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

ی سهم انرژي هاي تجدید ناپذیر در تراز نامه سالیانه رشد جمعیت فعل
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

اهش ذخایر سوخت فسیلی و تالش براي حل معضالت مهمی چون ک
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
در بخش هاي مختلف صنعت و ساختمان و باال بودن مصرف انرژي 

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
دارند با ساده ترین و کم  مالحضات آب بندي آن توجه داشته و سعی

، 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
  :آسایش حرارتی- 2-1

تامین آسایش حرارتی در ساختمان از مهم ترین اهداف طراحی اقلیمی 
میان سایر روش ها ایجاد آسایش حرارتـی،روش هـاي ایسـتا و    از .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    .ایستاستساختمان،کاربرد سامانه هاي 

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

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

عوامــل بســیاري از جملــه مــواد و ومصــالح     . 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  (عدم نشت هوا هوا از درزها و
فضاي داخل باقی میماند،از این رو تهویه در سـاختمان امـري اجتنـاب    

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
  

  
  انواع سامانه هاي ایستا:1شکل

  :پوسته-3

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 .طاق هاي سنتی با قابلیت مقاومت کششی شان متمایز می گردند
اخته شـده انـد،همچنین از تختـه    پوسته هاي معماري از بتن مسلح س

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    (آنتی کالسـتیک  اشکال .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 .فرم آزاد وجود دارند که از محاسبات ریاضی مشتق نمی شوند

  ].4[صورت شکل ارئه شده است
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  پوستهانواع مدل :2شکل

  
پوسته  ساختمان به عنوان جدا کننده فضاي داخلی و محـیط خـارجی   

ایـن بخـش از   .ساختمان ،نقش مهمی در رفتار حرارتی سـاختمان دارد 
ساختمان به عنوان مهم ترین منبع دریافت نور و انرژي خورشیدي، بـر  
گرمــایش و ســرمایش،تهویه تعمــدي و ناخواســته ،کنتــرل نوفــه هــاي 

و اجرا و ابعاد زیبایی شناسی،تاثیر قابل تـوجهی   صوتی،کیفیت طراحی
  ].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      

  ]. 5[ساختمان می گردد، نگاه می کند 
  
 :ف پوسته هد-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     .ما به داخل جلوگیري می کندانتقال گر
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      

استفاده شده است که نمونه بـارز آن   ایجاد الیه اي از هوا بین دو سطح
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    

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

  .]2[است
  
  

ژئوترمال آلمان مسکونی  -اداري ساختمان - 1-7-3-2       

آلمان براي نخستین بار با تلفیق دو  گروهی از طراحان حرفه اي
ساختمان اداري و مسکونی، پوسته استیل النه زنبوري را به دور این 

وابسته (ختمان ها کشیدند تا از این طریق خواص حرارتی ژئوترمال سا
. را در صنعت ساختمان جهان گسترش دهند) به حرارت مرکزي زمین

این پوسته از دو الیه مجزا برخوردار است که یکی از این الیه ها به 
صورت مسطح با شیب و قوس هاي استثنایی و دیگري نیز با طراحی 

  .یش در آمده اندالنه زنبوري به نما
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ژئوترمال  مسکونی  -اداري ساختمان .3شکل

  آلمان
چهار چوب اصلی ساختمان از ورقه هاي شیشه نشکن نسوز پوشانده 
شده که در انتقال حرارت و گرما به داخل ساختمان بسیار موثر عمل 

بدنه استیل پلیمري این ساختمان آلمانی بیشترین حجم . خواهند کرد
طبیعی را براي تامین انرژي گرمایی داخل آن ذخیره می انرژي هاي 

درصد از سطح خارجی پوسته النه زنبوري ساختمان  55همچنین . کند
به سیستم ها تهویه هوا مجهز شده اند تادر پاکسازي محیط داخل و 

پوسته بنا موفق به صرفه جویی در  .خارج آن نقش موثري را ایفا کنند
  . ایستا جهت تهویه استفاده شده استانرژي و همچنین از سیستم 

پوسته النه زنبوري مجهز به سیستم تهویه هوا به 

آلمان -دور ساختمان   -5-7-3-2 

، پروژه اي   طراحی شده که توسط گروه معماري آلدر ساختمان اداري
این ساختمان نیمه کروي شامل دو . منحصر به فرد و مبتکرانه است

ا یک نوار باریک دندانه اي شیشه است که ب نماي مدور محدبی شکل
منحنی شیشه اي از پوسته صدف باز الهام گرفت این . کاري شده است

بناي کامالً شیشه اي از نماي روبرو کامالً مدور و از جهات دیگر منحنی 
 .است

  

  نمایی از ساختمان اداري آلمان .4شکل
شوراي  اردپروژه مطابق با استاند این :هاي پایدار ساختمان استراتژي

ساختمان سبز ایاالت متحده طراحی شده ودر اخت این بنا مسائل 
این ساختمان یکی از اولین . زیست محیطی کامالً رعایت شده است

اختمان هاي اداري دوستدار محیط زیست در ابوظبی می باشد که از 
  .یشه ساخته شده استشقابل بازیافت مانند فوالد، بتن و  مواد

  
  :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 

باتوجه به سعی در کاهش مصرف انرژي در بخش هاي . نمایان می کند
مختلف صنعت و ساختمان و باال بودن مصرف انرژي در ساختمان 

یی در مصرف انرژي اهمیت پیدا ضرورت توجه به راهکارهاي صرف جو
کاهش مصرف انرژي ساختمان ها تنها از طریق استفاده از  .می کند

مصالح و تاسیسات ساختمانی مناسب انجام نمی شود بلکه می توان با 
یک طراحی شهري و طراحی معماري متناسب با اقلیم مصرف انرژي 

گونه اي  شرایط محیطی درون بنا باید به .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
توانند در گرمایش، سرمایش و تهویه و روشنایی مورد بهره برداري قرار 

  .ندگرفته تا در بهینه مصرف کردن منابع انرژي کمک و یاري رسان باش
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