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  چکیده
همراه با کنترل حرارتی فضاي داخلی  می و استفاده از آن الگوي بسیار مهمی در ساخت و ساز  آسایش حرارتی و صرفه جویی انرژي 

، ژئوترمـال  آلمـان  مسکونی  -دراین پژوهش  ابتدا پوسته ساختمانی معرفی گردیده، و نمونه هایی شامل ساختمان هاي اداري. باشد
ی و صرفه در هلند وساختمان نظام مهندسی قزوین ابتدا معرف Edge هوشمندترین ساختمان اداري ساختمان اداري دیاموند مالزي،

توصیفی  و  -روش تحقیق تحلیلی . جویی انرژي و چگونگی کنترل آن توسط پوسته ساختما نی به روش هاي متفاوت بیان می گردد
پوسـته سـاختمانی ،   : در بناهاي مورد بررسی صرفه جویی انرژي به روش هاي مختلـف ماننـد   . توسط منابع کتابخانه ایی می باشد

مطالعات بیان می دارد با رعایت برخی نکـات و  . هاي خورشیدي و جداره هاي آجري صورت گرفته استصفحات فتوولتائیک و پانل 
   .تکنیک هاي غیر فعال در طراحی می توان تا حد زیادي در بهبود حرارت فضاي داخلی و مصرف انرژي را کنترل نمود
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طراحی ساختمان نظام مهندسی خوزستان با رویکرد اثر بام دوپوسته بر  " با عنواننگارنده اول این مقاله بر مبناي پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد  -١

  .انجام یافته است، " روي بهبود عملکرد حرارتی
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  مقدمه -1
بحران انرژي محیط زیست در آینده اي نزدیک با توجه به آهنگ رشـد  

فعلی ،سهم انرژي هاي تجدید ناپذیر در ترازنامه سالیانه انرژي  جمعیت
کشــور و گســترش بــی رویــه آالینــده هــاي زیســت محیطــی قطعــی  

یکـی از ایـن   .است،مگرآنکه تغییراتی سریع در شیوه هـا صـورت گیـرد   
اصالح ساخت وساز به منظور )در میان صدها روش دیگر(تغییر روش ها

از ایـن رو  ].1.[ي آتـی کشورهاسـت  کاهش اتالف انـرژي در برنامـه هـا   
شناخت شرایط آسایش وتاثیر اجـزا سـاختمان از جملـه پوسـته هـاي      
ساختمانی بر روي فضاهاي داخلی اهمیت دارد، فضـاهاي اداري فعـال   
هستند و نیاز به کنترل حرارت در آنها ضروري می باشد، بـا توجـه بـه    

دي و مطالب بیان شده اهـداف ایـن تحقیـق تحلیـل نمونـه هـاي مـور       
شناخت کنترل حرارت توسـط پوسـته در سـاختمان هـاي اداري مـی      

  .باشد
  
  :صرفه جویی در انرژي -2

بدلیل کاهش منـابع سـوخت هـاي فسـیلی و تخریـب محـیط زیسـت        
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   .اهمیـت کـاهش مصـرف انـرژي مـی افزایـد      فسیلی نیز بر 

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

به دلیل اینکـه طراحـی معمـاري بـر مصـرف      .انرژي را کاهش می دهد
مصرف انرژي اولیـه   انرژي گرمایشی و روشنایی ساختمان ودر نتیجه بر

و میــزان انتشــار گــاز دي اکســیدکربن و هزینــه هــاي چرخــه حیــات 
ساختمان اثر می گذارد،با یک طراحی معماري هوشمندانه و انرژي کارا 
می توان مصارف انرژي ساختمان و هزینه هاي مرتبط با آن را کـاهش  
 دادو این بهترین روش براي دستیابی به ساختمان هاي اقتصادي انرژي

  ]. 1[کارا می باشد
  :آسایش حرارتی- 2-1

تامین آسایش حرارتی در ساختمان از مهم ترین اهداف طراحی اقلیمی 
از میان سایر روش ها ایجاد آسـایش حرارتـی،روش هـاي ایسـتاو     .است

فوق ایستا با توجه به استفاده از منابع انرژي تجدید پذیر و نیـز صـرفه   
  ].2[تندجویی اقتصادي،مناسب ترین روش ها هس

  
  
  

  
  :سامانه ایستا-2-2

ــی    ــامین آســایش حرارت یکــی از روش هــاي مــورد اســتفاده جهــت ت
استفاده از سـامانه هـاي ایسـتا    .ساختمان،کاربرد سامانه هاي ایستاست

قدمتی بسیار داشته و این سامانه ها همواره در طراحی ساختمانها مورد 
و آلـودگی   در سالهاي اخیر گسترش تامین سـوخت .استفاده بوده است

در . هاي زیست محیطی اهمیت این سامانه ها را دو چندان کرده است
راستاي اسـتفاده از سـامانه هـاي ایسـتا جهـت سـرمایش و گرمـایش        
بنا،شکل گیري عناصري در کالبد معمـاري سـاختمان ضـروري اسـت     

عوامـل  . انواع سامانه هاي ایستا دسته بندي شده اسـت  1در شکل ].2[
ــ  ــه م ــاي  بســیاري از جمل واد و ومصــالح ســاختمانی،مبلمان،فعالیت ه

فیزیولوژیکی افراد و دستگاههاي حرارت زا در داخل ساختمان،منجر به 
آلودگی هـوا داخـل مـی شـوندکه بـا افـزایش روزافـزون عـایق کـاري          
ساختمان و تـالش کـاهش امکـان نفـوذ هـوا از درزهـا و عـدم نشـت         

اخل باقی میماند،از ،آلودگی در فضاي د)براي کاهش اتالف حرارتی(هوا
استفاده از سیستم .این رو تهویه در ساختمان امري اجتناب ناپذیر است

هاي غیر فعال در تهویه ساختمان هم این مشکل را برطرف می کنـدو  
هم گامی مهم در جهت کاهش مصرف انـرژي و آلـودگی هـاي محـیط     

  ].3[زیست است
  
  

  
  انواع سامانه هاي ایستا. 1شکل
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  داري دیاموند مالزي ساختمان ا -3 -2

این ساختمان اداري در جزیره پوتراجایاکه پایتخت اداري این کشور 
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

  
  نما و برش از ساختمان اداري دیاموند مالزي. 2شکل

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

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

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

 انسته که تو درصد در مصرف انرژي صرفه جویی کند به طوري 46

  مجتمع اداري از دفتر نوآفیس  -2-4

یکـی از پیشـگامان طراحـی و سـاخت      مونیخ آلماندر  شرکت نوآفیس
  .بناهاي پایدار در جهان است

  

  نمایی مجتمع اداري نوآفیس  -4شکل

زیست و بکارگیري انرژي با استفاده از مواد اولیه سازگار با محیط 
کیفیت، در گرمایش و سرمایش و همچنین سیستم تهویه و روشنایی، 

یکی  .موجب شده تا در این گونه ساختمانها انرژي زیادي ذخیره شود
از رازهاي ذخیره انرژي در چنین ساختمانهایی در دیوارهاي آن نهفته 

دیوارهاي  " :هابرت هوپت مالک ساختمان در این مورد می گوید .است
بیرونی ضخیم هستند بنابراین نیازي به سیستم سرمایش در تابستان 
نیست و در زمستان هم انرژي به هدر نمی رود و اینگونه در ماههاي 

بدین ترتیب هزینه هاي . سرد الزم نیست ساختمان را زیاد گرم کنیم
را  این سیستم و رابطه دیوارها و پنجره ها. مصرف انرژي پایین می آیند

به جاي استفاده از نماي شیشه "..با دقت زیادي شبیه سازي کرده ایم
اي که طی سالهاي اخیر به ویژه در مورد دفاتر کار رواج زیادي پیدا 

در . کرده، شرکت نوآفیس از پنجره هاي کوچکتر استفاده می کند
نتیجه در روزهاي گرم تابستان، براي خنک کردن محیط به انرژي 

، انرژي کمتري براي گرم کردن محیط در روزهاي سرد کمتر و بالعکس
بعالوه براي بهینه شدن عایقها، پنجره ها هم سه جداره در .نیاز است

اما مهمترین بخش این سیستم را باید در پِی  .نظر گرفته شده اند
یک سیستم کامال جدید گرمایی که در زیر . ساختمان جستجو کرد

 ": شیلینگردر این باره می گویدمهندس . زمین قرار داده شده است
سیستم تیوبها، در داخل محفظه هاي حرارتی فعال به ما امکان می 

گرم کردن یا سرد کردن .دهد تا دماي داخل بتون ها را تنظیم کنیم
حجم باالیی از بتونهاي هسته مرکزي ساختمان به پایداري گرما و 

مستاجران  ساختمانی که ".سرما دراتاقهاي آن کمک زیادي می کند
نود درصد اتاقهایی که براي . زیادي را هم به خود جلب کرده است

اجاره گذاشته شده بودند قبل از تکمیل ساختمان، پر شدنددر زمستان 
دفتر به شبکه گرمایی مرکزي ساختمان متصل است و در تابستان از 

صفحه هاي خورشیدي  .آب در سیستم سرمایش آن استفاده می شود
ژي مورد نیاز براي الکتریسیته ساختمان را براحتی تامین روي سقف انر

هندسی ساختمانها، توسط  مفهوم انرژي در مورد فیزیک.می کنند
، توسعه داده شده "فرانهوفر "از موسسه  گروهشمایکل کراوس و 
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از زمان تکمیل شدن ساختمان و بهره برداري از ": او می گوید .است

ا اندازه گیري و بهره وري انرژي آن، ما می توانیم مصرف انرژي ر
حسگرها، دما و رطوبت هوا را در داخل و  ".ساختمان را محاسبه کنیم

خارج ساختمان اندازه گیري می کنند و از داده هاي بدست آمده براي 
که موفقیت  تنظیم آب و هواي داخل ساختمان استفاده می شود

  .ساختمان را در طراحی بیان می کند

هوا به  ه زنبوري مجهز به سیستم تهویهپوسته الن -2-5

آلمان -دور ساختمان    

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

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

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

  

  نمایی از ساختمان اداري آلمان- 5شکل
شوراي  پروژه مطابق با استاندارد این :هاي پایدار ساختمان استراتژي

این بنا مسائل ساختمان سبز ایاالت متحده طراحی شده ودر اخت 
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

  ساختمان اداري خرسند -2-6

گروه طراحی  استودیو طراحی ارش،توسط  خرسندساختمان اداري 
  .مترمربع ساخته شده است 1400با مساحت  شیفت

       

  نمایی از ساختمان اداري خرسند - 6شکل

ایده پردازي نما به عنوان :اهداف این استراتژي هاي طراحی به صورت 
به عنوان یک سطح خنثی و در عین حال یک سطح فعال یا متحرك 

ا به عنوان یک سطح نم پویا که در تضاد با نماهاي شهري یکنواخت
به عنوان مقطعی که باید به جاي یک ترکیب خارجی معماري 

شیوه هاي ساخت به روز و . گرافیکی، به صورت معمارانه گسترش یابد
این بنا با توجه به یک نماي . جدید در ترکیب انتخاب مصالح بوده است

فعال که شبیه پوسته ایی بر روي بنا است توانسته در کنترل انرژي 
  . موثر واقع شود و نورخورشید را براي فضاي داخلی کنترل نماید

  نتیجه گیري -

بنابراین با توجه به سوابق موجودکه نشان دهنده تاثیر جداره ها،نما و 
انتخاب مصالح مناسب در تابستان و زمستان و ارائه راهکارهاي بهینه 

رت  جهت تاثیردرکنترل انرژي و ایجاد شرایط آسایشی و کنترل حرا
فضاي داخلی درطراحی ساختمان می باشد ، هدف از پژوهش هاي 
پیشین توجه به کنترل حرارت درفضاي داخلی ساختمان و ارائه 

ساختمان هاي اداري نیاز . راهکارهاي کاربردي دراین زمینه می باشد
به کنترل حرارت دارندکه با رعایت برخی نکات و تکنیک هاي غیر 

ا حد زیادي به این هدف رسید،از جمله فعال در طراحی می توان ت
بهره گیري از انرژي هاي محیط اطراف، بهره : مواردي که اشاره شد

نماي متحرك  گیري از خورشید،روشنایی هاي طبیعی،پوشش سبز،
قابل بازیافت  مصالحاز  می باشد،به کارگیري...،نورسیستم ها تهویه هوا ،
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ساخته شده ناهاي ب در استفاده از یشهشمانند فوالد، بتن و 

همچنین طراحی فضاي اداري می تواند به عنوان یک فضاي .است
عملکردي و عمومی مانند نمونه هاي بررسی شده طراحی شاخصی را 
جهت نمایش دادن سامانه کنترل و انتخاب سامانه براي تاثیر  بر روي 

 .   بهبود عملکرد حرارت را داشته باشد
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، سومین کنفرانس بین المللی »کاهش مصرف انرژي در ساختمان هاي اداري
 2014رویکرد هاي نوین در نگهداشت انرژي،
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