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 در شهرهامدیریت انرژی با تاکید بر در تفکیک زمین  موثر بررسی شاخص های اقلیمی

 

 1* سیده عذرا رمضانی روشن

 2ایرج اسدی

 3محمد رضا حق جو

 

 ، دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندراندانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری -1

 انشگاه مازندراندانشیار گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری د -2

 عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران -3

 

 

 

اگر انرژی به نحوی تولید و مصرف شود که توسعه انسانی را در بلندمدت در تمامی ابعاد اقتصادی اجتماعی و زیست 

نرژی پایدار ضرورت توسعه پایدار است. به همین محیطی تامین نماید، مفهوم انرژی پایدار تحقق خواهد یافت، لذا تامین ا

دالیل در سال های اخیر کشورهای مختلف اعم از پیشرفته و درحال توسعه توجه فزاینده ای به انرژی تجدیدپذیر )انرژی 

رژی خورشید، انرژی باد و...( جهت ایجاد تنوع در استفاده از منابع انرژی و مالحظات زیست محیطی برای دست یابی به ان
طبیعت،  در موجود عناصر به توجه تاثیرات اقلیمی، اساس بر بوم گرا طراحی و برنامه ریزی پایدار معطوف داشته اند؛ سبک

تواند در ایجاد محیط زیستی پاک و حداکثر صرفه جویی در انرژی  می ناحیه اقلیم هر و سنتی بومی، معماری شهرسازی و

وب به انرژی های تجدیدپذیر برای صرفه جویی و کاهش میزان مصرف امر دسترسی مطل د.نبه پایداری کمک شایان ک
درست به نحوه احسن صورت پذیرد. این مقاله سعی در  )تفکیک زمین( مهمی است که می تواند با برنامه ریزی کالبدی

 زی آن کمک نماید.  که در یک تفکیک منطقی و اصولی زمین بتواند به مدیریت انرژی و بهینه سا داردتبیین عوامل موثری 

 ، طراحی اقلیمیمدیریت انرژیکلمات کلیدی: انرژی تجدیدپذیر، توسعه پایدار، تفکیک زمین، 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

                                                 
و مشاور  یاسد رجیدکتر ا ییروشن است که با راهنما یعَذرا رمضان دهینامه ارشد س انیاز فصول پا یکی مقاله برگرفته از نیا * 

 .محمدرضا حق جو در دست انجام است یآقا
Email: azra.ramzani.roshan@gmail.com 
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 مقدمه   .1

بحران جهانی انرژی با تهدیدهایی همراه با تغییرات اقلیمی، تمرکز شدیدی را هم در فرصت ها و هم در چالش 

کشورهای درحال توسعه باید به تقاضاهای درحال افزایش انرژی در اقتصاد درحال های کشورهای درحال توسعه می طلبد. 

رشد خود رسیدگی کنند، همچنین به مسائل فقر انرژی که اغلب با نابرابری شدید در درآمدها برجسته شده است. آنها 
وه بر این، این چالش ها امر الزام آور همچنین نیاز دارند تا با اثرات واقعی و بالقوه تغییرات آب و هوایی مقابله کنند. عال

جهانی است برای کاهش انتشار گاز کربن به منظور جلوگیری تغییرات اقلیمی. درحالیکه کشورهای درحال توسعه تاکنون 

از تعهدات برای کاهش انتشار گاز کربن حمایت کرده اند، ما نمی توانیم پیش بینی کنیم این وضعیت ادامه خواهد یافت یا 

کشورهای درحال توسعه نیاز دارند تا مسیر توسعه بسیار متفاوتی را که توسط کشورهای جهان اول ایجاد شده است  نه؟.
  .[1]دنبال کنند. این مسیر توسعه، مصرف انرژی پایین، کربن پایین و بطور کلی یک منبع کارآمد است

دت در تمامی ابعاد اقتصادی اجتماعی و اگر انرژی به نحوی تولید و مصرف شود که توسعه انسانی را در بلندم

زیست محیطی تامین نماید، مفهوم انرژی پایدار تحقق خواهد یافت، لذا تامین انرژی پایدار ضرورت توسعه پایدار است. به 
همین دالیل در سال های اخیر کشورهای مختلف اعم از پیشرفته و درحال توسعه توجه فزاینده ای به انرژی تجدیدپذیر 

ی خورشید، انرژی باد و...( جهت ایجاد تنوع در استفاده از منابع انرژی و کاهش وابستگی به یک حامل انرژی و )انرژ

اصول طراحی پایدار در زمینه شهرسازی .  ]2[مالحظات زیست محیطی برای دست یابی به انرژی پایدار معطوف داشته اند 

 به قرار زیر است:

 پذیر تجدید منابع بکارگیری -

 )انرژی مصرف سازی بهینه( انرژی  منابع از استفاده تمدیری  -

 باشد.  آلودگی نداشته و ضایعات که شود ریزی برنامه انرژی مصرف برای گونه ای -

. با بررسی این اصول به این نکته پی خواهیم ]3[ ندهیو آ یکنون ینسلها یسالم برا طیمح جادیدر نظر گرفتن ا -

 تحقق توسعه پایدار شهری، امری ضروری است.برد که مبحث انرژی و مدیریت آن در 

آن با شکل  یشهر و سطح مصرف انرژ کی یریپذ ستیدارد که ز نیسرتاسر جهان نشان از ا یمطالعات شهرها

 یهماهنگ نیها، پارک ها و همچن ابانیو ابعاد ساختمان ها، خ ییفضا عیکه با توز یزیدارد، چ یکیرابطه نزد یشهر
 یو شهرها یانرژ ییکارا نیشتریشود. ب یمشناخته  یطیمح التیو تسه یل، خدمات اجتماعسکونت ها، اشتغا ییفضا

 :دهند یرا نشان م ریز یها یژگیاغلب و ر،یپذ ستیز

آگاهانه و سازگار با برنامه  یها استیبه س یبطورکل یریپذ ستیو ز یانرژ ییاز کارا ییبه سطح باال یابیدست  -
توانا و  یمحل یدهه ها، نهادها یشهر در ط یماندگار رهبر یتالش ها ،ییدارد که همگرابستگی  یشهر یزیر

 لیدر برز بایچیدهد. همانند نمونه کور یشهروندان را ارتقا م عیوس یبانیپشت

 یحمل و نقل یدورهایدر طول کر یسکونتها و اشتغال بطور راهبرد ،یساختمان یمناطق ساخته شده و تراکم ها -

 .[4] هماهنگ شده اند یطیو مح یاجتماع تالیو با خدمات و تسه عیتوز

 یساختمان ها یطراح رثیشده است، تا یاواخر، کم ارزش تلق نیاست که هم یجنبه مهم کی یشهر یمرفولوژ

اثرات  ،یحرارت تیو ظرف یلفاف ساختمان یها یژگیو ،یا شهیش یجداره ها ،یریمنفرد بهتر شناخته شده اند. جهت گ

 .[5]کنند  یف میرا تعر یعمده منفعل بر مصرف انرژ
طراحی تفکیک زمین خوب، باید اندازه، شکل قطعه، توپوگرافی، خاک، زهکشی، پوشش گیاهی، بادهای مطلوب، 

خیابان های موجود و دیگر اصالحات را همانند محدودیت های قانونی و طرح های رسمی پیشنهادی شهر و منطقه، مورد 

 .[6]حد زیادی با محیط اطراف آن تعیین می شودتوجه قرار دهد. طرح یک تفکیک کوچک تا 
 



 

 

 
wwwCAUP.ir         3 

 ادبیات تحقیق  -2
طراحی زیست اقلیمی، پتانسیل طبیعی یک سایت را کشف و تقویت می کند که عبارت است: نور و حرارت خورشید، 

شد با باد و تغییرات دما. طراحی شهری زیست اقلیمی باید بر اساس ترکیب بلوک های کوچک سازگار با اقلیم محلی با

توجه به ساختمان های کم عمق و فضاهای میانی برای اطمینان از تهویه و نور طبیعی و همچنین حصول حرارت 

خورشیدی در اقلیم سرد زمستان. اقداماتی برای کنترل گذار حرارت بین فضای درونی و محیط بیرونی ساختمان عبارتند 
 از:

 ی ساخته شده است.طراحی با گونه های بومی بافت شهری که بصورت محل -

 ایجاد کوران همانند شرایط غالب برای کارایی انرژی -

تطبیق عمق، فرم، جهتگیری ساختمان ها متناسب با نیازهای اقلیم محلی و استراتژی های غیرفعال همانند  -
 دستاوردهای طبیعی حرارت خورشیدی، روشنایی، خنک سازی و تهویه مطبوع منفعل.

خته شده درحالیکه به سطح باالیی از نفوذ نور خورشید بر روی نماها و هسته های برنامه ریزی تراکم مناطق سا -

 درونی ساختمان ها اجازه می دهد تا از تکنیک های نوآورانه ای همچون لفاف های اقلیمی استفاده کنند. 

مطلوب و خرده اقلیم شکل دهی ساختمان های بلند در رابطه با دیگر ساختمان ها و همچنین با باد برای ایجاد خیابان 

 .[4]های فضای باز 

 تفکیک زمین:  -2-1

 و توده میزان نشانگر و تعیین کننده واقع در و می شود؛ محسوب طراحی اولیه مرحله عنوان به اراضی تفکیک

 جدید گسترش های فرم شکل دهی اصلی پایه را آن میتوان نتیجه است. در آینده در شهری گسترش طرح ریزی در فضا

هدف اصلی طراحی تفکیک اراضی شهری، حداکثر بهره وری از زمین، فضا و رعایت دسترسی  .]7[آورد  حساب به شهری
 .]8[بین قطعات شهری است بطوریکه محیط شهری مطلوب را پدید بیاورد 

د با شکل شهر دار ینزدیکبسیار تفکیک زمین رابطه  رابطه بین تفکیک زمین و مدیریت انرژی: -2-2

، استقرار، ترکیب و توزیع مناسب این عناصر با محیط انطباقنحوه ا طراحی کارآمد عناصر بلوک، قطعه و توده و بطوریکه ب
پیرامون )انطباق با شبکه ارتباطی و انطباق اقلیمی( می تواند به خلق شکل شهری کمک کند که از لحاظ مصرف انرژی 

 م یا بوم منطقه براحتی این کار را انجام می دهد.بهینه و پایدار باشد. طراحی تفکیک زمین مبتنی بر اقلی

 

 : و مصرف انرژی تاثیر عوامل اقلیمی بر شکل شهر -2-3
برنامه ریزی جهت کنترل اقلیم، توسط طراحی منظر می تواند عالوه بر مزایای بسیاری که در جهت کاهش میزان 

طراحان شهری . ]9[ ب افزایش قیمت ملک نیز بشودمصرف انرژی برای صاحبان منازل به ارمغان می آورد، می تواند موج

می توانند در داخل و اطراف ساختمان ها و فضاهای بیرونی در جهت افزایش قابل توجه آسایش و کاهش مصرف انرژی در 

 ساختمان شرایط خرده اقلیمی بسیار مطلوبی ایجاد کنند. هدف از طراحی زیست اقلیمی در مقیاس برنامه ریزی ساختمان
زمستان )یا دروان سرما( محافظت فضاهای خارج از ساختمان، راهروها و ساختمان از باد زمستانی و افزایش استفاده از در 

گرمای ناشی از تابش خورشیدی است. در تابستان )یا دوران گرما(، این اهداف معکوس می شوند و سعی می شود تا با 

 . ]9[شید کاسته شود و به واسطه گردش و تهویه هوا فضاها را خنک کردایجاد سایه بان از مقدار گرمای ناشی از تابش خور

( اصول پایه ای وجود دارد که طراح شهری با مالحظات مهم اقلیمی را راهنمایی می کند؛ 5991بر اساس گلونی ) 
طراحی  "ترجیحی"دو سطحی که باید بررسی گردند، انتخاب زمین و پیکربندی شهری است. گلونی توانست مرفولوژی 

شهری )فرم فشرده، فرم پراکنده، فرم خوشه ای و فرم ترکیبی( را در پاسخ به دسته بندی اش از شش نوع اصلی انواع 

اقلیم، پیشنهاد دهد: گرم مرطوب، سرد مرطوب، گرم و خشک، سرد و خشک، نوار ساحلی و دامنه های کوه. با این حال، او 
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است برای بیش از یک نوع محدوده اقلیمی مناسب باشد علی رغم تفاوت  تاکید می ورزد که راه حل های طراحی ممکن

 .[10] را ببینید( 5های صریح اقلیمی )جدول شماره 

 خرده اقلیم: -1-2-1
 اشاره دارد. اصول خرده میخرده اقل یانسان به طراح شیآسا یطراح یدما و رطوبت برا طیمفهوم مرتبط با شرا

ند برای توسعه برنامه و طراحی یک زمین بکار گرفته شود تا نیازهای سکونت ها را برآورده سازد درحالیکه اقلیم می توا

 .[10] مصرف انرژی را به حداقل ممکن می رساند
خرده اقلیم تاثیر ویژه مهمی بر دو جنبه محیط مصنوع دارد: مصرف انرژی برای گرم کردن و خنک کردن 

در محیط های بیرون. با این حال، هم مصرف انرژی و هم خرده اقلیم با سازمان دهی فضایی و  ساختمان ها، و راحتی افراد

جهت گیری ساختمان ها، سازه ها و فضاهای بیرونی تحت تاثیر قرار می گیرند. مصرف انرژی برای گرم و خنک کردن 

 انواع اقلیم اصلی، مسائل اصلی و پاسخ های طراحی شهری- 1جدول شماره 

 پاسخ پایه طراحی شهری مسائل/موضوعات اصلی نوع اقلیم اصلی

 اندازه گرمای بیش از گرم و مرطوب
 رطوبت باال

تهویه هوا: شکل انتهای باز و پراکنده. خیابان های بسیار گسترده برای 
کمک به حرکت باد. سایه گسترده. پراکندگی خیابان های بلند مرتبه برای 

کمک به تهویه هوا. تنوعی از ارتفاع ساختمان ها، فضاهای عریض و سایه 

 برنامه ریزی شده.  دار. سایه اندازی به وسیله منطقه درختکاری

سرد و مرطوب 

 )معتدل(

 دمای پایین

 بارندگی زیاد زمستان و تابستان

 توفانی

گرما )منفعل و فعال(: اختالط فرم باز و محصور. لبه هاای محفاوظ در 

قسمت موافق باد )با سازه ها یا درختان(. ارتفاع یکسان ساختمان هاا. 

 اطع و پیرامونی.فضای باز بطور متوسط پراکنده. نوار درخت متق

خشکی بیش از حد با دمای  گرم و خشک

 باالی روز

 غبارآلود و توفانی

فرم های فشرده: سایه اندازی. خنک سازی تبخیری. لبه های شاهری 

محفوظ از بادهای گرم. موقعیت موافق باد نزدیک بدنه آب. جاده هاا و 

مان کوچه های باریک پرپیچ واحد همسایگی. اختالطی از ارتفاع سااخت
برای سایه اندازی در شهر. فضاهای باز عمومی کوچک، پراکنده و محفوظ. 

 مناطق درختکاری پیرامونی و متقاطع.

 دمای بسیار پایین بهمراه خشکی سرد و خشک

 بادهای پریشان

فرم های فشرده و متراکم، فرم های خوشه ای. لبه های شهری محفوظ. 

سایگی. ارتفاع شهری یکسان. جاده ها و کوچه های باریک پرپیچ واحد هم
فضاهای باز عمومی کوچک، پراکنده و حفاظت شده. مناطق درختکاری 

 پیرامونی و متقاطع.

 رطوبت باال نوار ساحلی

 توفانی

 در منطقه مرطوب:

 فرم پراکنده متوسط.

باز. خیابان های عریض  لبه های شهری
عمود بر نوار ساحلی برای دریافت نسیم. 

مرتبه پراکنده بارای ساختمان های بلند

تهویه هوا. تنوعی از ارتفاع ساختمان ها. 

 فضای باز عمومی عریض.

 در منطقه خشک:

باز بسمت دریاا، فشارده و 

محفوظ به سامت خشاکی. 
اخااتالط ساااختمان هااای 

بلندمرتبااه بااا کاام ارتفاااع. 

فضاهای باز عمومی کوچک 

 محفوظ پراکنده.

فشرده و پراکنده. خیابان ها و کوچه های افقی فرم نیمه فشرده: اختالط  توفانی دامنه کوه

برای تقویت دید. خیابان های کم ارتفاع. فضاهای باز عمومی کوچک و 

 پراکنده.

 [10] منبع:
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کارایی بیشتر انرژی می تواند  . [11]ساختمان ها می تواند از طریق هم طراحی های خورشیدی فعال و منفعل کاهش یابد

از طریق تعدیل تابش قابل توجه خورشید و ورود به یک ساختمان و با تعدیل بادها و نسیم های نزدیک ساختمان ها تحقق 
یابد. در محیط هایی که بادها قوی و پایدار هستند، ممکن است اصالحات قابل توجهی از اشکال ساختمانی ضروری باشد 

 نیک های مورد استفاده در طراحی زیست اقلیمی در مقیاس برنامه ریزی ساختمان عبارتند از:تک . [11]

استفاده از شکل زمین، ساختمان ها یا پوشش گیاهی مجاور در مقابل بادهای  ایجاد بادشکن )در زمستان(: -

 سرد زمستانی.

ه سطح زمین در تابستان نسبت به بعلت اختالف زاویه تابش آفتاب ب ایجاد سایه بان در مقابل تابش آفتاب: -

زمستان، می توان فضاها و بازشوهای ساختمان ها را در دروان گرمای تابستان توسط ایجاد سایه بان خنک کرد، 

به گونه ای که در زمستان نیز بتوان با استفاده از تابش خورشید فضاها و اتاق های دارای شیشه را گرم نمود؛ و 

 تمان ها یا پوشش گیاهی مجاور برای محافظت از آفتاب تابستانی. استفاده از شکل زمین، ساخ

استفاده از شکل زمین، ساختمان ها یا پوشش گیاهی مجاور در جهت  تهویه طبیعی )در تابستان و فصلی(:

 .]9[افزایش سطوحی که در معرض نسیم خنک تابستانی قرار می گیرند 
 

 خورشید دسترسی به نور -1-2-1-1
رل خورشید و سایه، تقریبا در تمامی جنبه های برنامه ریزی و توسعه زمین از انتخاب اولیه زمین فرصت های کنت

ساختمان یا طرح قطعات در یک تفکیک تا انتخاب نهایی نوع گیاه و جزئیات منظرسازی وجود دارد. در بلوک بندی، 

را خلق کنند. بطور کلی، به این معنا که  خیابان ها باید طوری قرار گیرند که قطعاتی با بهترین جهت ممکن خورشید

غربی باشند؛ با این جهت، واحدهای خوشه ای نزدیک به هم، بر روی هم در زمان بعد از ظهر  -خیابان ها باید شرقی 

زمانی که تعادل بین گرمای از دست رفته و بدست .  [12]تابستان سایه خواهند انداخت، بدون مانع شدن موقعیت جنوبی
فرد بودجود می آید، فرد در آسایش حرارتی است. در محیط بیرونی، تابش خورشید و باد، عوامل خرده اقلیمی آمده در 

هستند که می توانند بسیار آسان با طراحی اصالح شوند. دمای هوای محیط در محدوده های بیرون از خانه، تا میزانی 

 . [11]اب است یا خیر؟ بستگی به این دارد که آیا فضا بطور کامل در معرض نور آفت

وجود نور روز در درون فضای خانه یک ویژگی ضروری است به ویژه جایی که روزهای آفتابی کمتر یا روزهای 

زمستانی کوتاهتر است، وابستگی انرژی به نور الکتریکی را کم می کند. دسترسی به نور خورشید مستقیم یک ایمنی مهم 

ضاهای بیرونی پر رفت و آمد اما سطوح آن هم تحت تاثیر جهت گیری ساختمان و نیز است به ویژه در فضای زندگی و ف

هم درجات سایه اندازی قرار می گیرد. زمانیکه یک منطقه یا بلوک مسکونی طراحی می شود، اطمینان از اینکه اتاق های 
حی که نور خورشید هم به اصلی در تمامی خانه ها نور کافی دریافت می کنند ضروری است، درحالیکه خلق همچین طرا

  .[13]باغ ها و هم به اتاق ها در بخشی از روز برسد، مطلوب خواهد بود 

 بلوک بندی: -1-2-1-1-1
اصل پذیرفته شده در تعیین کارایی فرم های بلوک شهری، این است که در طول فصل گرما، سایه اندازی هر بلوک 

به حداکثر رساندن فرصت برای استفاده مزیت نور مستقیم خورشید  توسط همسایه اش باید به حداقل برسد یا به منظور
باید این سایه اندازی از بین برود )گرچه در برخی موارد سایه اندازی به منظور کاهش نور خورشید ممکن است مطلوب 

ر که توسط راف نول" *لفاف خورشیدی"باشد(. سایه اندازی در آرایش بلوک ها را می توان با استفاده از تکنیک های سازه 

نشان داده شده است. لفاف خورشیدی، بیشترین حجم  5( مطرح شد ارزیابی کرد، همانطور که در تصویر شماره 5985)

                                                 
* Solar envelope 
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توسعه ای که می تواند در یک زمین مشخص بدون سایه اندازی زمین همسایگان جانمایی شود را تعریف می کند و طبق 

 .]14[ محاسبه می شود ز انقالب زمستانعرف در برخی زمان مناسب همانند ظهر رو

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
 

 

 

 

 جنوبی بلوک ها -غربی بلوک ها       تفکیک شمالی  -تفکیک شرقی

 لفاف خورشیدی بلوک های شهری - 1تصویر شماره 

 [14] منبع:

 توده گذاری:  -1-2-1-1-2

هت گیری ساختمان و انتخاب مصالح بهبود کارایی انرژی در ساختمان ها می تواند از طریق استفاده نور طبیعی، ج
 .[15]یابد 

موقعیت ساختمان بر روی زمین، یک مولفه حیاتی برنامه ریزی زمین است.  ساختمان: و استقرار موقعیتالف( 

ساختمان باید طوری مکان یابی شود تا اثرات منفی بر روی زمین را به حداقل برساند درحالیکه عملکرد و کیفیت فضای 

و  خاک بردارىدر زمین، تعادل  دشده را ارتقا بخشد. انتخاب یک موقعیت ترکیبی است از مدیریت نفوذ خورشیطراحی 

حداکثرسازی تسهیالت و زیبایی زمین. مکان یابی سازه های پیشنهادی به طراح اولین فرصت را برای تمرکز طراحی زمین 

ود اختالل و آشوب را درست می کند. موقعیت ساختمان، در یک مسیر پایدار می دهد. موقعیت ساختمان محدودیت و حد
اثرات مهمی برای هزینه های گرم و سرد کردن دارد. در محدوده های شمالی، ساختمان ها باید در تناسبی قرار بگیرند که 

ت محدوده بیشترین نور خورشید را در روز دریافت کنند به ویژه در ماه های سرد. ساختمان ها باید در شمالی ترین قسم

ساخته شوند اما باید فاصله کافی از امالک مجاورشان برای سایه اندازی احتمالی در توسعه های آتی را درنظر بگیرند. 
فضای باز می بایست در جنوبی ترین قسمت زمین باشد. فضای باز از نظر موقعیت های باد و آفتاب بهتر از موقعیت شمالی 

 .[15]است 

سکونی تک خانوار مجزا در تراکم متوسط، جانمایی یک خانه به طرح بندی قطعه تفکیک در اکثریت تفکیک های م

و جهت گیری ساختمان محدود می شود. افرادی که در مناطق مسکونی زندگی می کنند، سطح معینی از نور، محرمیت و 
کمک می کند همانطور که به  "یشآسا"فضای ممکن بیرونی را برای فضای درونی خانه شان انتظار دارند. این ویژگی ها به 

 .[13] امنیت اشاره دارد
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موقعیت و جهت مدار نور خورشید در احتماال در مرحله طراحی ترسیمی و مفهومی طرح بندی خیابان و قطعه، 

قرار می گیرد، اگر درتناقض با طرح بندی قطعه و خیابان باشد، جهت گیری خانه برای کارایی انرژی زیاد عملی نیست. 
وه بر این، توپوگرافی قطعه و هرگونه محدودیت های )زیبایی شناسی( توسط فرد، نقش مهمی در انتخاب نوع مسکن عال

 شیوه های زیر در جهت گیری ساختمان می بایست در نظر گرفته شود:. [16]بازی می کند 

رشید، پوشش ابر و گیاه کاری و پاکسازی زمین برای استفاده از مزیت دسترسی به نور خورشید. جهت نور خو -5

توپوگرافی همگی دخیل هستند. عرض جغرافیایی یک زمین، ارتفاع و جهت گردش نور خورشید برای هر 

زمان از روز را تعیین می کند.؛ هر روز از سال. استراتژی های پاکسازی و گیاه کاری زمین ممکن است برای به 

 حیاتی زمین مفید باشد.حداکثر رسانیدن دسترسی خورشیدی برای ساختمان یا مناطق 

جهت گیری ساختمان بطوریکه از مزیت انرژی خورشیدی برای سیستم های فعال و منفعل خورشیدی  -2

استفاده نماید. ساختمان باید از سایه و جریان هوا نیز برای خنک شدن در تابستان و از انرژی منفعل 

 *فتوولتائیکیستم های جمع کننده یا خورشیدی برای گرمایش و حفاظت باد در زمستان بهره ببرد. اگر س

 پیشنهاد شوند، جهت گیری باید اجازه حداکثر دسترسی به نور خورشید را بدهد.

طراحی دیوار شمالی که گرمای از دست رفته را به حداقل برساند. تامین بازشوها با موانع هوا و محدودیت  -3

اقلیم یا دمای سرد به سیستم مدیریت هوا  شیشه برای جلوگیری از دست رفتن گرما. ساختمان های بلند در

 نیاز دارند که فشار داخلی ساختمان را در چنین شرایطی متعادل سازند.

 تامین جهت گیری ورودی های ساختمان به طوریکه ایمنی، دسترسی آسان و حفاظت را به حداکثر برساند. -4

ای باز و پارکینگ باید باهم جمع به حداقل رسانیدن سایه های خورشیدی. مناطق محوطه سازی شده، فضاه -1

شوند تا حداقل سایه خورشیدی برای جهت گیری های جنوبی پروژه ساختمان و ساختمان های متصل ایجاد 

کنند. محاسبه تمامی سایه زمین می تواند از ایجاد نور خورشید بی فایده و موانع تخلیه هوای سرد جلوگیری 

 .[17]معتدل مفید است  کند. این کار بطور ویژه در اقلیم سرد و

گیری باشد اما طراحان زمین ممکن است اثرات آن را ندانند.  تشکل بنا ممکن است مهمتر از جه ب( شکل بنا:

ساختمان های مربعی، اشکال کم بازدهی برای گرم و سرد کردن هستند با این حال، کارایی بهتری نسبت به ساختمان 
کی در آکس یدارند. بهترین ترکیب شکل و جهت، ساختمان بلند و بار جنوبی -های عریض و طویل در آکس شمالی

غربی سه برابر بیشتر اشعه  -غربی است. در عرض جغرافیایی شمالی، در زمستان، ساختمان های در اکس شرقی -شرقی

ن واژگونه یا غربی. این وضعیت در تابستا -های خورشیدی را در قسمت جنوبی ساختمان دریافت می کنند تا قسمت شرقی
است. موقعیت و جهت ساختمان می تواند برای کاهش ضریب انعکاس نور و اثرات جزایر حرارتی ایجاد شده توسط ساخت 

 .[15] و ساز مدیریت گردد. استفاده از بام های سبز نیز می تواند موجب کاهش این اثرات گردد

 ج( موقعیت بازشوها در بنا:
می تواند در کنج بلوک های شهری یا در محدوده هایی که ضمیمه های  فراهم کردن نور برای فضاهای زندگی

ساختمان جلوی نمای ساختمان ساخته شده اند، سخت تر باشد. اگر یک فضای زندگی برنامه ریزی شده کامال به پنجره 

درجه از  41بستگی داشته باشد، شما باید اطمینان یابید که هیچ بخش دیگری از ساختمان همسایه، خط شعاعی ذهنی 

                                                 
* photovoltaic 
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مرکز پنجره را قطع نمی کند. اگر یک سازه ساختمانی بزرگ این خط را قطع کند ، اتاق تاریک خواهد بود )تصویر شماره 

2) [13]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نور به پنجره های گوشه و ضمائم ساختمان - 2تصویر شماره 
 .[13]منبع: 

ن با جانمایی تمامی فضاهای زندگی بر روی الیه بیرونی در زمین هایی که در کنج،  به سختی قرار دارند، می توا

بلوک شهری و قرار دادن سرویس بهداشتی و آشپرخانه در داخل، نور را تامین نمود. متناوبا، استفاده از یک نمای 
 ساختمانی عریض ) با قطعه عریض اما با یک عمق باریک( بهتر است چون راحت تر با قطعه تنگ کنج گنجانیده می شود

 .[13]( 3)تصویر شماره

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 بلوک با نمای عریض راحت تر در کنج قرار می گیرد. -3تصویر شماره 

 [13]منبع: 

  بنا:جهت گیری ( د
در اصطالح برنامه ریزی ساختار یک بلوک، دسترسی به نور خورشید تحت تاثیر جهت گیری و سایه اندازی است. 

(.  4 ها برای نور خورشید بطور واضح تحت تاثیر نمیکره ای است که طراحی می کنید )تصویر شمارهجهت گیری خانه 

فضاهای اتاق ها و بیرون از خانه در نیمکره شمالی که جبهه جنوبی دارند، گرایش به دریافت نور خورشید خواهند داشت، 

و هم غروب دریافت می کنند. خانه ها باید طوری  غربی نور خورشید را هم در صبح -درحالیکه اتاق ها و فضاهای شرقی
طراحی شوند که فضاهای زندگی به سمت این مسیرها جهت گیری شوند و ممکن است مطلوب ترین حالت برای طراحی 

فضاهای اصلی زندگی این باشد که آنها در مسیر جنوبی یا غربی قرار گیرند. زمانیکه ساختمان ها برای شکل گیری بلوک 

54 

 درجه
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ی گروه بندی می شوند، این فضا تمایل به بلوک هایی پیدا می کند که شرق به غرب جهت گیری شده اند. در های شهر

 .[13] نیمکره جنوبی، اگر نور خورشید مهم باشد، اتاق نشیمن اصلی و فضاهای بیرونی باید رو به شمال و غرب باشند
ز نور خورشید مکان یابی شوند بطوریکه بر روی اگر طرح شامل ساختمان های بلندتری باشد، آنها باید دورتر ا

(. بالکن ها، باغ ها یا حیاط های مشاع باید طوری 1فضاهای بیرونی همسایگی شان سایه نیاندازند )تصویر شماره یا امالک 

جهت گیری شوند که فضای نشستن بیرونی، خشک کردن لباس ها و فضاهای بازی با نور خورشید را داشته باشند و هم 

رتفاع های ساختمان و هم طراحی های فضای بیرونی باید با این مولفه سازگار باشند، به ویژه برای ماه های زمستان. ا
فضای پارکینگ ماشین، گاراژ و خیابان های پر رفت و آمد می توانند در مناطقی جانمایی شوند که بیشتر مستعد سایه 

 . [13] ستفاده از نور خورشید کم خواهد بوداندازی هستند، جاییکه احتمال توقف افراد برای ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
های مختلف سال به دلیل تغییر محور زمین نسبت به خورشید از یکدیگر متمایزاند، جهت یک همانطور که فصل

 های مختلف قرار دارد. در فصل زمستانساختمان نیز تحت تاثیر مقدار انرژی خورشیدی تابیده به دیوارهای آن در ساعت

ی شمالی، دیوارهای جنوبی حدود سه برابر دیوارهای شرقی یا غربی انرژی خورشیدی درجه 44در عرض جغرافیایی 

دوم انرژی تابیده  -کند در حالی که در تابستان، مقدار کل انرژی تابیده به دیوارهای جنوبی و شمالی تقریبا یک دریافت می
رفیایی کمتر، این اختالف بیشتر است و به همین دلیل، جهت ساختمان های جغبه دیوارهای شرقی و غربی است. در عرض

 .] 58 [ای دارد در تامین شرایط ناراحت کننده یا شرایط آسایش در فضاهای هوای داخلی نقش تعیین کننده

 های مختلف، نتایج زیر را به دست آورده است:ها و جهتی شدت تابش آفتاب در فصلفلیکس ماربوتن با محاسبه
برای ایجاد بهترین شرایط حرارتی در داخل ساختمان )هوای گرم در زمستان و هوای خنک در تابستان( باید  (5

 نمای اصلی ساختمان رو به جنوب باشد.

کنند ، ولی در تابستان تر دریافت میاگرچه نماهای جنوب شرقی  وجنوب غربی آفتاب را به طور یکنواخت (2

 شوند.ی جنوبی میتر و در زمستان سردتر از نماگرم

تر و در زمستان سردتر از دیوارهای جنوبی، جنوب شرقی و جنوب دیوارهای شرقی و غربی در تابستان گرم (3

 شوند.غربی می

هایی که مورد ارتباط با جهت ساختمان با تابش آفتاب ارائه شده، جهت جنوبی بهترین جهت برای در تمامی نظریه

تردید این جهت باعث دریافت بیشترین مقدار انرژی خورشیدی در زمستان و کمترین ساختمان اعالم شده است. البته بی
های مختلف روز و نیاز به حرارت آفتاب هنگام صبح و ها تغییر دمای هوا در ساعتشود. ولی در نظریهآن در تابستان می

 جهت گیری به سمت نور خورشید -4تصویر شماره 

 [13]منبع: 

 

 اطمینان یابید که سایه اندازی اتفاق نمی افتد. -5تصویر شماره 

 [13]منبع: 
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تاثیری نداشته است. در حالی که چون عدم نیاز به آن در بعدازظهر و عصر مورد توجه نبوده و در انتخاب جهت ساختمان 

در شرایط حرارتی هوای داخل ساختمان تاثیر دارند. برای استفاده مطلوب از نور  -هر دو  -دمای هوا و تابش آفتاب 
خورشید در ساختمان، الزم است هم تاثیر حرارتی نور خورشید و هم تاثیر کلی از نظر تغییر دمای هوای داخلی نسبت به 

های مختلف سال بستگی دارد. در ایش در نظرگرفه شود. از سوی دیگر اهمیت تابش آفتاب به نوع اقلیم و فصلی آسمنطقه

هوای سرد، حداکثر انرژی خورشیدی مورد نیاز است و ساختمان باید در جهتی قرار گیرد که بیشترین تابش آفتاب را 

داده شود که شدت تابش آفتاب بر دیوارهای آن به  دریافت کند. برعکس در هوای گرم، ساختمان باید در جهتی قرار
 . ] 58 [حداقل برسد و امکان نفوذ مستقیم پرتو خورشید به فضاهای داخلی آن وجود نداشته باشد 

های جغرافیایی های مختلف در عرضبا استفاده از منحنی های مربوط به شدت تابش آفتاب بر سطوح قائم جهت

توان های سرد و گرم در مناطق مورد نظر میدو ارائه شده، همچنین با مشخص کردن زمانگوناگون که در پیوست شماره 
 را ببینید(. 8ترین جهت ساختمان در آن مناطق را با توجه با تابش آفتاب به دست آورد )تصویر شماره مناسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جهت ساختمان با توجه به اقلیم -8تصویر شماره 

 ] 58 [منبع: 

 :بناها فاصله گذاری بین( د

دی ماه با موقعیت عرض جغرافیایی و فاصله مورد نیاز  25، رابطه بین ارتفاع خورشیدی در ظهر 6 تصویر شماره
 بین ساختمان ها در یک ارتفاع خاص را نشان می دهد تا از تاریکی ایجاد شده توسط سایه جلوگیری شود. تصویر شماره

به نوع اقلیم و عرض جغرافیایی را نشان می دهد که به عقب نشینی ساختمان یا دیگر سازه  ، حداقل زاویه فاصله با توجه7

 .[17] های این چنینی برای اطمینان از نفوذ نور کافی در طول دوره های تابش کم آفتاب در زمستان نیاز دارد
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متر+  8ر ارتفاع نمی تواند بیش از حداکثباشد و  5.1نسبت ارتفاع ساختمان تا منتهی الیه خیابان نباید بیش از 

متر است بجز برای ساختمان های  24ضربدر عرض خیابان باشد. بطورکلی محدوده ارتفاع در محدوده مسکونی  1/5
مسکونی چند خانوار و قطعات احاطه شده توسط خیابان های وسیع، رودخانه ها، میادین، پارک ها، فضاهای باز و غیره 

[19] . 

 شبکه دسترسی:  -1-2-1-1-3

در بسیاری از موقعیت های شهری، به خصوص در نواحی تجاری، نماهای اصلی ساختمان ها رو به خیابان اصلی 

هستند و جهت خیابان ها با توجه به نور خورشیدممکن است بر اثر دسترسی خورشیدی روی ساختمان و بهره برداری از 
خیابان با توجه به جهت باد می تواند به شدت در پتانسیل تهویه ساختمان  انرژی خورشیدی در آنها تاثیرگذار باشد. جهت

ها تعیین کننده باشد. عرض خیابان ها تعیین کننده فاصله میان ساختمان ها در دو سمت خیابان هستند که بر تهویه و 

 . ]24[ نورگیری ساختمان ها تاثیر می گذارند
غربی ساختمان های همجوار خیابان  -به جهت گیری شمالی جنوبی یک خیابان ممکن است منجر -جهت شمالی

 -و در نتیجه سبب نورگیری خورشیدی نامطلوب برای این ساختمان ها شود. از دیدگاه نورگیری، خیابان با جهت شرقی

غربی مطلوب تر است. در نواحی دارای گرد و غبار محلی، که اغلب در مناطق گرم و خشک وجود دارند، خیابان های 

 . ]24[ریض موازی با جهت باد می توانند مشکل پراکنش غبار در کل شهر را افزایش دهند ع

 باد:  استفاده از مزیت -1-2-1-1
حرکت هوا هم سالیانه و هم روزانه بطور ویژه مکان سازه های چندگانه را تحت تاثیر قرار می دهد؛ جلوگیری از سد 

مطلوب در طول دوره گرمای بیش از اندازه. صحت اندازه گیری بارهای  هوای مملو از رطوبت یا انسداد نسیم های خنک

ناشی از باد و تفاوت های فشار برای طراحی سیستم مدیریت هوای داخلی یا استفاده از استراتژی های خنک سازی گرمای 

ر باد در طرح بندی در طول فصول مختلف، می توان با استفاده از تغییراتی در مسی. [17] خورشید منفعل ضروری هستند
تفکیک، تا حد کمی به خلق خرده اقلیم مطلوب در سکونتگاه کمک کرد. اغلب به نفع کل سکونتگاه است اگر تفکیک بلوک 

بتواند طوری جهت یابد تا اجازه دهد نسیم خنک تابستان از بین سکونتگاه عبور کند درحالیکه بادهای زمستانی منحرف 

الگوی سکونتگاه را می توان بطور ویژه در مناطق ساحلی مشاهده نمود که چقدر مهم هستند، شوند.  اثر و نفوذ بادها در 

 .[21] جاییکه بسیار مستعد الگوهای بادی است

فاصله مورد نیاز بین ساختمان ها  -6 تصویر شماره 

 سایه هابرای جلوگیری از 

 [17]منبع: 

 

H=ارتفاع ساختمان 

S = فاصله     

حداقل فاصله مورد نیاز برای اطمینان  -7 تصویر شماره 

 از نفوذ نور کافی در ساختمان رو به رو
 [17]منبع: 

 
 
 

 زاویه فاصله گذاری بین ساختمان
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 الف( جهت گیری بنا: 
نشان می دهد که چگونه سازه ها بطور مورب به سمت باد، عرض بیشتری نسبت به همان سازه با  -9تصویر شماره 

به باد می دهند. بطور کلی، اثرات تخلیه باد می تواند با سازه های بلند باریک انجام شود سازه هایی که جهت گیری عمود 

تحقیقات  .یک اتاق عریض هستند برای اجازه عبور جریان باد یا با سازه های مرتفع روی ستون برای کمک به تخلیه باد
درجه( هستند تا باد را با توجه به  34-24سازه ها کمی مورب )نشان داده است که بهترین تهویه زمانی اتفاق می افتد که 

 .[17] اثرات شتاب ونتوری به جریان بیاندازند

اونز نشان می دهد که استفاده از منابع تجدیدپذیر در ساختمان های شهری، نیاز دارد به تراکم نسبتا کم و حداکثر 

با حمل و نقل با انرژی کارآمد در تضاد است. بطور کلی ، اعتقاد بر  میزان تاثیر سازه از نور خورشید. با این حال این جنبه
این است که ساختمان های بلندمرتبه هیچ کارایی انرژی با توجه به قرار گرفتن در معرض آب و هوای مرتفع و نیازشان 

های نامطلوب بادی برای گرم کردن و سرد کردن، ندارند. همچنین می توان ساختمان های بلند را مسبب ایجاد گرداب 

تلقی نمود. بطور کلی بر سر این موضوع که جریان هوا اطراف ساختمان ها در درون بستر شهری، به اشکال، اندازه ها و 
 .[10]جهت گیری ساختمان ها بستگی دارد، اتفاق نظر وجود دارد 

 
 
 
 
 
 

 

 

 جهت گیری سازه و جریان باد- 9 تصویر شماره

 [10] منبع:

 و سرعت باد: تراکم شهریب( 
باالتر به طور معمول به دلیل افزایش سطح برخورد در زمین، سرعت باد در نواحی شهری را کاهش می دهد. با  

این حال، این شیوه تاثیر، عدمتا به جزئیات کالبدی متفاوتی از فضای شهری، شامل جهت خیابان ها و ساختمان ها در 

جود طیف گسترده ای از شرایط تهویه برای یک تراکم خاص ممکن است. فاصله ارتباط با جهت باد وابسته است. بنابراین و
میان ساختمان ها، چه در کنار خیابان یا در درون بلوک های شهری، به شدت بر شرایط تهویه در فضاهای داخلی و 

رون شهری می شود. خارجی تاثیرگذار است. ارتفاع مشابه ساختمان ها و کاهش فاصله میان آنها باعث کاهش سرعت باد د

 .]24[حتی با الگوی مشابه از اشغال زمین، ساختمان های بلندتر باعث کاهش سرعت باد در نزدیکی سطح زمین می شوند 

یکی از عوامل اصلی موثر بر اثر تراکم ساختمانی بر روی شرایط تهویه در شهر، وجود تفاوت در ارتفاع ساختمان 
کسان، ساختمان های بلند با فضاهای باز بزرگ در میان آنها نسبت به ساختمان ها می باشد. تحت یک شرایط تراکمی ی

های کوتاه واقع در کنار هم شرایط تهویه مطلوب تری خواهند داشت. با این حال، در ارتفاع های بیش از میانگین ارتفاع 

ساختمان های خاص که در میان  .ساحختمانی در یک محدوده، این تفاوت ارتفاع است که بر شرایط تهویه تاثیرگذار است
ساختمان های کوتاه دارای ارتفاع زیادی هستند، جریان های هوای عجیبی در محدوده پیرامون خود ایجاد می نمایند. این 

پدیده به دلیل این واقعیت رخ می دهد که ساختمان بلندمرتبه در معرض جریان اصلی باد که در باالی سطح معمول 

ر حال وزش است قرار می گیرد، که معموال این جریان اصلی از جریان های فرعی در ححال وزش ساختمان های شهری د
در سطح خیابان ها نیز بسیار قوی تر هستند. در مقابل، در نمای ساختمان بلندمرتبه در معرض وزش باد، یک محیط فشار 



 

 

 
wwwCAUP.ir         13 

این طریق الیه های هوای نزدیک زمین در  قوی شکل می گیرد که باعث تولید یک جریان قوی رو به پایین می شود و به

 .]24[میان ساختمان ها با یکدیگر ترکیب می شوند 

 ج( شبکه دسترسی:

درمحدوده های ساخته شده سرعت باد در خیابان ها و همچنین در پیرامون و اطراف ساختمان ها، بسته به رابطه 
هنگامی که خیابان های شهر عمود بر جهت باد و  میان جهت وزش باد و جهت خیابان ها و ساختمان ها متفاوت است.

ها می وزد. جریان هوا در ساختمان های مجاور این خیابان ها ردیفی هستند، بخش عمده جریان هوا در باالی ساختمان 

خیابان ها اغلب نتیجه جریان ثانویه ای است که از برخورد باد درحال وزش در باالی شهر است. تحت این شرایط، تهویه 

فضای شهری بسیار کم صورت می پذیرد و عرض خیابان تاثیر اندکی بر تهویه شهری خواهد داشت. هنگامی که خیابان 
رافراهم می کنند که از طریق آنها بادهای  های شهری موازی با جهت وزش باد هستند، مسیرهای عبوری عاری از مانعی

مورد، هرچه خیابان ها عریض تر باشند، جریان هوا با مقاومت  غالب قادر به نفوذ به قلب محیطهای شهری هستند. در این

می یابد. در صورت  کمتری با ساختمان واقع در کنار خیابان برخورد می کند و بدین ترتیب سطح تهویه شهری افزایش
 .]24[وجود زاویه ای اندک میان خیابان ها با جهت باد نیز پدیده ای مشابه رخ می دهد 

 :فیتوپوگرا -1-2-1-1
تفکیک زمین باید بتواند تنوع در شکل زمین را برجسته کند و توپوگرافی زمین مهمترین مولفه ساختاری برای 
شروع همچین کاری است. توپوگرافی مهمترین عامل تعیین کننده طرح زمین است زیرا توپوگرافی نوع و هزینه توسعه را 

انداز تنوع، آب و هوا، اقلیم و انواع پوشش گیاهی و جانوری را تحت تحت تاثیر، مسیر و میزان رواناب را کنترل و به چشم 

دانه بندی و بهبود زمین به قسمت دامنه زمین مربوط می شود. تاثیر خود قرار می دهد. هزینه های باالی مربوط به 
ترین حالت است. جاییکه نیاز است تا هزینه بهسازی قطعات به حداقل برسد، زمین با شیب مالیم و زهکشی خوب مطلوب 

زمین های بسیار مسطح، مشکالتی از قبیل زهکشی فاضالب و توفان را دارند که می تواند باعث افزایش هزینه بهسازی 

شود. زمین های مسطح باید به شکل خطوط و ارتفاعاتی در بیایند که عالوه بر تنوعی در زمین های مسکونی، سیستم 

 .[11]زیرساخت اثربخش را ایجاد نمایند 

 نتیجه گیری: -3

طراحی زیست اقلیمی، پتانسیل طبیعی یک سایت را کشف و تقویت می کند که عبارت است: نور و حرارت خورشید، 

باد و تغییرات دما. طراحی شهری زیست اقلیمی باید بر اساس ترکیب بلوک های کوچک سازگار با اقلیم محلی باشد با 
انی برای اطمینان از تهویه و نور طبیعی و همچنین حصول حرارت توجه به ساختمان های کم عمق و فضاهای می

خورشیدی در اقلیم سرد زمستان. اقداماتی برای کنترل گذار حرارت بین فضای درونی و محیط بیرونی ساختمان عبارتند 

 از:
 طراحی با گونه های بومی بافت شهری که بصورت محلی ساخته شده است. -

 لب برای کارایی انرژیایجاد کوران همانند شرایط غا -

تطبیق عمق، فرم، جهتگیری ساختمان ها متناسب با نیازهای اقلیم محلی و استراتژی های غیرفعال همانند  -

 دستاوردهای طبیعی حرارت خورشیدی، روشنایی، خنک سازی و تهویه مطبوع منفعل.

ورشید بر روی نماها و هسته های برنامه ریزی تراکم مناطق ساخته شده درحالیکه به سطح باالیی از نفوذ نور خ -

 درونی ساختمان ها اجازه می دهد تا از تکنیک های نوآورانه ای همچون لفاف های اقلیمی استفاده کنند. 
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شکل دهی ساختمان های بلند در رابطه با دیگر ساختمان ها و همچنین با باد برای ایجاد خیابان مطلوب و خرده اقلیم 

 قابل مشاهده است. 2ی نتایج مرتبط با تفکیک زمین و مدیریت انرژی در جدول شماره جمع بند .[4]های فضای باز 
 

 جمع بندی نحوه رابطه تفکیک زمین و مدیریت انرژی با شاخص های اقلیمی -2جدول شماره   

 عناصر طبیعی

 عناصر تفکیک زمین

 باد نور خورشید

با حداقل میزان سایه اندازی بر بلوک های مجاور  - بلوک بندی
 رعایت لفاف فضایی

 عریض تر شدن بلوک ها در کنج -

اجازه عبور نسیم مخصوصا در  -
 مناطق ساحلی

 بهترین جهت با نور خورشید - قطعه بندی

 گیاهکاری  -
 

دریافت بیشترین نور: قرار گرفتن بنا در شمالی ترین  - توده گذاری
قسمت زمین و فضای باز در جنوبی ترین و رعیات 

 ور برای جلوگیری از سایه اندازیفاصله از امالک مجا

از دست رفته را به  یکه گرما یشمال وارید یطراح -

 تیبازشوها با موانع هوا و محدود نیحداقل برساند. تام
 از دست رفتن گرما یریجلوگ یبرا شهیش

 نوبی نمای اصلی ساختمانگیری ججهت  -

 غربی -شرقیدر آکس  بلند و باریکشکل  -

رتبه در پوسته های قرارگیری ساختمان های بلندم -
 عقب تر شهری

 است.  1/5نسبت ارتفاع و معبر مجاور،  -

سازه های مورب برای عرض  -
 بیشتر به جهت باد

عدم کارایی انرژی در ساختمان  -

 های بلندمرتبه

کاهش میزان باد با ارتفاع مشابه  -
 و کاهش فاصله بین ساختمان ها

تفاوت در ارتفاع ایجاد جریان  -

 هوای متفاوت

 غربی بودن خیابان ها -شرقی - شبکه دسترسی

 عرض خیابان تعیین کننده میزان تهویه و نور -

خیابان های عمود بر جهت باد  -

 برای عبور بهتر جریان 

خیابان های موازی با جهت وزش  -

باد، ایجاد مسیرهای عبوری بدون 
 مانع برای هدایت باد به قلب شهر

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
wwwCAUP.ir         15 

 مراجع  -4

[1] UN-HABITAT. (2009). Sustainable Urban Energy Planning: A handbook for cities 
and towns in developing countries . UN-HABITAT. 

دو فصلنامه انرژی  .ایران رتوسعه پایدارد و انرژیهای تجدیدپذیر (.5393. )کعبی نژادیان. عبدالرزاق ،بریمانی. مهدی ]2[
 .26-25صص  .5های تجدیدپذیر و نو ، سال اول، شماره 

 به رهیافتی مدرن؛ شهرسازی و اسالمی شهرسازی دیدگاههای (. تلفیق5392)  ، پارین کلبادی علیرضا، نوفل، سید ]3[

همایش ملی معماری، شهرسازی و  عربی. متحده امارات در مصدر شهر مطالعاتی پایدار نمونه و معماری شهرسازی سوی
 موسسه آموزش عالی خاوران، مشهد. .توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار

[4] Serge, Salat,, Mansha, Chen, Feng, Liu,. 2014. Planning energy efficient and livable 
cities : energy efficient cities. Mayoral guidance note ; No.6. Energy efficient cities; 

Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP). 
[5] Vandevyvere, Han, Stremke, Sven. (2012). Urban Planning for a Renewable Energy 

Future: Methodological Challenges and Opportunities from a Design Perspective. Journal 
of Sustainability, Vol. 4, No. 6. pp 1309-1328. 

[6] Federal Housing Administration.(1938). Planning profitable neighborhoods. Published 
by Washington, D.C. : Government Printing Office. 

شهری )  جدید گسترش های در اراضی تفکیک (. مفهوم5395فرامرزی، مهران، ابراهیمی، حمیدرضا، براتی، ناصر. ) ]7[

هم، مجله باغ نظر. سال ن. )زنجان شهر در تفکیک الگوی موردی نمونه سه از ساکنین رضایتمندی تطبیقی مقایسه براساس
 .3-10صفحات  .23شماره 

. محلیهای شهرسازی ایران از سطح ملی تا اطالعات تکنیکی انواع طرح ها و برنامه (. 5391عظیمی آقداش، محمد. ) ]8[

 چاپ سوم. انتشارات نوآور.
مجموعه (. طراحی زیست اقلیمی در مقیاس برنامه ریزی شهری. برگرفته از کتاب 5389واتسون، دونالد، لبز، کنت. ) ]9[

 . واتسون و همکاران. انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری. استانداردهای طراحی شهری
[10] Raydan, Dana, Steemers, Koen. (2006). Environmental design of urban buildings : an 
integrated approach.  Mat Santamouris (Ed). published by Earthscan. ( pp 1- 35). 

[11] LaGro Jr. James A. (2008). Site Analysis A Contextual Approach to Sustainable Land 
Planning and Site Design. Published by John Wiley & Sons. Second Edition.  
[12] Watson, donald. (2007). Time-Saver Standards for Urban Design. The McGraw-Hill 

Companies.  
[13] Biddulph, Mike. (2007). INTRODUCTION TO RESIDENTIAL LAYOUT. Published 

by Elsevier.  
 [14] Rickaby, A. Peter. (1987). AN APPROACH TO THE ASSESSMENT OF THE 
ENERGY EFFICIENCY OF URBAN BUILT FORM. From the book of Energy and Urban 

Built Form. Edited by Dean Hawkes, Janet Owers, Peter Rickaby and Philip Steadman, 
Pages 43-61. Published by Elsevier B.V. 

[15] Russ, H. Thomas. (2002). Site Planning and Design Handbook . By The McGraw-Hill 
Companies. 

[16] Dewberry. Sidney O. (2003). LAND DEVELOPMENT HANDBOOK PLANNING, 
ENGINEERING, AND SURVEYING. THIRD EDITION. Published by MCGRAW-HILL.  

[17] Harris, Charles W. Dines, Nicholas T. (1998). TIME-SAVER STANDARDS FOR 
LANDSCAPE ARCHITECTURE : DESIGN AND CONSTRUCTION DATA.  Second 

Edition. McGraw-Hill Publishing Company.  

http://pad.um.ac.ir/file/view/6976396
http://pad.um.ac.ir/file/view/6976396
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=7050&Number=1&Appendix=0&lanf=Fa
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=7050&Number=1&Appendix=0&lanf=Fa
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=7050&Number=1&Appendix=0&lanf=Fa
http://www.civilica.com/Papers-APSD01=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1.html
http://www.civilica.com/Papers-APSD01=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1.html
http://www.civilica.com/Papers-APSD01=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1.html
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22United+States.+Federal+Housing+Administration%22
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22United+States.+Federal+Housing+Administration%22
https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22Washington%2C+D.C.+%3A+%5BGovernment+Printing+Office%22


 

 

 
wwwCAUP.ir         16 

 ویراست دوم. نشر خاک.اقلیم و معماری. (. 5392کسمایی، مرتضی. ) ]58[

[19] Chen, Hsueh-Jane. (1981). Urban land subdivision: a case for more practical by-
laws, Kaohsiung, Taiwan. SUBMITTED TO THE DEPARTMENT OF ARCHITECTURE 

IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS OF THE DEGREE OF 
MASTER OF SCIENCE IN ARCHITECTURE STUDIES AT THE MASSACHUSETTS 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY. 

مجموعه (. طراحی زیست اقلیمی در مقیاس برنامه ریزی شهری. برگرفته از کتاب 5389، باروک. )جیونی ]24[
 و همکاران. انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.  . واتسوناستانداردهای طراحی شهری

 


	اگر انرژی به نحوی تولید و مصرف شود که توسعه انسانی را در بلندمدت در تمامی ابعاد اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی تامین نماید، مفهوم انرژی پایدار تحقق خواهد یافت، لذا تامین انرژی پایدار ضرورت توسعه پایدار است. به همین دلایل در سال های اخیر کشورهای مختلف اع...
	بحران جهانی انرژی با تهدیدهایی همراه با تغییرات اقلیمی، تمرکز شدیدی را هم در فرصت ها و هم در چالش های کشورهای درحال توسعه می طلبد. کشورهای درحال توسعه باید به تقاضاهای درحال افزایش انرژی در اقتصاد درحال رشد خود رسیدگی کنند، همچنین به مسائل فقر انرژی ک...
	اگر انرژی به نحوی تولید و مصرف شود که توسعه انسانی را در بلندمدت در تمامی ابعاد اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی تامین نماید، مفهوم انرژی پایدار تحقق خواهد یافت، لذا تامین انرژی پایدار ضرورت توسعه پایدار است. به همین دلایل در سال های اخیر کشورهای مختلف اع...
	مرفولوژی شهری یک جنبه مهمی است که همین اواخر، کم ارزش تلقی شده است، تاثیر طراحی ساختمان های منفرد بهتر شناخته شده اند. جهت گیری، جداره های شیشه ای، ویژگی های لفاف ساختمانی و ظرفیت حرارتی، اثرات عمده منفعل بر مصرف انرژی را تعریف می کنند [5].
	طراحی تفکیک زمین خوب، باید اندازه، شکل قطعه، توپوگرافی، خاک، زهکشی، پوشش گیاهی، بادهای مطلوب، خیابان های موجود و دیگر اصلاحات را همانند محدودیت های قانونی و طرح های رسمی پیشنهادی شهر و منطقه، مورد توجه قرار دهد. طرح یک تفکیک کوچک تا حد زیادی با محیط ا...
	2-1- تفکیک زمین:
	تفکیک اراضی به عنوان مرحله اولیه طراحی محسوب می شود؛ و در واقع تعیین کننده و نشانگر میزان توده و فضا در طرح ریزی گسترش شهری در آینده است. در نتیجه میتوان آن را پایه اصلی شکل دهی فرم گسترش های جدید شهری به حساب آورد ]7[. هدف اصلی طراحی تفکیک اراضی شهری...
	2-2- رابطه بین تفکیک زمین و مدیریت انرژی: تفکیک زمین رابطه بسیار نزدیکی با شکل شهر دارد بطوریکه با طراحی کارآمد عناصر بلوک، قطعه و توده و نحوه انطباق، استقرار، ترکیب و توزیع مناسب این عناصر با محیط پیرامون (انطباق با شبکه ارتباطی و انطباق اقلیمی) می ت...
	تصویر شماره 1 - لفاف خورشیدی بلوک های شهری
	منبع: [14]


	ب) شکل بنا: شکل بنا ممکن است مهمتر از جهت گیری باشد اما طراحان زمین ممکن است اثرات آن را ندانند. ساختمان های مربعی، اشکال کم بازدهی برای گرم و سرد کردن هستند با این حال، کارایی بهتری نسبت به ساختمان های عریض و طویل در آکس شمالی- جنوبی دارند. بهترین تر...
	تصویر شماره 2 - نور به پنجره های گوشه و ضمائم ساختمان
	منبع: [13].
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