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 چکیده
 یسازهنیبهبحث ، قرارگرفته است اکثر کشورهای صنعتی پیشرفته موردتوجهموضوعاتی که در چند دهه اخیر  نیترمهماز 

یکی از  .باشدهای ناشی از آن میانرژی به دلیل کاهش ذخایر انرژی جهان و محدود بودن ذخایر فسیلی و آلودگی مصرف

ست ا بیانگر این مطلبتحقیقات صورت گرفته . باشدیم هاآنها، عملکرد حرارتی مهم کاربرد انرژی در ساختمان یهاجنبه

ا هشکل کلی، تناسبات و... تأثیر مثبتی بر عملکرد حرارتی آن خانه ازجملههای حیاط مرکزی های معماری خانهکه شاخص

بوده  موردتوجهگرای کویری همواره های دروناقلیمی در خانه ی عطف طراحینقطه عنوانبهحیاط مرکزی  رونیا. از دارد

رواقع باشند و دگرفتن شرایط جغرافیایی می در نظرو بدون  یرعلمیغدر کشور،  وسازساختاست. شهرسازی و قوانین جدید 

قوانین جدید قرار گرفتن  یازجملهگرفتن شرایط خاص هر محل است.  در نظرتقلیدی از شهرسازی کشورهای غربی بدون 

به که البته در اکثر مواقع  باشددرصد حیاط می 06درصد ساخت و  06ن با نسبت مشخص ه ساختماحیاط در یک وج

عدم پیروی از تناسبات درست در شکل کلی  آنکهحالشوند. رعایت نمی یدرستبهعدم نظارت درست، این تناسبات  لیدل

 سازهیبشافزار . در این مقاله با استفاده از نرمتمان بگذاردی و معکوس بر عملکرد حرارتی ساختواند اثرات منفساختمان می

Design Builder صورت طرفهکیهای جدید با حیاط های با حیاط مرکزی و خانهای بین عملکرد حرارتی خانهمقایسه ،

 طرفهکیهای ها در اقلیم گرم و خشک، تناسبات صحیح حیاطگرفت تا ضمن رسیدن به شکل کلی درست ساختمان

ه طرفموازی و یک دوطرفه، چهار طرفههای متفاوت خانه با ابعاد یکسان و شکلچهارز بدست آید. در این مقایسه امروزی نی

 است. شدهگرفتههای امروزی نتیجه است و عملکرد حرارتی بهتر خانه قرارگرفتهفزار مورد آنالیز اتوسط نرم

 

 .حیاط تناسبات ،سازیشبیهحیاط مرکزی، عملکرد حرارتی،  کلیدی: هایواژه
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 مقدمه -1
، ارائه هاآنهای فسیلی و آلودگی حاصل از مصرف ی انرژی، محدودیت منابع سوخترویهامروزه با توجه به افزایش بی 

است. تا به امروز انرژی مصرفی جهان از منابع مختلف و عمدتاً از  داکردهیپراهکارهایی در جهت کاهش مصرف انرژی اهمیت 

-پذیر بودن منابع فسیلی و اثرات زیستمحدودیت و پایان ازجملهاست، اما مسائل و مشکالت متعدد  شدهنیتأممنابع فسیلی 

سازی مصرف آن و نیز جایگزینی منابع دیگر جویی در مصرف انرژی با بهینهمحیطی ناشی از سوزاندن این منابع ضرورت صرفه

در کشور ما بیشترین آمار مصرف انرژی مربوط به بخش  .[1است ]را آشکار نموده  ریپذ دیتجدهای خصوص انرژیانرژی به

گوناگون ساختمان های مصرف انرژی در بخش باشد. در شرایط کنونی، سهممی ازآن پستولید و چه ی چه در مرحله ،ساختمان

، مصرف انرژی بیترتنیابه. درصد 12زات ، وسایل و تجهیدرصد 02، گرمایش و سرمایش درصد 22: روشنایی به ترتیب زیر است

. این در حالی است که با رعایت الگوی بهینه [2شود ]آن نیز تلف می درصد 12رسیده و  یتوجهقابلدر ساختمان به میزان 

 [.3نمود ]جویی انرژی مصرفی، صرفهتا چهل درصد از کل  وپنجیسم حدود یتوانمصرف انرژی می

-بینی عملکرد حرارتی ساختمانباشد. پیشها میکاربرد انرژی در بناها عملکرد حرارتی ساختمانهای مهم یکی از جنبه 

ا هساختمان ازیموردنرمایشی سرمایشی و گ ها در راستای افزایش شرایط آسایش حرارتی داخلی و همچنین تخمین میزان بار

ترین فاکتورهای تأثیرگذار ها بستگی دارد. مهمحرارتی آنها به عملکرد میزان مصرف انرژی در ساختمان [.0است ]اهمیت  حائز

های ساختمان و همچنین میزان انتقال انرژی از طریق ها به مقدار انرژی انتقالی از طریق جدارهبر عملکرد حرارتی ساختمان

دارد  ییسزابتأثیر  ازیموردنشی و میزان انرژی حرارتی و اتالفی از این طریق بر میزان انرژی گرمایشی و سرمای تهویه بستگی دارد

[2.] 

ها بر اساس های امروزی، طراحی اقلیمی این ساختمانسازی مصرف انرژی در ساختمانبهینه نهیدرزماز اقدامات مؤثر   

توان با های امروزی میباشد. با طراحی اقلیمی درست خانهدر مناطق گرم و خشک می ازجملهاصول معماری همساز با اقلیم، 

ی محیطهای فسیلی اثرات مخرب زیستجای سوختقیمتی همچون انرژی خورشیدی بهارزان نشدنی وهای تمامجایگزینی انرژی

-ها، ساختمانهزینه انرژی یک ساختمان است. در تمام اقلیم جانبههمهطراحی اقلیمی روشی برای کاهش  را به حداقل رسانید.

ر دهند و د، ضرورت گرمایش و سرمایش مکانیکی را به حداقل کاهش میاندشدهتهساخهایی که بر طبق اصول طراحی اقلیمی 

شود میگردد موجب جویی میدرازمدت صرفه مبالغی که در کنند.عوض از انرژی طبیعی موجود در اطراف ساختمان استفاده می

توان گفت که این می یطورکلبه [.0باشد ]ا هبرای مالکین ساختمان گذاریطراحی اقلیمی بهترین نوع سرمایه یهافنکه اجرای 

مل گیری از این عوابهره کهیطوربهباشد های طبیعی جهت طراحی معماری میمنظور استفاده بهینه از پتانسیلنوع از معماری به

 [.7باشد ]ی سوخت در ساختمان میهای مصرفسازی و کاهش هزینهدر معماری بنا در راستای بهینه

طلبد که بسیاری از این تمهیدات یکی از مناطق اقلیمی ایران، راهکارهای خاص خود را می عنوانبهاقلیم گرم و خشک  

صورت گرفته است، مشخص گردیده که  گرادرونهای در معماری بومی آن، مشهود است. بر اساس گونه شناسی که از خانه

 گرا شاید بهترینهای درونگردیده است. اندیشه خانه بعد اقلیمی متأثر از شدتبهخصوص معماری مسکونی، معماری ایران، به

حل است. فضاهای مختلف ی عطف این راهراهکار رویارویی با شرایط سخت آب و هوایی اقلیم کویری بوده و حیاط مرکزی نقطه

فضاها  یدهسازمانگرا که های درونانهاند. در خشده یدهسازمانهای مختلف بنا مشخص در جبهه یبانظمگرا های دروندر خانه

و سایر  رگ هیتهوگستر، اعضای گیر و سایهگرفته است، ابعاد و جهت حیاط، حوض و باغچه، عوامل آفتابنسبت به حیاط شکل می

رگذار طراحی یکی از ساختارهای تأثی عنوانبهحیاط مرکزی . [8است ]ساخته می استفادهقابلتدابیر تمام فضاها را در تمام فصول 

 -مصالح پدیداری ) درروشعناصر( و چه  یجزئهندسه  -هندسه کلی طرح ) شکلی نهیدرزمهای این اقلیم، چه ساختمان

غییر تب با حداقل دخل و تصرف در محیط )های محلی اثر پذیرفته و بدین ترتیهای بستر و توانمندیاز ویژگی شدتبهآوری( فن

 .[7است ]مندی را نصیب کاربران کرده آالیندگی( حداکثر بهره -شکل 

 هاآنشود که در هایی گفته میبه انواع متنوعی از حیاط طورمعمولبهدر حالت کلی ))حیاط مرکزی(( نامی است که  

فضا برای تأمین نور،  نیتریواصلترین وجود دارد و مهم شدهساختهفضای  هاآن یچهارسودر یک سمت و دست باال در  کمدست
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شدت تحت تأثیر شرایط محیطی یه، ارتباط درونی و برخی کارکردهای دیگر برای خانه است. الگوی حیاط مرکزی اگرچه بهتهو

نیز حضور یافته است؛ البته به  ییوهواآبهای دیگر در مناطق مختلف مزیت لیبه دلگرم و خشک داخل فالت بوده است، اما 

موماً در شود که عهایی دیده میها تفاوتاز این اقلیم هرکدامهای مرکزی در حیاطدلیل عملکرد متفاوت آن حیاط در هر اقلیم، 

 .[9شود ]ها ظاهر میها و باالخره در سرسبزی آنها، مصالح جدارهجداره یدهسازمانحیاط، تغییر اندازه، تناسبات 

شکل  ازجمله یمرکز اطیحهای های معماری و کالبدی خانهدهنده آن است که شاخصنشان صورت گرفتههای بررسی 

ر هرکدام بردن و تغیی به کارتوان با می کهیطوربهها تأثیرگذار است، بر عملکرد حرارتی این خانه ...گیری و کلی، تناسبات، جهت

ها و هین خانها شکل داد که در این مقاله تنها به شکل کلی اها را متناسب با بستر اقلیمی آنها، کالبد این خانهاز این شاخص

 د.شوفرض می یکسان برای هر سه نمونه ود و دیگر پارامترها ثابت وشهای امروزی پرداخته میمقایسه آن با شکل کلی خانه

های گرم و خشک و معتدل طی فصول های حیاط مرکزی در اقلیمشرایط حرارتی خانه گرفتهانجامتحقیقات  بر اساس 

ای به بررسی خانه با حیاط مرکزی طی مقاله Ahmad.باشدتر مییط آب و هوایی محیطی خنکاز شرا یتوجهقابلگرما به مقدار 

های مدرن را های حیاط مرکزی نسبت به خانهو خانه مدرن در کشور لیبی پرداخت که طی آن برتری عملکرد حرارتی خانه

های حیاط مرکزی انجام داد به حرارتی خانهبر روی عملکرد  Abdesalam Aldawoudسازی که در شبیه .[16گرفت ]نتیجه 

 .[11ارد ]دهای حیاط مرکزی به دو عامل شکل و تناسبات حیاط و همچنین اقلیم بستگی که عملکرد خانه افتیدستاین نتیجه 

 ینهیدرزمهایی تر شهرهای کشورمان، دگرگونیساخت در داخل بیش یفنّاوردر چند سال گذشته، در پی ورود  

داده شد، حذف برخی عناصر  به دستهایی که شود. در این راستا یکی از نتیجهواحدهای مسکونی مشاهده می وسازساخت

در کشور، درواقع تقلیدی از شهرسازی کشورهای  وسازساختشهرسازی و قوانین جدید  معماری سنتی همچون حیاط مرکزی بود.

یم برای هر اقل شدهینیبشیپاین قوانین طبق محاسبات  کهیدرصورت گرفتن شرایط خاص هر محل است. در نظرغربی بدون 

ایش تی و آسی عملکرد حرارخاص و تحت نظارت اصولی تصویب و اجرا نگردند، ممکن است تأثیر کامالً معکوس و منفی بر نحوه

 و مقررات شهرسازی وکه در فصل پنجم ضوابط و مقررات استقرار بنای ضوابط  طورهماناین قوانین  ساکنین بگذارد. یکی از

ساختمانی )طرح تفضیلی شهر اصفهان( آمده است به این صورت تعریف گردیده است: محل استقرار بنای جدید تا کد ارتفاعی 

آمدگی متر پیش 26/1اضافه درصد مساحت خالص عرصه به 06مصوب طرح تفضیلی و با رعایت ارتفاع مجاز ساختمان، در حداکثر 

در بخش شمالی  1شماره مطابق با تصویر  درجه 96درجه و بدون احداث پخ با یک شکست با زاویه  02در طبقات تحت زاویه 

ی شمالی، از طول قطعه درصد 06ارتفاع مجاز بنای واقع در جنوب هر پالک  کهییازآنجا. [12باشد ]قطعات مالکیت مجاز می

 06آید که در ضوابط معماری و شهرسازی می به دستین نتیجه لذا از این دو قانون ا شدهنییتعاندازی، جهت پرهیز از سایه

 است. جنوبی آن جهت احداث حیاط و فضای باز تعیین گردیده درصد 06از شمال هر قطعه زمین محل استقرار بنا و  درصد

 
 [.12باشد ]مجاز می خالص مساحت درصد 06 حداکثر در استقرار بنا محل :1شکل 
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های دو جبهه ساخت ساخت و حیاط چهار جبهههای دو گونه بسیار متداول حیاط مرکزی یعنی حیاط در این تحقیق           

های یک جبهه ساخت امروزی با حیاط اندداشتههای حیاط مرکزی عملکرد حرارتی بهتری موازی( که از سایر گونههم )روبروی 

 گرفتند. مورد مقایسه قرار Design Builderساز افزار شبیهنرم لهیوسبه

 ساخت: چهار جبهههای با حیاط خانه

. اندشدهواقع دوطبقهدر چهار جبهه حیاط در یک یا  هاآنهایی هستند که فضاهای ها دارای حیاطاین دسته از خانه 

سته د شوند. دسته اول با چهار ضلع دارای فضاهای مسکونی و بااهمیت نسبتاً مشابه هستند.تقسیم می دودستهها به این حیاط

ر شامل تهایی با دو ضلع که معموالً ضلع شمالی و جنوبی هستند و از اهمیت بیشتری برخوردارند و دو ضلع دیگر بیشدوم حیاط

 .[7باشد ]ها مربع میاکثر این خانه ها درتر از حالت دوم است. شکل حیاطحالت اول رایج معموالً فضاهای خدماتی هستند.

 :روی هم )موازی(ه ساخت روبههای با حیاط دو جبهخانه

گونه این در. اندشدهواقعروی هم صلی و روبههایی هستند که فضاهای آن در دو جبهه اها دارای حیاطاین دسته از خانه 

که قسمت رو به آفتاب،  شکل نیبدفضاها با توجه به کوچ داخلی در فصول مختلف صورت گرفته است.  یدهسازمانها خانه

 باشد.می نیتابستان نشو قسمت پشت به آفتاب  نیزمستان نش

 های با حیاط یک جبهه ساخت:خانه

 ت.ه اسی شمالی خانستقرار بنا در جبهههای امروزی با حیاط در بخش جنوبی ساختمان و فضای اصلی سکونت و اخانه 

  

 روش انجام کار -2
انرژی یا تحلیل انرژی  یسازهیشب یافزارهانرم، هاساختمانیکی از ابزارهای ضروری در مطالعه مصرف انرژی در  

ز به را بدون اینکه در عمل نیا پارامترهااثر تغییر  توانیمآن  لهیوسبهنمودی از واقعیت است که  یسازهیشب ساختمان می باشد.

و انجام تحلیل  یسازهیشبجهت  0.2.6.620 ورژن Design Builder افزارنرمدر این مقاله از  انجام آزمایش باشد بررسی کند.

اختمان س آنالیز انرژیدنیا برای  یافزارهانرم نیروزتربهو  نیترشرفتهیپیکی از  افزارنرماست. این  شدهاستفادهانرژی ساختمان 

است و  افتهیتوسعه 2611است که توسط دپارتمان انرژی آمریکا در سال  Energy Plus افزارنرماین  یسازمدل. موتور باشدیم

مربوط به آن  یوهواآببا انتخاب محل  Design Builderروش کار در  است. شدهاستفاده 8.1.6.669در این مقاله از ورژن 

است. در مرحله بعد با ایجاد مدل هندسی  شدهانتخابدر این مقاله اقلیم اصفهان  که شودیمشروع  EPWفایل  لهیوسبهمحل 

 .شودیمگرفته  موردنظرو خروجی  شدهانجامانرژی  یهالیتحل تیدرنهاو  کندیمکار ادامه پیدا 

مدل هندسی در این مقاله با توجه به بررسی عنصر حیاط مرکزی چهار طرفه و دوطرفه بافت سنتی اصفهان در مقایسه  

 از درصد 06 در ساخت بنا که با توجه به ضوابط و قوانین شهرداری اجازه یاگونهبهاست،  شدهانتخابامروزی  یهااطیحبا 

در بسیاری از موارد سازندگان ساختمان  کهییازآنجااما  درصد مابقی به حیاط اختصاص دارد، 06و شود داده میمساحت زمین 

مدل  چهار رونیاکنند. از از طول زمین برای استقرار بنا پیشروی می درصد 76با پرداخت جریمه و کسب اجازه از همسایگان تا 

 است. شدهانتخابررسی جهت ب

که  باشدیممتر  3.36و ارتفاع کف تا کف  متر 12و عرض  متر 17جنوبی به طول -هندسه کلی مدل جهت شمالی 

 (.2به حیاط اختصاص دارد )شکل  مترمربع 81.0مترمربع فضای پر و  122.0

 ارد.در مرکز ساختمان قرار د متر 8و عرض  متر 16.2مدل اول حیاط چهار طرفه به طول 

و مدل را به دو قسمت شمالی و جنوبی  قرار داردمرکز ساختمان  متر در 0.8 و عرض متر 12 مدل دوم حیاط دوطرفه به طول

 .کندیمتقسیم 

 به طولو در مدل چهارم حیاطی  قرار دارددر قسمت جنوبی ساختمان  متر 0.8 و عرض متر 12مدل سوم حیاط جنوبی به طول 

 در بخش جنوبی ساختمان قرار دارد. متر 2.1و عرض  متر 12
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 مدل هندسی -2شکل 

 

ثابت و نمای شرقی و غربی بدون  صورتبه جداره درصد 06نمای جنوبی در و  درصد 36در نمای شمالی  هاپنجرهابعاد  

 رتصوبهپنجره فرض شده است. همچنین با توجه به فشردگی بافت در این اقلیم، شرایط تمامی دیوارهای خارجی پیرامونی 

 است. شدهگرفتههمسایه در نظر  یهاساختمانآدیاباتیک و در مجاورت دیوار 

 دارد، از ریتأثبر آسایش حرارتی انسان ...در ساختمان عالوه بر دما عوامل دیگری مانند پوشش فرد، میزان فعالیت و 

و دمای هوای متناسب تنظیم گردد. تنظیمات مربوط به  شدهانجام یهاتیفعالضروری است که تعداد افراد،  یسازمدلدر  رونیا

که مطابق با استانداردهای  Design Builder افزارنرمپیشنهادی برای فضاهای مسکونی در  تنظیمات بر اساساین قسمت 

ANSI/ASHRAE140-2007 است. شدهیگردآور 1و در جدول  باشدیم 

 : فعالیت1جدول 

 

 ینادر  ، لذستینزیاد منطقی  باضخامتامروزی استفاده از مصالح گذشته  یهانیزمبا توجه به کاهش مساحت  

از جنس شیشه تک  هاپنجره. (3شکل است ) شدهگرفته در نظرمصالح جدید و بدون عایق حرارتی  بر اساسمدل جزئیات جداره 

و بدون سایبان در نظر  متریسانت 2متر و با قاب آلومینیومی به عرض  6.8و اندازه اکاوه  متریلیم 0جداره شفاف به ضخامت 

 است. شدهگرفته

Activity 

72(w/person) Sleeping (0-6) Activity 

180(w/person) Cooking-light manual work (8-16) 

108(w/person) Seated quiet (16-24) 

120(w/person) Standing relaxed Activity equivalent 

0.05(people/m2)  Occupancy 

1 clo Winter clothing Metabolic 

0.5 clo Summer clothing 

20 Heating set point temperature Environmental control 

 

 

 

12 Heating set back 

26 Cooling set point temperature 

28 Cooling set back 

4 w/m2 Equipment Other gains 
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 هاجزئیات مصالح جداره: 3شکل 

 

 هاجدارهبه هریک از  ( مربوطمقاومت حرارتی و ضریب هدایت حرارتی) نوع مصالح و ویژگی حرارتی 2 در جدول 

 .است شدهمحاسبه

 : مصالح2جدول                                                                         

 (Material)مصالح 

 (Ceramic)سرامیک  Mosaic)) کییموزا (Cement plaster) مانیس

 آهکشفته (Loose fill/powder-roof gravel)خاک رس شیب بندی  (Brick)آجر 

(Loose fill/powder gravel)  گچ(Gypsum plastering)  بتن مسلح((Concrete 

 

 آورده شده است. 3جدول ت مربوط به سازه و مصالح در تنظیما 

 سازه ماتیتنظ: 3جدول       

Construction 

Figure 3 Wall none adjacent to courtyard External Wall 

Figure 3 Wall adjacent to courtyard 

Figure 3 Roof  

Figure 3 Ground floor Floor 

0.5 (ac/h) Model infiltration Airtightness 

Single glazing clear glass Glazing type Window 

Preferred height Layout 

0.8 m Sill height 

Aluminium window frame Type Frame 

0.05 m Width 

Divided lite Type Divider 

1 Horizontal divider 

1 Vertical divider 

No Shading  

 

 

Floor Roof Wall adjacent to 

courtyard 

Wall none adjacent to 

courtyard 
 

1.574 0.675 3.665 2.429 U-Value surface to 

surface(w/m2.k) 

0.905 1.622 0.533 0.582 R-Value(m2.k/w) 

1.104 0.617 1.877 1.719 U-Value(w/m2.k) 
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 شدهگرفتهدر نظر  (0جدول ) زیر یزیربرنامهوات و با مشخصات و  2کف  مترمربعروشنایی به ازای هر انرژی  میزان 

 است.

 ییروشنا ماتیتنظ: 4 جدول             

5 (w/m2-100lux) Lighting energy 

General lighting 

Dwell_Domlounge_Light Schedule 

suspended Luminaire type 

0.42 Radiant fraction 

0.18 Visible fraction 

  

مدل بر میزان مصرف انرژی، فرض گردیده است که سیستم تهویه مطبوع توسط سازنده ساختمان  ریتأثبرای بررسی  

سیستم تهویه مطبوع خاموش و تهویه  رونیااست و توانایی جبران بارهای گرمایی و سرمایی دارد، از  شدهیطراحدرست  صورتبه

و از انرژی الکتریکی برای  General Energy Code طبیعی در نظر گرفته نشده است. سیستم سرمایش و گرمایش از نوع

است. جهت محاسبه مصرف انرژی سرمایش و گرمایش در این مقاله از  شدهاستفادهسوخت سرمایشی  عنوانبهسرمایش و از گاز 

تنظیمات سیستم گرمایشی و سرمایشی در جدول زیر آورده شده  شده است. نظرصرفمیزان مصرف انرژی جهت آبگرم مصرفی 

 است.

 شیسرما و شیگرما ستمیس ماتیتنظ :5 جدول    

HVAC 

General energy code System type  

Off  Mechanical ventilation 

Natural gas Fuel Heating 

 0.62 Heating system cop 

35 Maximum air temperature Supply air condition 

 0.0156 (g/g) Maximum air humidity ratio 

Dwell_Domlounge_Heat Schedule  

Electricity from grid Fuel 
Cooling 

1.32 Cooling system cop 

12 Minimum air temperature Supply air condition 

 0.0077 (g/g) Minimum air humidity ratio 

Dwell_Domlounge_Cool Schedule  

 Off DHW 

Mixed Distribution mode Air temperature distribution 

 

 هامدلبررسی میزان گرمایش و سرمایش  -3
 ( در هر چهار مدل )برگرفته از0-7شکل ) های مصرفی سرمایشی و گرمایشیپس از بررسی نمودارهای آنالیز انرژی 

 حاصل گردید: ل زیرجدونتایج ( Design Builderافزار نرم

 هامدل از کیهر یمصرف شیسرما و شیگرما زانیم: 0جدول    
  (kWh) شیگرما ((kWh شیسرما

 1مدل شماره  8093٫23 3860٫30

 2شماره مدل  2800٫20 3860٫9

 3شماره مدل  2331٫00 3092٫30

 0شماره مدل  2839٫19 3863٫13
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 1شماره و الکتریسیته در مدل  یشیسرما گرمایشی، : میزان مصرف انرژی4شکل 

 

 
 2شماره  مدل در تهیسیالکتر و یشیسرما ،یشیگرما یانرژ مصرف زانیم: 5شکل 
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 3شماره  مدل در تهیسیالکتر و یشیسرما ،یشیگرما یانرژ مصرف زانیم: 0شکل 

 
 4شماره  مدل در تهیسیالکتر و یشیسرما ،یشیگرما یانرژ مصرف زانیم: ۷شکل 

این امر ناشی ، است حیاط مرکزی یهاخانهاز  بسیار کمتر طرفهکی حیاطبا  یهاخانه یگرمایشان مصرف انرژی میز 

در مدل  .باشدیم درنتیجه تبادل حرارتی کمتر محیط داخل با خارجو  های کمتری در تماس با محیط خارجاز قرارگیری جداره

تماس با محیط بیرون  تنها یک وجه از ساختمان در 0 و 3های وجه و در مدل دو 2چهار وجه در تماس با محیط بیرون، مدل ، 1

نیاز از این رو  (8)شکل خورشید به فضای داخل و دریافت انرژی  مینور مستقافزایش ورود  با توجه به 0و  3در مدل  قرار دارند.

 باشد.، کمتر میتربزرگدر ساختمان با حیاط  گرمایش میزان مصرف انرژیبه گرمایش کمتری دارند، همچنین 
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 (15ساعت  -بهمن 15فصل زمستان )در  هامدل یاندازهیسا: ۸شکل 

طرفه با سطح اشغال که از نوع حیاط یک 3مدل در مقایسه بخش انرژی سرمایشی، میزان مصرف انرژی برای ساختمان  

با توجه  3مدل در  سه مدل دیگر میزان مصرف سرمایشی تقریباً برابری دارند. باشد وها کمتر میاشد از سایر مدلبمی درصد 06

 د.کمتری دار( نیاز به سرمایش 9در فصل تابستان )شکل  رو به حیاط جدارهبیشتر بر  یاندازهیسابه 

 
 (15ساعت  -مرداد 15فصل تابستان )در  هامدل یاندازهیسا: ۹شکل 

 یریگجهینت -4
ساخت صورت گرفت،  طرفکی یهااطیححیاط مرکزی با  یهاخانهاین تحقیق در راستای مقایسه عملکرد حرارتی  

های مرسوم های جدارهطرفه با فرض استفاده از مصالح امروزی و ضخامت، دوطرفه و یکچهار طرفههای های با حیاطدر بین خانه

 مابقی حیاط عملکرد حرارتی بهتری دارند. درصد 06بنا و  درصد 06طرفه با سطح اشغال 1های یاطفعلی، ح وسازساختدر 

و بیرونی و ر یهاجدارهبا استفاده از عایق حرارتی در  هاساختمانعملکرد حرارتی  شودیمحقیقات آینده پیشنهاد همچنین در ت

 به حیاط بررسی شود.

 مراجع

ژی ، نشریه انرتوسعهدرحالیافته و های آن در کشورهای توسعهوری انرژی و شاخصهای بهرهسیاست یبررس زاده، م و کرباسی، ع،عی[ شف1] 

 .1380، 23شماره ایران، 

سازی مصرف سوخت، صفحات، سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان، مجموعه مقاالت سازمان بهینه، راهکارهایی برای بهینهب [ قبادی،2]

1381. 
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سازی لین همایش بهینهسازی مصرف انرژی، مجموعه مقاالت اوها در بهینه، ج و خرمی، م، نقش طراحی و اجرای ساختمانیاضی[ ر3]

 .1386، 108-102 مصرف سوخت،

نامه دانشگاه شهید های مسکونی اقلیم گرم و خشک(، پایاندر ساختمان) یخارجهای [ عمادیان رضوی، ز، ارزیابی عملکرد حرارتی جداره0]

 .1382بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی، 

سرمایش، روشنایی، رویکردهای طراحی برای معماران، چاپ اول، تبریز، دانشگاه هنر  ، م و آذری، ر، گرمایش،نژاد یک ، لنکر؛[ نربرت2]

 .1382اسالمی تبریز، 

 .1370، م و قبادیان، و، طراحی اقلیمی، انتشارات دانشگاه تهران، ضی[ ف0]

 .1392مهندسی،  -نامه دانشگاه ایالم، دانشکده فنی، پایانو خشکهای حیاط مرکزی در اقلیم گرم حرارتی خانه عملکرد ، ز،اتی[ ب7]

های سنتی ایران در نواحی کویری، دومین همایش [ آزمون، ف؛ ترابی لنگری، م و آزمون، پ، بررسی عملکرد اقلیمی حیاط مرکزی خانه8]

 .1392با رویکرد توسعه پایدار(، ) یانرژسازی مصرف اقلیم، ساختمان و بهینه

 .1380، 96-113، صفحات 12خانه آیینی(، مجله صفه، شماره  -خانه پایدار، شهر  -خانه حیاط مرکزی )شهر -[ احمدی، ف، شهر9]

[10] Ahmad, I.,Khetrish, E, and Abughred, M., Thermal Analysis of the Architecture of Old and New Houses at 

Ghadames. Buikding and Environment; 20:pp.39-42, 1985. 

[11] Aldawoud, A., Thermal Performance of courtyard Buildings. Energy and Buildings;40:pp.906,2008. 

 .08،1396شهرداری اصفهان، فصل پنجم،  ،طرح تفضیلی شهر اصفهان، و مقررات شهرسازی و ساختمانی [ ضوابط12] 


