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  مقدمه -1
 

  
گ بحران انرژي و محیط زیست در آینده اي نزدیک با توجه به آهن

رشد جمعیت فعلی سهم انرژي هاي تجدید ناپذیر در تراز نامه سالیانه 
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

ضالت مهمی چون کاهش ذخایر سوخت فسیلی و تالش براي حل مع
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 

اهش باتوجه به سعی در ک .]1[آسایش حرارتی مد نظر قرارمی گیرد
مصرف انرژي در بخش هاي مختلف صنعت و ساختمان و باال بودن 
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

وجه داشته و سعی دارند با ساده ترین و کم مالحضات آب بندي آن ت
، 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

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

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
می تواند مصرف جهـانی  معرفی و بکارگیري ساختمان هاي انرژي کارا 

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 

ی توان مصارف انرژي ساختمان و هزینه هاي مرتبط با آن را کـاهش  م
دادو این بهترین روش براي دستیابی به ساختمان هاي اقتصادي انرژي 

  ]. 1[کارا می باشد 
  

  بررسی نمونه هاي موردي -3

 ساختمان اداري دیاموندمالزي  -2-1

کشور این ساختمان اداري در جزیره پوتراجایا که پایتخت اداري این 
فرم .ساخته شده است2010-2007در سال.می باشد، واقع شده است

الماس گونه بنا و متمایز آن بیان گر طراحی منحصر به فردي است که 
نماد ارزش،کیفیت،شفافیت و دوام است و در طراحی آن از روش هاي 

  . منفعل براي رسیدن به بهره وري انرژي استفاده شده است

  
  ساختمان اداري دیاموند مالزي نما و برش از - 1شکل

فرم الماس از نفوذ مستقیم اشعه مستقیم خورشید به ساختمان 
و محیط سبز اطراف ساختمان از افزایش ورود .جلوگیري می کند

انتشار نور و انحراف آن در اتاق . حرارت به داخل ساختمان می کاهد
یدي با توسط آستان پنجره و قفسه هاي نور بهره گیري از انرژي خورش

و تبدیل آنها توسط مبدل ها به  بهره گیري از صفحات فتوولتائیک
این ساختمان با رعایت عوامل اقلیمی توانسته است سالیانه . انرژي برق

درصد در مصرف انرژي صرفه جویی کند به طوري که توانسته  46
  .  است گواهی نامه ساختمانهاي سبز را دریافت نماید
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  هلند  مان اداريهوشمندترین ساخت -2-2

سقف نیز  میباشد، این یک ساختمان اداري هوشمند در آمستردام هلند
  همچنین با پانل هاي خورشیدي پوشیده شده است

  
  نمایی از ساختمان اداري هلند -2شکل

  
از سایر ساختمان  درصد 70 با همه تمهیدات انجام شده ، مصرف انرژي

ان به منزله یک داالن براي سایت میانی ساختم.هاي اداري کمتر است 
سیستم خورشیدي عمل می کند، مش پانل هاي موجود بین طبقات، 
هواي آزاد را به همه جا منتقل می کنند و به این ترتیب یک تهویه 

حتی در یک هواي طوفانی ، . هواي طبیعی با بیرون ایجاد می گردد
ویه سیستم به صورت کامل عمل می نماید و نور طبیعی با تغییر زا

درصد صرفه جویی در مصرف انرژِي نشان .شیشه ها به همه جا می تابد
  .دهنده موفقیت بنا درزمینه کاهش مصرف انرژي می باشد

فضاي کار اداري در همه سازمانها از موضوعات مهمی است که به 
صورت مداوم در مقاالت مطرح می شود و بر اهمیت و چگونگی ایجاد 

به طور معمول براي . ارد تاکید می شودمحیط اداري مناسب و استاند
آنکه کارمندان در محیط کار خود به راحتی و با بازدهی باال به کار 
مشغول شوند و نتایج خوبی را نشان دهند الزم است تا در محیطی سالم 

کنترل حرارت فضاي .و مناسب از هر لحاظ فیزیکی و روانی قرار گیرند
وي ایجاد آسایش محیطی از لحاظ داخلی می تواند تاثیر مطلوبی بر ر

فیزیکی و روانی براي کارمندان و فضایی مطلوب براي مراجع کنندگان 
آسایش محیطی فضاي داخلی با بررسی چگونگی تاثیر .را فراهم نماید

اجزا بنا بر روي بهبود عملکرد حرارتی فضاي داخلی صورت می گیرد، 
این نتیجه دست با توجه به مطالعات پیشین درپژوهش مورد نظربه 

یافتیم که کنترل و بهبود حرارت در فضاي اداري می تواند از طریق بام 
در این راستا میزان تاثیر بام داراي .دوپوسته در طراحی صورت گیرد

پوسته دوم و ارتفاع پوسته از بام در منطقه گرم و مرطوب شهر اهواز 
  .مشخص گردید،و در روند طراحی استفاده خواهد شد

  ده پژوهشمحدو -3
محدوده پژوهش اسـتان خوزسـتان و شهرسـتان اهـواز انتخـاب شـده       

دقیقه  20درجه و  31شهر اهواز بعنوان مرکز استان خوزستان در .است
دقیقه طول شرقی در قسمت جلگه ایـی   40درجه و  48عرض شمال و

شـهر   .متر از سطح دریا قرار دارد 18تا  12استان خوزستان وبه ارتفاع 
فیـایی خـاص شـرایط    یل واقع شدن در یـک موقعیـت جغرا  اهواز به دل

توپوگرافی و سامانه هاي جوي موثر بر منطقه، شـرایط زیسـت اقلیمـی    
ویژه اي را به خود اختصاص داده است بـه طـوري کـه گرمـاي شـدید      

پـس از  .مشکالت عدیده اي را براي ساکنین این شهر ایجـاد مـی کنـد   
ماه  7بررسی شرایط بیوکلیمایی شهر اهواز مشخص گردید که روزهاي 

همچنین در شـب  .ماه داراي شرایط مطلوبی است 2گرم و تنها  از سال
ایـن  ]. 2[ماه از سال نیز شرایط بیوکلیمایی گـرم حـاکم اسـت     4هاي 

اقلیم زمستان هاي معتدل و تابستان هایی بسیار گـرم و نیمـه خشـک    
بـه ایـن   .استوایی ویژگی هاي مهم این مناطق دو فصلی بودن آن اسـت 

گرم و طوالنی و زمستان آن مالیم و کوتـاه   معنی که تابستان آن بسیار
در دو سوم سال هوا گرم و در نصف ایام .با هوایی بهاري یا پاییزي است

  ]. 3[شدت گرما خارج از حد تحمل است

   
به ترتیب نقشه استان خوزستان و نقشه هوایی شهر  -3شکل     

  اهواز
که به فضاي کار اداري در همه سازمانها از موضوعات مهمی است 

صورت مداوم در مقاالت مطرح می شود و بر اهمیت و چگونگی ایجاد 
به طور معمول براي . محیط اداري مناسب و استاندارد تاکید می شود

آنکه کارمندان در محیط کار خود به راحتی و با بازدهی باال به کار 
مشغول شوند و نتایج خوبی را نشان دهند الزم است تا در محیطی سالم 

کنترل حرارت فضاي .اسب از هر لحاظ فیزیکی و روانی قرار گیرندو من
داخلی می تواند تاثیر مطلوبی بر روي ایجاد آسایش محیطی از لحاظ 
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فیزیکی و روانی براي کارمندان و فضایی مطلوب براي مراجع کنندگان 

آسایش محیطی فضاي داخلی با بررسی چگونگی تاثیر .را فراهم نماید
بهبود عملکرد حرارتی فضاي داخلی صورت می گیرد،  اجزا بنا بر روي

با توجه به مطالعات پیشین درپژوهش مورد نظربه این نتیجه دست 
یافتیم که کنترل و بهبود حرارت در فضاي اداري می تواند در طراحی 

   .صورت گیرد
  
  : سایت پیشنهادي -3-1

ر سایت پیشنهادي طرح در اهـواز خیابـان پاسـداران، کـوي پیـروزي د     
در همسـایگی سـایت   . انتهاي خیابان فرعی شهید هاشمی واقـع اسـت  

متـري در شـمال    6متري و یک کوچـه   24موجود از دو سمت خیابان 
همچنین سمت شرقی زمین روبروي بیمارسـتان نفـت و   . موجود هست

  در همجواري غربی یک زمین خالی و یک ساختمان آموزشی قرار دارد
  

  
  از سایت پیشنهادي با رنگ قرمز تصویر هوایی  -4شکل     

  :جهت گیري ساختمان -3-2

در ارتباط با جهت گیري ساختمان در سایت مورد نظر باتوجه به اقلیم 
منطقه و مطالعات در فصول پیشین مناسب ترین جهت استقرار بنـا در  

  .غربی می باشد -طول شرقی
  
  :حجم ساختمان -3-3

باید در جهتی قـرار گیـرد   اتوجه به مطالعات صورت گرفته ساختمان ب
که بهترین عملکرد براي بام دو پوسته را داشـته باشـد،به دلیـل وجـود     
بادهاي مداوم از سمت غرب قرار گیري حجم  بـه دلیـل عملکـرد بـام     

روند شکل گیـري حجـم   .همراستا با جریان مداوم باد ضروري می باشد
ساختمان باتوجه به همجواري محـدوده ، کشـیدگی سـایت و شـاخص     
بودن فرم بنا جهت معرفی عملکرد و رویکـرد پـژوهش صـورت گرفتـه     

فرم پیشنهادي فشرده و نرم مـی باشـد، رونـد شـکل گیـري آن      . است
توسط خطوط شـاخص در پـالن طبقـات ودر نمـا از لحـاظ بصـري بـا        
مخاطب ارتباط برقرار نموده، و هدف طراحـی را در قالـب ایـن فـرم  و     

بـه اقلـیم گـرم و مرطـوب اهـواز      همچنین رنگ و مصـالح بنـا باتوجـه    
  .پیشنهاد داده می شود

  
محل قرار گیري ساختمان در بستر طراحی بـا   -4

  :توجه به شاخص هاي تاثیر گذار بر بنا
در این پژوهش براي اینکه طراحی با مطالعات صورت گرفته بیش ترین 

 EIAهماهنگی و بهترین عملکرد را داشته باشد از روش تحلیل سایت 
شده، در این روش که وضعیت موجود محـیط را بررسـی مـی    استفاده 

سایت بر اساس شاخص هاي  مهم تاثیر گذار در آن امتیاز دهـی  .نماید
می شود،و در نهایت با تحلیل و جمع امتیاز شاخص ها بهترین نقطه در 

شاخص هاي مورد بررسی و مهـم  . سایت براي طراحی انتخاب می شود
شـاخص دیـد بـه محـیط      -2سی ، شاخص  دستر -1:در سایت شامل 

شـاخص  پوشـش    -5شاخص  نـور ،   -4شاخص جریان باد، -3اطراف، 
و در نهایـت  . صـورت میگیـرد   4تا   0امتیاز دهی از . گیاهی، می باشد

جمع امتیازها نشان دهنده شرایط مناسب و نامناسب سایت جهت قرار 
  .گیري حجم می باشد

  
  :بررسی شاخص دسترسی -4-1

در سایت پیشنهادي با توجه به امتیازها از جنوب شاخص دسترسی 
متري فرعی در  12متري و بعد از آن خیابان  24سایت و خیابان اصلی 

براي ورودي  20تا  2و واحدهاي .ناحیه غرب سایت مناسب می باشد
  Hتا Aورودي فرعی در سمت غربی سایت از .اصلی مناسب می باشد 

  .پیشنهاد می گردد
  

  
  امتیازدهی شاخص دسترسی به سایت-5لشک          
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  :بررسی شاخص دید به محیط اطرا ف -4-2

دید مناسب در مرکز سایت می باشد و دید به خیابان اصلی وجود دارد، 
در سمت غرب و شرق دید نسبتا خوب و از شمال با توجه به همسایگی 

  .دید ضعیف تر می باشد
  

      

  
  به محیط اطرافامتیازدهی شاخص دید  - 6شکل    

  :بررسی شاخص جریان باد -4-3

جریان باد مداوم در اکثر ماههاي سال از سمت غرب و شمال غرب 
بیشترین محدوده  7تا 1و واحدهاي   Cتا Jبه ترتیب از . سایت میباشد
  .در جهت جریان باد می باشد 11تا 6و واحدها ي 

 

  
  امتیاز دهی شاخص جریان باد -7شکل   

  :ورشاخص ن - 4- 4

با توجه به امتیازهاي موجود و بررسی تابش خورشید در مطالعات  
 A پیشین،در سایت موجود  نور روز در بیشتر ماههاي سال به ترتیب از 

  20تا 4و  4تا  1که نور خیره کننده غرب می باشد و  واحد هاي  J تا 
  .در ناحیه جنوب سایت مرحله دوم تابش را دارند

   

       

  
  امتیازدهی شاخص تابش خورشید- 8شکل                 

  :بررسی شاخص پوشش گیاهی- -4-5
می  0هیچ نوع پوشش گیاهی در سایت وجود ندارد و شاخص آن 

  .باشد

  
  :نتایج بررسی شاخص ها  -6 -4

طی نتایج بدست آمده و جمع امتیازها ي شاخص هاي  مورد بررسی 
و   18تا  4زدر محدوده  بهترین نقطه جهت قرار گیري بنا با رنگ قرم

C   تاI  براي قرارگیري بیشترین امتیاز را دارد.  
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  نتایج مجموع امتیازدهی تمامی شاخص ها- 9شکل              

  

  معرفی ساختمان نظام مهندسی-5

ساختمان نظام مهندسی یک فضاي اداري،که شامل فعالیت هاي 
ارگان مسئولیت و مجري جامعه مهندسین می باشد، هدف اصلی این 

در واقع  یک فضا با عملکرد . قوانین ساخت و ساز توسط می باشد
دیگر فعالیت هاي این .اداري  و مراجعین فعال در طول روز می باشد

سازمان برگزاري کالس هاي آموزشی ،برگزار اجتماعات و برنامه هاي 
  .فرهنگی مرتبط با فعالیت مهندسین می باشد

ام مهندسی خوزستان همراه با رویکرد شاخص به طراحی سازمان نظ
از .عنوان فضاي اداري که معرف جامعه مهندسین خوزستان می باشد

طرفی آسایش و بهبود عملکرد حرارتی در فضاي داخلی اداري با توجه 
به تکنولوژ هایی در زمینه کنترل انرژي و حرارت حائز اهمیت می 

ل دهنده میتواند کمک کننده در این راستا توجه به عناصر تشکی.باشد
   باشد،
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