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  مقدمه -1
بحران انرژي و محیط زیست در آینده اي نزدیک با توجه به آهنگ 

معیت فعلی سهم انرژي هاي تجدید ناپذیر در تراز نامه سالیانه رشد ج
انرژي کشور و گسترش بی رویه آالینده هاي زیست محیطی قطعی 

اصالح ساخت و .است مگر آنکه تغییراتی سریع در شیوه ها صورت گیرد
امروزه .ساز به منظور کاهش اتالف انرژي در برنامه آتی کشورهاست

می چون کاهش ذخایر سوخت فسیلی و تالش براي حل معضالت مه
توجه ... آلودگی هاي ناشی از مصرف آنها،تخریب محیط زیست و

طراحان را به ساخت بناهایی معطوف ساخته است که در آن 
راهکارهایی مختلف جهت استفاده از دیگر منابع انرژي در ایجاد 

باتوجه به سعی در کاهش  .]1[آسایش حرارتی مد نظر قرارمی گیرد
ف انرژي در بخش هاي مختلف صنعت و ساختمان و باال بودن مصر

مصرف انرژي در ساختمان ضرورت توجه به راهکارهاي صرف جویی در 
بام یکی از اجزا اصلی ساختمان . مصرف انرژي اهمیت پیدا می کند

معماران فقط به . است که عموما مورد بی مهري طراحان معماري است
ته و سعی دارند با ساده ترین و کم مالحضات آب بندي آن توجه داش

، هزینه ترین راهکارها و بی توجه به مالحضات حرارتی آن را بنا سازد
نگارندگان قصد دارند تا با بررسی بام و پوسته صرفه جویی در انرژي را 

  .بررسی نمایند

 صرفه جویی در انرژي -2
  

بدلیل کاهش منـابع سـوخت هـاي فسـیلی و تخریـب محـیط زیسـت        
غالبا ناشـی از مصـرف سـوخت هـاي فسـیلی اسـت،کاهش       جهانی،که 

افزایش قیمـت سـوخت هـاي    .مصرف انرژي امري مهم و ضروري است
از آنجـا کـه   .فسیلی نیز بر اهمیـت کـاهش مصـرف انـرژي مـی افزایـد      

درصدانرژي جهان توسط بخش ساختمان مصرف می گـردد،   40حدود
رف جهـانی  معرفی و بکارگیري ساختمان هاي انرژي کارا می تواند مص

به دلیل اینکـه طراحـی معمـاري بـر مصـرف      .انرژي را کاهش می دهد
انرژي گرمایشی و روشنایی ساختمان ودر نتیجه بر مصرف انرژي اولیـه  
و میــزان انتشــار گــاز دي اکســیدکربن و هزینــه هــاي چرخــه حیــات 
ساختمان اثر می گذارد،با یک طراحی معماري هوشمندانه و انرژي کارا 

ف انرژي ساختمان و هزینه هاي مرتبط با آن را کـاهش  می توان مصار
دادو این بهترین روش براي دستیابی به ساختمان هاي اقتصادي انرژي 

بحران انرژي محیط زیست در آینـده اي نزدیـک بـا    ]. 1[کارا می باشد 
توجه به آهنگ رشد جمعیت فعلی ،سهم انرژي هاي تجدید ناپـذیر در  

ر و گسترش بی رویه آالینـده هـاي زسـیت    ترازنامه سالیانه انرژي کشو
محیطی قطعـی اسـت،مگرآنکه تغییراتـی سـریع در شـیوه هـا صـورت        

اصـالح  )در میـان صـدها روش دیگـر   (یکی از این تغییر روش هـا .گیرد
ساخت وسـاز بـه منظـور کـاهش اتـالف انـرژي در برنامـه هـاي آتـی          

با توجه به گستردگی بـام نسـبت بـه سـایر اجـزا پوسـته       . کشورهاست
خارجی ،مطالعه عملکرد حرارتی آن گامی مهم در جهت دسترسـی بـه   

  .راهکارهاي مناسب بهبود و کاهش اتالف حرارتی بنا محسوب می شود
  

  :آسایش حرارتی- 2-1
تامین آسایش حرارتی در ساختمان از مهم ترین اهداف طراحی اقلیمی 

 از میان سایر روش ها ایجاد آسایش حرارتـی،روش هـاي ایسـتا و   .است
فوق ایستا با توجه به استفاده از منابع انرژي تجدید پذیر و نیـز صـرفه   

  ].2[جویی اقتصادي،مناسب ترین روش ها هستند
  
  :سامانه ایستا -2-2

یکی از روش هاي مورد استفاده جهـت تـامین آسـایش حرارتـی     
استفاده از سـامانه هـاي ایسـتا    .ساختمان،کاربرد سامانه هاي ایستاست

ته و این سامانه ها همواره در طراحی ساختمانها مورد قدمتی بسیار داش
در راستاي اسـتفاده از سـامانه هـاي ایسـتا جهـت      .. استفاده بوده است

ســرمایش و گرمــایش بنا،شــکل گیــري عناصــري در کالبــد معمــاري  
انواع سامانه هاي ایسـتا دسـته    1در شکل ].2[ساختمان ضروري است 

مــواد و ومصــالح   عوامــل بســیاري از جملــه  . بنــدي شــده اســت  
ــتگاههاي    ــراد و دس ــوژیکی اف ــاي فیزیول ــاختمانی،مبلمان،فعالیت ه س
حرارت زا در داخل ساختمان،منجر به آلودگی هوا داخل مـی شـوندکه   
با افزایش روزافزون عایق کاري ساختمان و تالش کاهش امکـان نفـوذ   

،آلـودگی در  )براي کاهش اتـالف حرارتـی  (هوا از درزها و عدم نشت هوا
داخل باقی میماند،از این رو تهویه در سـاختمان امـري اجتنـاب     فضاي

استفاده از سیستم هاي غیر فعال در تهویه سـاختمان هـم   .ناپذیر است
این مشکل را برطرف می کندو هم گامی مهم در جهت کاهش مصـرف  

  ].3[انرژي و آلودگی هاي محیط زیست است
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  انواع سامانه هاي ایستا:1شکل

رین و عمودي ترین عنصر معماري یک بنا بوده باالت:   بام -3
است و شاید بتوان آن را در گذشته شاخص ترین عنصرقابل 

بام،بخشی از پوسته ساختمان است . مشاهده از فاصله دور دانست
. که به طور مستقیم در معرض تغییرات آب و هوایی قرار می گیرد

رد،عبارت تعامالت حرارتی که بین بام و فضاي بیرون صورت می گی
همچنین . انعکاس خورشیدي.3جذب گرما .2دفع گرما.1:است از

درپژوهشی که مهدوي نژاد انجام داده است عنوان می کند فرم 
هاي مختلف بام بر حسب رفتار حرارتی با شرایط خاص 
اقلیمی،تاثیرات متغیري نیز در بر خواهند داشت،وطبقه بندي بام 

  ].4[ها را به صورت زیر انجام نموده است

  :بام ساده -3-1
این نوع بام به سه دسته بام تخت،بام شیبدار و بام قوسی تقسـیم مـی    

این سه نوع بام همگی از پوسته اي یک الیه تشـکیل شـده اند،بـه    .شود
  .همین دلیل به آن ها بام ساده می گویند

  
  :بام تخت-3-2

درجـه یـا مسـاوي آن،     10پوشش نهایی ساختمان که شیبی کمتـر از  
  .به افق دارد نسبت

  
  بام مسطح:2شکل

                                       :بام شیبدار -3-3
درجه نسبت بـه سـطح    10پوشش نهایی ساختمان که شیبی بیشتر از 

افقی دارد،برروي سقف شیبدار،فضاي خارج و زیر آن،فضاي کنترل شده 
دیـوار   درجه باشـد  60اگر شیب جدار بیش از .یا کنترل نشده قراردارد

  ].4[تلقی می شود

  
  بام شیبدار:3شکل

  :بام هاي قوسی -3-4
این بام ها برخالف بام هاي تخت،همیشه در خالل روز بخشی از سـطح  

استفاده از سطوح گنبدي باعث مـی شـود   .خود را در سایه خواهند دید
که مساحت سطح افزایش یابد و این افزایش مسـاحت،در رونـد انتقـال    

و از دســت دادن تــدریجی حــرارت تــاثیر مثبــت گرما،تبــادل حــرارت 
گذاشته و موجب کاهش گرماي دریافتی در روز و افزایش بازپس دادن 

  ]. 5[حرارت در شب می شود
  

  
  بام قوسی:4شکل

  :بام دوپوسته -3-5
موارد استفاده از این روش در گذشته به صورت گنبـدهاي دوپوسـته و   

نیزبه صـورت سـقف کـاذب     شیروانی ها بوده و امروزه در بام هاي تخت
الیـه  2ساختار این بام ها بـه ایـن گونـه مـی باشـدکه از      ] 6[رواج دارد

تشکیل می شوندو در آنها بام و سقف یکی نبوده و فاصـله هـوایی بـین    
  ].4[آنها وجود دارد

   ):بام آبی(حوضچه بام -3-6
در این سامانه بام آبی،آب در کیسه هاي پالستیکی سیاه رنگـی بـرروي   

م تخت فلزي ذخیره مـی شـود در طـول روز زمسـتان خورشـید      یک با
گرما بـه سـرعت از طریـق هـدایت بـه      .کیسه هاي آب را گرم می سازد

در .پایین جریان یافته و از سقف به سمت فضاي نشیمن تابیده می شود
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شب عایق متحرك آب را می پوشاند تا مـانع از دفـع گرمـا بـه سـمت      

   .]7[آسمان شب گردد
  :براي پوشش بام ضریب شکل-3-7

ها،تیرهاواتصـاالت آنهـا    پوشش بامها و عناصر نگهدارنده آنها مانند الپه
باید بتوانند فشار یا مکش ناشی از باد را که به عمودي بر سطح آنها اثر 

ضریب شکل بـراي تعیـین ایـن آثـار     .میکند بطور مستقل تحمل نماید
بایدبراي دو حالت بارگذاري زیر،به شرح گفته شده در نظر گرفته شـود  

را در آن ایجـاد مـی   قطعه مورد نظر باید براي حالتی که بیشترین اثـر  
  ].8[کند،طراحی شود

  
 

  
  ضریب شکل براي پوشش بامها و اعضاي سازه اي نگهداره آنها:5شکل

  
کارکرد محافظتی است این کارکرد باعث حفاظت از تشعشع نـامطلوب  
خورشید کنترل دماي محیط داخلـی و جلـوگیري از ورود باد،بـاران و    

اختمان هسـتند کـه   بام ها جزئـی از پوسـته خـارجی سـ    .برف می شود
  ] 9. [بیشتر از بقیه اجزاء در معرض عوامل جوي قرار می گیرند

  
  :عملکرد حرارتی بام-3-8

دیوار خارجی ساختمان ها به عنوان مهم ترین اجزاي سـاختمان بـراي   
جدا ساختن محیط کنترل شده داخلی ساختمان ها با محـیط کنتـرل   

رارتـی داخـل   در موضـوع کنتـرل ح  .نشده بیـرون شـناخته مـی شـوند    
ساختمان،یکی از مهم ترین پارامترها براي یک دیوار خـارجی مقاومـت   

بام ساختمان بیش ترین تابش و کسب حـرارت  ]. 10[حرارتی آن است 
را در تابستان داراست،بنابراین باید نسبت به کسـب گرمـا در تابسـتان    

همچنین بام، بیش تـرین اتـالف حرارتـی را در زمسـتان     .محفوظ شود
بنابراین پوشش عایق بام سـاختمان ازداخـل و قرارگـرفتن دیگـر     دارد، 

اجزا روي آن براي جذب نکردن گرما و تابستان و اتالف نشدن حـرارت  
در بـین فـرم هـاي مختلف،بـام تخـت      ]. 11[در زمستان ضروري است 

کمترین و بام نیمکـره بیشـترین میـزان اتـالف انـرژي را در طـول روز       
و با قرار گیري زاویه  60-30ار،بام با شیب در میان فرم هاي شیبد.دارد
بام شـیبدار  .درجه رو به جنوب کم ترین میزان اتالف انرژي را دارد 30
درجه رو  30و با قرار گیري زاویه  60-30نسبت به بام با شیب  45-45

اما اختالف حرارتی این مدل بسیار .به جنوب اتالف انرژي بیشتري دارد
ر بـین ایـن مـدل هـا از نظـر عملکـرد       مناسـب تـرین بـام د   . کم است

است که بخش عمده اي از مسـاحت آن رو   30-60حرارتی،بام شیبدار 
به جنوب قرار دارد،این در حالی است که بـام گنبـدي نامناسـب تـرین     
عملکرد حرارتی را در میان  مدل هاي برسی شـده دارد بنـابراین مـی    

ح بیشتري از توان گفت که چنانچه فرم بام طوري طراحی شود که سط
آن قابلیت جذب انرژي خورشیدرا داشته باشداز نظر حرارتـی عملکـرد   

  ].4[بهتري دارد
  
  

  
  انواع مدل بام:6شکل

  :پوسته-4
پوسته،سازه اي نازك با سطح منحنـی مـی باشـدکه بارهـا را فقـط بـه       

پوسته ها از .وسیله کشش،فشار و برش به تکیه گاه ها منتقل می نماید
اغلب .قابلیت مقاومت کششی شان متمایز می گردندطاق هاي سنتی با 

پوسته هاي معماري از بتن مسلح ساخته شـده انـد،همچنین از تختـه    
چند الیی،فلز و پالسـتیک هـاي شیشـه اي مسـلح هـم ممکـن اسـت        

  .استفاده شود
  
  :انواع پوسته -4-1

اشـکال  .پوسته ها معموال با توجه به شکلشان طبقه بنـدي مـی گردنـد   
داراي دو منحنی هستندو خطـوط انحنـا در   ) گنبدها( سین کالستیک

اشـکال زیـن اسـبی    (اشکال آنتی کالسـتیک  .هر جهت آنها مشابه است
داراي انحناي مضـاعف  ) هذلولی شبه هذلولی-شامل مخروطی،سهموي

به عالوه پوسته هایی بـا  .بوده وخطوط انحنا در جهت هاي مخالف دارند
در زیر به .ریاضی مشتق نمی شوندفرم آزاد وجود دارند که از محاسبات 

  ].12[صورت شکل ارئه شده است
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  انواع مدل پوسته:7شکل

  
پوسته  ساختمان به عنوان جدا کننده فضاي داخلی و محـیط خـارجی   

ایـن بخـش از   .ساختمان ،نقش مهمی در رفتار حرارتی سـاختمان دارد 
بـر   ساختمان به عنوان مهم ترین منبع دریافت نور و انرژي خورشیدي،

گرمــایش و ســرمایش،تهویه تعمــدي و ناخواســته ،کنتــرل نوفــه هــاي 
صوتی،کیفیت طراحی و اجرا و ابعاد زیبایی شناسی،تاثیر قابل تـوجهی  

  ].3[در میان سایر اجزاي ساختمان دارد
  :پوسته ساختمان -4-2

به شکل  سنتی به عنـوان حـائلی بـین فضـاي داخلـی و شـرایط آب و       
ان بوده است و ارزیابی عملکرد آن با توجه هوایی متغیر خارجی ساختم

به توانایی تفکیک فضاي داخلی و خارجی ساختمان صورت می گرفتـه  
است،در حالی که ایده هاي نوین طراحی، به پوسته ساختمان به عنوان 
حائلی که موجب ایجاد تعادل بـین فضـاي داخلـی و محـیط خـارجی      

  ]. 13[ساختمان می گردد، نگاه می کند 
  
 :دف پوسته ه-4-3

یکی از اهداف اصلی پوسته هاو جداره ها می بایست کاهش کسب 
حرارت خورشیدي در فصل گرما و صرفه جویی در مصرف انرژي و هدر 

  . رفتن انرژي از فضاي داخلی به بیرون باشد
 

  :سامانه پوسته دوجداره-5
راهکار قابل اجراء براي کاهش بـار سـرمایش سـاختمان اسـت کـه از       

در صـورتی کـه امکـان تهویـه     .رما به داخل جلوگیري می کندانتقال گ
فضاي بین دو پوسته وجود داشته باشد،عملکرد این سامانه ،بـا کـاهش   

دربسـیاري  .بیشتر در انتقال گرما از طریق هـدایت همـراه خواهـد بـود    
ازساختمان هاي سنتی ،از دوسطح متفـاوت جهـت پوشـش فضـاها بـا      

ح استفاده شده است که نمونه بـارز آن  ایجاد الیه اي از هوا بین دو سط
در گنبدهاي دو و سه پوسته مشاهده می شود، معموال در این فضاها با 

الزم به ذکـر اسـت   .تعبیه فناوري کوچک امکان تهویه فراهم شده است
عالوه بر سرمایش،اهداف متفاوتی از جمله ایجاد تناسـب فضـایی بـین    

مقیاس شهري ،نمود محیط معماري داخل ساختمان و محیط خارجی 
بصري،جهت یابی و شاخصـه شـهري در کـاربرد دوپوسـته مـوثر بـوده       

  .]2[است
  
  :جمع بندي -6
  

بحران هاي اخیر در زمینه انرژي اهمیت شناخت راه حل هاي 
معماري که سعی در استفاده ي بهینه از انرژي و منابع می کردند 

ر بخش هاي باتوجه به سعی در کاهش مصرف انرژي د. نمایان می کند
مختلف صنعت و ساختمان و باال بودن مصرف انرژي در ساختمان 
ضرورت توجه به راهکارهاي صرف جویی در مصرف انرژي اهمیت پیدا 

کاهش مصرف انرژي ساختمان ها تنها از طریق استفاده از  .می کند
مصالح و تاسیسات ساختمانی مناسب انجام نمی شود بلکه می توان با 

و طراحی معماري متناسب با اقلیم مصرف انرژي  یک طراحی شهري
شرایط محیطی درون بنا باید به گونه اي  .ساختمان ها را کاهش داد

متعادل شود که بتواند آسایش کالبدي و روانی را براي ساکنین فراهم 
بام نه تنها از اجزا مختلف ساختمان محافظت می کند بلکه می .کند

ویه و روشنایی مورد بهره برداري قرار توانند در گرمایش، سرمایش و ته
  .گرفته تا در بهینه مصرف کردن منابع انرژي کمک و یاري رسان باشند
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