح از دهستفاا با نساختما ارينگهد يها هزینه تقلیل- ج 

  . هغیر و نطمیناا قابل و دهسا
 کلیه اريپاید به توجه و عتطبی با میختنآ هم در سطهوا به طبیعی ارزش هاي نبخشید ارزش و حفاظت-  د 
  .]2[.سبزو ..یط اشر به توجه ،ها  گانیسموارمیکر

  
  

  مبانی نظري -4
  محیط اريپاید و ريمعما -4-1

 يجو ملاعو ن،گیاها ت،نااحیو انسان ها، از عما ه،ندز داتموجو بین بطروا شامل دارد نجریا ما محیط در که کوسیستمیا
 تأثیر نیز و فسیلی سوخت هاي از یهرو بی دهستفاا و نماز گذشت با. ستا اربرقر نکنو ات هستی یشاپید از که باشد میوغیره 

 هشد تیاتغییر شستخود کوسیستما ینا... و  شیمیایی يها بالهز و هازتولید گا ثرا در آب و اهو و مینز گیدلوآ نچو ملیاعو
 بعضی نسل نشد ضمنقر ازن، الیه اتتغییر:  دمانن ستا طبیعی محیط و طبیعت در دموجو نظم ردنخو هم بر آن نتیجه که
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 حمطر باعث تموضوعا ینا مینیز و یائیدر داتموجو ا،هو گیدلوآ و طبیعی يها هیستگاز تخریب، جهانی نشد مگر هپدید   از
 محیط در... و تحصیل ،سکونت رت،تجا ر،کا از عما انسان ها یستنز ینکها به توجه با. شد ارپاید یستز محیط عموضو نشد

 محیط اريپاید يها زهحو از یکی انعنو به ريمعما ینابنابر ،ستا یستنز بهتر ارهبشر همو شتال و دشو می منجاا ريمعما
هدف محیط زیست پایدار به  نیل و بشر یستنز بهتر هرچه نمکاا ، فضا صحیح حیاطر به توجه رهگذر از تا شد حمطر یستز

  ].3[نائل گردد
  

  ساختمانبهینه سازي مصرف انرژي  -4-2
هایی جهت  توجه به این موضوع که منابع سوخت فسیلی محدود و روبه کاهش هستند مسئولین را به فکر یافتن روش

ترین روش  هاي گوناگونی براي حفظ منابع انرژي وجود دارد. معمول استفاده بهینه از انرژي انداخت. به طور کلی روش
و   انرژي تجدیدپذیرر است.انرژي منابع گوناگونی دارد و به دو دسته باشد که از طریق فرهنگ سازي میس جویی می صرفه

ها باعث اتمام ذخایرشان  ي تجدیدپذیر، منابع انرژي هستند که مصرف آن ها منظور از انرژي.تقسیم می شود تجدید ناپذیر
هاي تجدید پذیر عبارتند  انرژي انواع .دارند قابلیت بازگشت مجدد را به طبیعت  و شوند شود و پس از مصرف جایگزین می نمی

و جزر و  انرژي امواج،  انرژي زیست توده، گرمایی انرژي زمین، انرژي خورشیدي،  انرژي بادي ، )آبی نیروي برق( انرژي آبی :از
شود و در ضمن تشکیل این نوع  ها باعث کاهش ذخایرشان می هایی هستند که مصرف آن ي تجدید ناپذیر انرژي ها انرژي .مد
  .ي طوالنی (چند صد هزار سال) نیاز دارد ها نابع به زمانم

  
  انرژي خورشیدي -4-3

انرژي خورشیدي یکی از مهمترین نوع انرژي هاي نو است. این انرژي به عنوان یک منبع انرژي تجدید پذیر، یکی از 
را در مورد پایان پذیري، افزایش مهمترین گزینه هاي جایگزین براي سوخت هاي فسیلی به شمار می آید که نگرانی هاي بشر 

  ].4است[آلودگی هاي ناشی از تبدیل آن به انرژي هاي دیگر و ... برطرف کرده 
)، بی اکسید کربن اي از جمله دي پاك و بدون آلودگی (حذف انتشار گازهاي گلخانه: هاي استفاده از انرژي خورشیدي ویژگی
  خطر امن و بی، فسیلیهاي  کاهش مصرف سوخت، رایگان و دردسترسپایان، 

  
  انرژي خورشیدي تاریخچه استفاده از -5

 از استفاده باشد، می اهمیت حائز اکنون که آنچه ولی .است قدیمی و طوالنی بسیار خورشیدي انرژي از استفاده سابقۀ
 براي که این یا و کرد ذخیره را آن توان می) 1985(مول قول به که است خورشید انرژي از استفاده براي جدید فنون و دانش
 به نسبت خورشید انرژي از استفاده اخیر، دهۀ چند در که است دلیل همین به شاید .برد کار به الکتریکی انرژي به تبدیل
 با استفاده مورد امکانات و تجهیزات از بسیاري اکنون هم که طوري به .است داشته بیشتري پیشرفت دیگر، طبیعی هاي انرژي

  ].5[دهند می ادامه خود کار به انرژي این
  موقعیت کشور ایران از نظرمیزان دریافت انرژي خورشیدي - 6

اي واقع شده که به لحاظ دریافت  درجه عرض شمالی قرار گرفته است و در منطقه 40تا  25کشور ایران در بین مدارهاي 
 2200تا  1800رشیدي در ایران بین ها قرار دارد. میزان تابش خو انرژي خورشیدي در بین نقاط جهان در باالترین رده

کیلووات ساعت بر مترمربع در سال تخمین زده شده است که البته باالتر از میزان متوسط جهانی است. در ایران به طور 
خوشبختانه کشور ما به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی، توان باالیی روزآفتابی گزارش شده است  280متوسط سالیانه بیش از 

کیلو وات ساعت در روز برآورد  5فت انرژي خورشیدي دارد؛ به طوري که میانگین ساالنه تابش خورشیدي در کشور در دریا
شده که این رقم در مقایسه با دیگر کشورها بسیار قابل مالحظه است. بنابراین  می توان با استفاده از انرژي خورشیدي در 

کویر مرکزي، ضمن بهره مندي از این انرژي رایگان و حفظ ذخایر فسیلی مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق آفتاب خیز در 
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براي نسل هاي آینده، آلودگی هاي زیست محیطی ناشی از نیروگاه ها را کاهش داد  و زمینه را براي رسیدن به توسعه پایدار 
  ].6[فراهم آورد

  
  در ساختمان هاي استفاده از انرژي خورشید روش - 7

این نوشته  نهایی هدف چون. است ساختمان بخش کرد استفاده خورشید انرژي از آن در توان می که هایی بخش از یکی
هاي استفاده از انرژي خورشید در بخش ساختمان مورد بررسی  باشد. لذا روش بررسی کاربرد انرژي خورشید در ساختمان می

دي است که در اغلب نقاط جهان رواج دارد. استفاده از گیرد. استفاده از انرژي خورشید در بخش ساختمان سالیان متما قرار می
گرماي خورشید براي تأمین حرارت در زمستان و همچنین استفاده از وزش باد و تهویه به منظور تأمین هواي تازه و ایجاد 

هاي  به نوآوري هاي متداول استفاده از انرژي خورشید در بخش ساختمان است. امروزه با توجه سرما در تابستان از جمله روش
و  هاي فعال تکنولوژي در استفاده از انرژي خورشید، سه روش عمده براي این منظور شناخته شده است که استفاده از سیستم

پردازیم. البته باید به خاطر داشت که  باشد که در زیر به معرفی هرکدام می هاي مرکب می هاي غیر فعال و سیستم سیستم
  عامل اصلی دارد: 4ورشیدي در ساختمان نیاز به هاي خ استفاده از سیستم

  ملحقات وابسته به آن: به عنوان مبدل انرژي تابشی به الکتریکی. حرارتی و یا شیمیایی. و خورشیدي عنصر     -1
  .شده تولید انرژي مازاد ذخیره براي: گرمایی خازن     -2
  .ساختمان حرارتی اتالف کاهش براي: حرارتی عایق     -3
  ].7[ کمکی گرمایش      -4
  
  

  پویا یا فعال خورشیدي هاي سامانه -1- 7
سامانه هاي خورشیدي پویا به سامانه هایی اطالق می گردد که براي دریافت و انتقال انرژي در آن ها از دیگر سامانه هاي 

خورشیدي، لوله هاي خال و انرژي چون سامانه هاي مکانیکی و الکتریکی استفاده می شود. از انواع آن میتوان آب گرمکن هاي 
  پانل تخت را نام برد.

  
  سامانه هاي خورشیدي ایستا یا غیر فعال - 2- 7

سامانه اي است که در آن براي دریافت و انتقال انرژي خورشیدي از سایر انرژي ها استفاده نمی شود و در واقع عناصر 
مایند. در این سامانه جمع آوري نور و گرماي خورشید ساختمانی خود بعنوان المانهاي دریافت و جذب و پخش انرژي عمل مین

  دسته تقسیم میشود: 6بدون دخالت هیچ تجهیزات یا ابزار متحرکی صورت می گیرد. که به 
  ترموسیفون-6گلخانه  -5بام آبی  -4دیوار آبی  -3دیوار ترومب  -2پنجره آفتابی  -1
  
  ایستا انفعالی یا مرکب خورشیدي سامانه -3- 7

 عوامل مثل از استفاده با و طبیعی طور به ساختمان کردن گرم آن در که است سیستمی انفعالی، کننده گرم سیستم یک
 مصنوعی فسیلی یا انرژي به نیاز بدون ساختمان که سازد می فراهم را امکان این سیستمی، چنین. گیرد می انجام خورشید
 عملکردي چندگانه مختلف، اجزاء و عناصر از بعضی سیستم، این در. کند کار کمی بسیار انرژي مصرف با حداکثر و خارجی،

 به را نیز حرارت توزیع و سازي ذخیره حرارت، جذب عمل ساختمان، خارجی هاي جداره تشکیل بر عالوه دیوارها مثالً. دارند
 بدون را خورشیدي رژيان که گردد اطالق می سیستمی به ایستا انفعالی، خورشیدي سامانۀ دیگر، عبارت به .]8[دارند عهده

  .]9[کند می توزیع و دوباره ساخته ذخیره کرده، آوري جمع پیچیده هاي کننده کنترل یا پمپ پنکه، از استفاده
  



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 5

   کاربرد انرژي خورشیدي درساختمان ها -8
د درجهت تأمین نیازهاي گرمایی ینورخورش از ها بهره گیري هرچه بهتر از کاربرد انرژي خورشیدي درساختمان منظور      

ها می باشد. در مرحله اول با بکارگیري طراحی معماري خورشیدي که  وسرمایی و در صورت لزوم تأمین الکتریسیته ساختمان
ها به حداقل رسانده می شود. دراین  تشابه بسیاري با معماري سنتی کشورمان دارد نیازهاي گرمائی و سرمایی ساختمان

ازقبیل: جهت ساختمان، عایقکاري حرارتی، تعیین سطح مناسب پنجره ها، دو جداره کردن پنجره ها در برخی  طراحی مسائلی
 سیستم هاي غیرفعال خورشیدي از قبیل دیوارترومب درنظرگرفته می شوند که با اعمال این استفاده از بعضی و مناطق

 ساختمان معمولی(با زیر بناي یکسان) درصد قابل توجهی کمتر ها نسبت به یک پارامترها، انرژي مورد نیاز این نوع ساختمان
  .این پارامترها وشرایط اقلیمی هر منطقه دارد این درصد بستگی به بکارگیري میزان و میزان بوده

  
  )نمونه هایی از خانه هاي خورشیدي ( معروفترین خانه هاي خورشیدي دنیایافته ها ( -9
  (Fab Lab House) خانه فَب لَب -9-1

  

  
  :خانه فب لب، نمونه خانه خورشیدي1شکل 

  
طراحی شد. این خانه  2010سال  Solar Decathlon Europe خانه اي واقعاً شگفت انگیز است. این خانه در رقابت

تنها یک خانه ساده مجهز به پانلهاي خورشیدي بر ” فب لب" .این رقابت را دریافت کند” مردمی“جایزه  2010توانست در سال 
روي پشت بام نیست، بلکه یک سازه پیش ساخته کامالً خودکفا است که می تواند دو برابر انرژي که مصرف می کند، تولید 

 .این خانه یک ساختمان کامالً زیستی است که از چوب و مواد طبیعی با روکشی از پانلهاي فتوولتائیک ساخته شده است .کند
کر دارد و مبلمان داخلی آن همانند سطح خارجی از چوب ساخته شده است. این خانه ظاهري شبیه به یک ماهی غول پی

  تامین می شود.” ال. اي. دي“کفپوش از جنس لینولئوم الیاف گیاهی است و سیستم روشنایی آن از طریق المپهاي 
  خانه خورشیدي در سوئیس -9-2
  

  
  خانه خورشیدي، سوئیس:2شکل 
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سوئیس افتتاح شد. بام این خانه از ” برگدورف“در  2007ي اروپا است در سال این سازه که اولین ساختمان چند واحد

پانل خورشیدي تشکیل شده که به یک مخزن عظیم آب بهداشتی متصل شده است. این پانلها می توانند آب گرم و  276
کامالً خودمختار تامین می کند و این ساختمان انرژي خود را به روشی  .آپارتمان مبله این خانه را تامین کنند 8گرماي داخلی 

پانلهاي بام  .جایزه انرژي خورشیدي اروپا را دریافت کرد 1995به سایر منابع انرژي دسترسی ندارد. پروژه این خانه در سال 
هزار  300متر ارتفاع دارد گرم کنند. نیروگاه خورشیدي این خانه در حدود  17هزار لیتر آب داخل مخزن را که  205د نقادر

درصد از کل هزینه ساختمان است. با این نیروگاه، ساکنان این ساختمان می توانند  10فرانک سوئیس قیمت دارد و برابر با 
  .هزار لیتر نفت براي گرماي خانه و آب بهداشتی صرفه جویی کنند 3ساالنه 
  

  خانه خورشیدي در مونیخ آلمان -9-3
  

  
  خانه خورشیدي، مونیخ آلمان:3شکل 

  
ساخته است داراي یک سازه اسکلتی از چوب و فوالد هستند. این  Ingo Bucher-Beholz یال را که شرکتو 9این 

خانه ها از استانداردهاي خانه هاي کنش پذیر زیستی و نیروگاههاي زیستی برخوردارند. به طوریکه دیوارهاي وسیع شیشه اي 
داخلی بتابانند و این دیوارها انرژي را براي گرماي داخلی خانه در جنوبی می توانند نور خورشید را به روي دیوارهاي انفعالی 

   .خود ذخیره کنند. همچنین پانلهاي خورشیدي نیز براي تهیه آب گرم انرژي ذخیره می کنند
  گردان دنیا: خانه آفتاب” انرژي مثبت“اولین خانه  -9-4

  
  خانه آفتاب گردان، خانه خورشیدي:4شکل 
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) براي توسعه خورشیدي ساننشیف Ralph Dischي افکار آقاي رالف دیچ ( ي گردان خورشیدي، زاییده خانه       

)Sonnenschiffنبش خورشیدي مدرن در آلمان است. ) و جPlusEnergy  یا انرژي مثبت یک مفهوم جدید بود که توسط
دهد انرژي تولید شده بیش از انرژي مصرفی است. او با تکمیل محل اقامت خصوصی خود  رالف ابداع شد. این کلمه نشان می

انرژي  کرد. این خانه، به طور کامل از مزیت ) اولین خانه انرژي مثبت را به جهان معرفی1994گل افتابگردان (در سال 
شود تا فضاي داخلی خانه نیز از  چرخد. این منجر می ي تابش نور خورشید، می شود زیرا متناسب با زاویه بهرمند میخورشیدي 

هاي  و لولههاي خورشیدي  گانه به بهترین شکل ممکن از نور طبیعی خورشیدي بهرمند شود. بنابراین، پنل هاي سه طریق پنجره
شوند. در این ساختمان، چندین  اند به خوبی با گرماي خورشیدي تغذیه می گرمایشی خورشیدي که در بام خانه نصب شده

متر مربع، یک  60گیرنده براي برداشت انرژي در نظر گرفته شده: دو محور پنل ردیابی خورشیدي فتوولتائیک به مساحت 
گیرد. این  بالکن که براي تامین حرارت و فراهم کردن آب گرم مورد استفاده قرار می هاي خورشیدي مبدل زمین گرمایی، نرده

کند.بام، گرماي حاصل شده در  صفر نیز هست یا به عبارتی، دي اکسید کربن تولید نمی- ساختمان، یک ساختمان کربن
در دنیا ” مثبت-انرژي“ي مدرن  خانهین ادهد. را دو برابر افزایش می هاي حرارتی جهت گرمایش آب مصرفی و رادیاتورها لوله

  کند. برابر انرژي مورد نیاز خود را تولید می 5است که حدود 
گردان بود که توسط انرژي جنبشی خود، به بهترین شکل ممکن از انرژي خورشیدي  ي مفهومی آفتاب نتیجه، خانه

هاي خورشیدي  درجه بچرخد. پنل 180ه با خورشید، بندي شد تا در طول روز، همرا کرد. این خانه به طوري زمان استفاده می
مثبت کرده است. یک سیستم - ي انرژي کیلواتی بر روي بام، با تولید مازاد انرژي مورد نیاز خانه، آن را تبدیل به یک خانه 6.6

دهد. در  ار میهاي خاکستري و آب باران را مجددا براي مصارف مختلف مورد استفاده قر ریلی بر روي این خانه همچنین آب
  .]10[ي توالت نیز استفاده شده است گردان از سیستم کمپوست کننده ي آفتاب خانه

  
  
  انه خورشیدي زیر آسمان کویر خ -9-5
  

               
  خورشید گرمایشی انرژي کنترل و توزیع ، ذخیره ، جذب:: 5شکل 

 
 جذب"رژي هاي فسیلی مطرح گردید. ایده هاي صرفه جویی ان هدف با 1379 سال ماه بهمن در مطالعه مورد خانه
بسته به  "ترومپی"با استفاده از دو دیوار "جذب غیر مستقیم"با استقرار حداکثر باز شوها به سمت جنوب شرق،"مستقیم

از کوران طبیعی و ایجاد برودت تبخیري از طریق حوضچه واقع و در حیاط گود شده  استفاده و گرمایش در جویی منظور صرفه
سمت شمال غربی و انتقال هواي خنک به بخش اصلی خانه کمک مکش دریچه باالیی دیواره ترومپی چارچوب نظري این  ي



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 8

طراحی شده است.اتاق هاي  غیرمستقیم ورودي راه با خصوصی نیمه و خصوصی قسمت دو در تحقیق را شکل داده است. خانه
 زیرزمین در مهمان،خواب بعد از ظهر تابستان) و همچنین انبار اسکان مطالعه،(چندمنظوره اتاق یک و دوم طبقه خواب  در

 دیوارهاي با مربع متر 30 مترمربع،حیاط خلوت به مساحت 150خانه با مساحت  جلوي در اصلی حیاط بر عالوه .دارد قرار
 .سازد می فراهم بلند جهت تامین سایه طراحی شده است که امکان تهویه طبیعی را در تابستان

 و مناطق خشک(مسکونی هاي خانه در انرژي مصرف سازي بهینه" عنوان با تحقیقاتی پروژه قالب در حقیقت نتایج
 درصد 36 گردید و این نتایج حاصل شد که  ارائه یزد دانشگاه بیابانی و خشک مناطق پژوهشکده به 1382 سال در )بیابانی
 جویی صرفه درصد 48 و آبگرمکن نیاز مورد گرمایش اباحتس با کلی گرمایشی جویی صرفه درصد 44 گرمایشی، جویی صرفه

درصد کمتر آب  20سرمایشی داشته است. محاسبات فوق نشان می دهد که خانه خورشیدي در مقایسه با دیگر خانه ها 
شی درصد کمتراز خانه هاي دیگر از کولر آبی براي سرمایش استفاده می کند و ما بقی نیاز سرمای 48مصرف نموده و  حداقل 

اش با استفاده از سرمایش غیر فعال که شامل استفاده از برودت تبخیري، کوران طبیعی، برودت زمین، تخلیه هواي گرم از 
درز بندي و غیره  طریق تاثیر دودکشی، ذخیره خنکی شب براي طول روز، انتقال خنکی زیرمین به طبقه فوقانی، عایق کاري،

  می باشد.  
درصد صرفه جویی را افزایش  10ت افزایش صرفه جویی انرژي مطرح نمود که این پیشنهادات می توان پیشنهاداتی را جه

  می دهد:
حیاط خلوت می تواند بوسیله داربست و گیاهان، هرچه بیشتر سایه دار شود و سرمایش تبخیري به عنوان جایگزین -

  کولرها در تابستان معرفی گردد.
  شرفته و از نظر عملی آسان تر گردد.روش باز و بسته کردن پنجره ها باید پی-
  باز کردن دریچه هاي بیرونی ساختمان ساده تر و از داخل خانه امکان پذیر شود.-
یک درب متحرك طراحی و باالي آبگرمکن خورشیدي نصب شود تادر هنگام شب براي عایق سازي مورد استفاده قرار -
  گیرد.
  اند به صرفه جویی گرمایشی بیشتري بینجامد.طراحی یک گلخانه درنماي جنوبی ساختمان می تو-
  ].11[ساختمان سازي در موقغیت شرقی و غربی می تواند قابلیت عایق سازي این دو دیوار را افزایش دهد-
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  نتیجه گیري-10
نظور باید می دانیم قسمت بسیار عظیمی از مصرف انرژي مربوط به گرمایش و ســـرمایش ساختمان هاست . به همین م

تمهیداتی در ساختمان سازي اعمال کنیم که بتوان حداکثر استفاده را از انـــــرژي خورشیدي بصورت جذب مستقیم یا از 
  .طریق هدایت حرارتی یا از طریق جذب و انباشت حرارت کرد تا براي گرمایــــش و سرمایش استفاده شود

.  
  خذ:نگارندگان، مطالعات اسنادي]روش هاي جذب انرژي از طریق خورشید[مآ: 1جدول 
روش 

هاي جذب 
انرژي 

  خورشید

میزان   شرح کلی
  بهینه سازي

 
  دیاگرام

  
1-

دریافت 
  مستقیم

دریافت 
تشعشعات 

خورشید از 
پنجره در روز و 

  استفاده در شب

% نیاز 50
ساالنه از بدنه 
ي جنوبی 

  ساختمان

 
 
  

  
2-

دریافت 
  غیرمستقیم

از طریق 
دیوار جذب و 

رت انباشت حرا
  دریافتی

55 %
جذب انرژي 

خورشید 
  روزانه

 
 

  
1-2 -

دیوار آب و 
جذب و 

  انباشت

دیوار آب به 
  طریق جابجایی 

دیوار بنایی 
به طریق هدایت 

  حرارت

نگهداري 
درجه حرارت 
خانه در 
زمستان بین 

  درجه 12-17
 

  
2-2 -

بامهاي 
  حوضچه اي

از طریق 
کیسه هاي آب و 
جذب حرارت 

  روي بام

نگهداري 
داخلی  حرارت

 19بنا بین 
درجه  5/23تا

  در زمستان
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3-2 -

شیوه دریافت 
  هاي جداگانه

منبع 
انباشت 

حرارت+جذب 
کننده خورشیدي 
استفاده از آب 
جهت انتقال 

  حرارت

  
تقریبا 

% جذب و 60
بهینه سازي 

  انرژي

  
  
4-2 -
  گلخانه

ذخیره انرژي 
از دیوار شیشه 
اي بین گلخانه و 

  نشیمن

  
% الی 60

% جذب 75
رژي در ان

  زمستان

  
  

  [مآخذ:نگارندگان، مطالعات اسنادي]هاي غیرفعال خورشیديراه حل استفاده از شیوه : 2جدول 
  راه حل بهینه سازي  مولفه ها

  
  فرم و جهت گیري

  غربی- حجم و کشیدگی شرقی
  اقلیم سرد و خشک: فرم فشرده

  غربی-اقلیم گرم و مرطوب: فرم کشیده شرقی
  برابر ارتفاع پنجره 5/2عمق داخلی بنا کمتر از 

  
  ترکیب فضاهاي داخلی

  فضاهاي اصلی در جبهه جنوب
  فضاهاي با اهمیت کم در جبهه شمالی(راهروو...)

  
  حفاظت ورودي

  
  استفاده از درخت و بادشکن در جهت بازشو

  
  محل پنجره

  
  در جنوب و جنوب غربی و شرقی دو جداره
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  مراجع
فر، تھران: انتشارات دانشگاه ی: نقش علوم رفتاری در طراحی محیط، ترجمھ علیرضا عینی، آفرینش نظریھ معمارلنگ، ج ]1[

  .١٣٨١تھران، (چاپ اول) بھار 
  .١٣٩٠ لوتس، نشر :تھران پایدار، معماري ،م مداحی، ،ا ،صیادي ]٢[
 ن،آ کردن عملی جھت ییراھکارھا ارائھ و پایدار معماري مبانی و اصول بررسی ،م ،یزدانپرست ،،عشجاعی ،م ،مداحی ]٣[

  .١٣٨٨، سما اي حرفھ و فنی آموزشکده :ھمدان پایدار، معماري ھمایش اولین
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