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        چكيده چكيده چكيده چكيده 

اي است كه معماران را به توجه و  هاي آينده، مسئله ستفاده از منابع طبيعي با هدف تأمين نيازهاي كنوني بشر و همچنين نسلا

آن داشته است كه از ابزارهاي محيطي خود به  سعي برانسان از دير باز هميشه  .رعايت اصول معماري و توسعه پايدار سوق ميدهد

دنبال آن افزايش قيمت انرژي الكتريكي،  هاي فسيلي و به افزون مصرف سوخت افزايش روز. بهترين شكل ممكن استفاده نمايد

دسترس همگان است انرژي  كه رايگان و البته در هايي يكي از انرژي. منابع جايگزين انرژي شده است باعث روي آوردن كشورها به

هاي اوليه براي تجهيزاتي همچون كلكتورهاي خورشيدي  استفاده از انرژي خورشيدي نيازمند صرف هزينهخورشيدي است. 

ابزارها و امكانات فعلي بدون  ست ميانبر براي رسيدن به معماري پايدار و استفاده بهينه ازا معماري خورشيدي مسيري .ميباشد

از نظر جذب انرژي خورشيدي با استفاده از تكنولوژي هاي نوين  شهر مالير با توجه به موقعيت ان به خطر بيافتد.آنكه نياز آيندگ

در مقاله حاضر سعي بر  طراحي انرژي خورشيدي و طراحي اقليمي مي توان مصرف انرژي را به طور قابل مالحظه اي كاهش داد.

به معرفي راهكار هاي اجرايي در طراحي  هاي مسكوني در مالير در ساختمانآن است تا پس از بررسي كاربرد انرژي خورشيدي 

ساختمانهاي خورشيدي مقرون به صرفه از نظر اقتصادي، جذاب، دوام و راحتي و نگهداري  .خانه هاي خورشيدي پرداخته شود

اريم و از وابستگي به سوختهاي با حركت به سمت ساختمانهاي خورشيدي گامي مهم در جهت توسعه پايدار برميد. آساني دارند

معماري خورشيدي مي تواند انسانها را بـه  با توجه به پيشرفت معماري و نياز انسان به رويكردهاي جديد،. فسيلي فاصله ميگيريم

 دنيـايي جديـد رهنمون سازد.

  اقليم ماليرانرژي تجديد پذير، معماري پايدار، انرژي خورشيدي، سيستم هاي خورشيدي، : : : : هاي كليديهاي كليديهاي كليديهاي كليدي    واژهواژهواژهواژه

    



 

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه    - - - - 1111

 اي ناخواسته هاي پديده آمدن بوجود سبب بشري، هاي تفعالي بيشتر انرژي منبع بعنوان فسيلي هاي سوخت گسترده مصرف

 آب تغييرات اي، گلخانه گازهاي اثر جهاني، حرارت افزايش مانند هايي است، متعاقباً پديده شده زيست محيط و هوا آلودگي مانند

 مستقيماً در ها هپديد اين كه شد مشخص1970اند. ازسال يافته شدت اسيدي هاي باران و اوزون كاهش ضخامت اليه هوايي، و

 كه است، شده پيشنهاد اساسي حل راه دو ها اين پديده بيشتر از تأثير اجتناب است. براي فسيلي هاي ازسوخت استفاده نتيجه

 تجديدپذير انرژي فسيلي با منابع هاي سوخت جايگزيني تر مهم حل راه و باشد مي فسيلي هاي سوخت مصرف كيفيت بهبود يكي

 هاي تكنولوژي به نياز عدم و مناطق بيشتر در آن فراواني دليل به خورشيدي انرژي ميان اين در. است زيست محيط دوستار و

گوناگوني است كه در طبيعت موجود هاي  منشا انرژي خورشيد عامل و .است شده واقع بيشتري توجه مورد خرج پر و پيشرفته

رشد گياهان كه بيشتر موجودات براي بقا خود از  ،است از جمله: سوختهاي فسيلي كه در اعماق زمين ذخيره شده اند، انـرژي بـاد

مد كه بر  زر وجقدرت  ،مواد آلي كه قابليت تبديل به انرژي حراراتي و مكـانيكي را دارنـد، امـواج درياهـا آن استفاده ميكنند.

خورشـيد يكـي از دو  اساس جاذبه و حركت به دور خورشيد و ماه حاصل ميشود، اينها همه نمادهايي از انرژي خورشيدي هستند.

منبع مهم انرژي است كه بايد به آن روي آورد زيرا به فن آوري هاي پيشرفته و پر هزينه نياز نداشته و ميتواند به عنوان يك منبع 

 مناسب ،براي كشورهايي كه فاقد منابع انرژي زيرزميني هستند ننـده انرژي در اكثر نقاط جهان بكار گرفته شود.مفيد و تامين ك

باشد  شكلي مطلوب مي به هرامروزه اسـتفاده از انرژي خورشيدي  ترين راه براي دستيابي به نيرو و رشد و توسعه اقتصادي هستند.

بهره گيري از انرژي خورشيدي براي گرم كردن به نظر ميرسد قا محاسبه شود. يدق ولي امكانات اقتصادي طرحهاي مختلف بايد

از نظر اقتصادي نيز به علت افزايش روز افزون قيمت سوختهاي فسيلي و ساير منابع  و از لحاظ فن آوري امكان پذير باشد ،منازل

يدي بيش از پيش تشويق استفاده از انرژي خورشانرژي و تـالش متخصصين در كاهش هزينه، محققين و دانشمندان را به تغيب 

استفاده از انرژي خورشيدي در صورت بومي شدن فناوري استفاده از آن مي تواند در استقالل صنعتي كشور نقشي ت. نموده اس

هم است. ترويج ارزنده ايفا نمايد. عالوه بر آن به دليل موقعيت جغرافيايي ايران امكان خودكفايي كشور در زمينه انرژي نيز فرا

استفاده از انرژي خورشيدي مي تواند زمينه ساز توليد شغل نيز در بسياري زمينه هاي توليد مصالح، ساخت دستگاهها، احداث 

سيستمهاي انتقال و ساير زمينه هاي مربوطه گردد و نه تنها به نيروي كار نيمه ماهر نياز دارد كه براي متخصصين نيز توليد شغل 

استفاده از انرژي فسيلي در  ضوع بحـث ايـن نوشـتار در تقليـلثر در جهت موواستفاده از انرژي خورشيدي گامي م خواهد نمود.

كوهستاني قرار دارد كه از لحاظ اقليمي شرايط سختي را  مالير درمنطقه سرد و .ساختمان و در نتيجه كاهش آلودگي مي باشد

درجه سانتيگراد و متوسط دماي  10ا در گرمترين ماه سال در اين اقليم بيش از براي ساكنين ايجاب كرده است. ميانگين دماي هو

درجه سانتيگراد مي باشد. اين پژوهش به دنبال طراحي فضا در ساختمان هاي مسكوني در  -3هوا در سردترين ماه سال كمتر از 

كنندگان، از لحاظ اقليمي نيز پاسخگو بوده و شرايط اقليم مالير است كه عالوه بر پاسخگويي به نياز هاي فيزيكي و رواني استفاده 

  آسايش حرارتي آن با حداقل استفاده از انرژي هاي فسيلي فراهم شود.

  خالصه اهداف اين مقاله به صورت زير مي باشد:

  شهر مالير از طريق ايجاد آسايش حرارتيارتقاي كيفيت زندگي در اقليم 

  در ساختمان هاي مسكوني در شهر مالير راستاي برقراري آسايش حرارتياستفاده از انرژي هاي تجديدپذير در 

  

  



 

  

  

  

        پيشينه تحقيقپيشينه تحقيقپيشينه تحقيقپيشينه تحقيق- - - - 2222

كاربرد  پيشينه معماري پايدار به قرن نوزدهم بر ميگردد و پيشگامان نهضت معماري پايدار جان راسكين، ويليام موريس مي باشند.

انرژي خورشيدي به قرن هفتم قبل از ميالد مسيح بر مي گردد و يونانيان و روميان باستان معماري هايي را براي استفاده از نور و 

با بررسي هاي به عمل آمده مشخص گرديد اصغر حاج همچنين گرمايش انرژي خورشيدي در داخل ساختمان هاي خود داشتند. 

مقاله اي  د هاي انرژي خورشيدي در اين باره تحقيقاتي را جمع آوري نموده و رستم صابري فر درسقطي در كتاب اصول و كاربر

تحت عنوان پتانسيل بهرمندي انرژي خورشيدي در خراسان جنوبي اين منطقه را مورد پژوهش قرار داده است و همچنين مقاالت 

ئه شده است اما مقاالت و كتب  ارائه شده فاقد بررسي موردي و متعددي در مورد استفاده از انرژي خورشيدي و معماري پايدار ارا

ارائه راهكارهاي در شهر خاصي ميباشند كه هدف اين تحقيق بررسي و ارائه راهكارها در ساختمان هاي مسكوني در شهر مالير      

  مي باشد.

        معرفي ويژگي هاي معماري اقليم شهر ماليرمعرفي ويژگي هاي معماري اقليم شهر ماليرمعرفي ويژگي هاي معماري اقليم شهر ماليرمعرفي ويژگي هاي معماري اقليم شهر مالير    - - - - 3333

مالير در استان همدان در شمال غربي ايران واقع شده است و از مناطق سردسير كشور به شمار شهر : : : : ويژگي هاي اقليميويژگي هاي اقليميويژگي هاي اقليميويژگي هاي اقليمي    ----1111- - - - 3333

  مي آيند كليات آب و هوايي اين منطقه به شرح زير مي باشد:

  سرماي شديد در زمستان و هواي معتدل در تابستان

  اختالف بسيار زياد درجه حرارت هوا بين دماي شب و روز 

  بارش برف سنگين 

  ت كم هوارطوب

كوهستاني بيشتر است. در اين اقليم دره ها در فصل تابستان بسيار گرم و در فصل نوسانات دمايي در طي شبانه روز نيز در نواحي 

زمستان معتدل اند. مقدار تابش آفتاب در فصل تابستان در اين منطقه زياد و در زمستان بسيار كم است. زمستان ها طوالني، سرد 

ا چند ماه از سال، زمين پوشيده از يخ، و بهار كوتاه مدت است و زمستان و تابستان را از هم جدا مي كند. سرما از و سخت بوده و ت

اوايل آذرماه شروع مي شود و كم بيش تا اواخر فروردين ادامه مي يابد. و در اين نواحي، ميزان بارندگي در تابستان كم و در 

ش برف مي باشد.در اين اقليم غلظت هوا كم بوده و همين امر ميزان استفاده از تهويه زمستان زياد است و بيشتر به صورت ريز

  )94: 1385قباديان ( طبيعي هوا را كاهش مي دهد.

حوزه اقليمي سرد و كوستاني در جهت مقابله با سرماي شديد شكل گرفته است. ويژگي هاي بافت  بافت شهري بافت اقليم:بافت اقليم:بافت اقليم:بافت اقليم:    ----2222- - - - 3333

  شهر در اين اقليم عبارتند از:

  بافت متراكم و فشرده



 

  فضاي كوچك و محصور

  بهره گيري از جهات آفتاب و زمين (به عنوان عامل تعيين كننده ي جهت استقرار و گسترش شهر و سيماي آن)

  ريك به موازات خط تراز زمينمعابر با

با توجه به شرايط اقليمي شهر مالير به منظور جلوگيري از اتالف حرارتي و كوران هوا، بناها به صورت متراكم، فشرده و متصل در 

كنار هم ساخته مي شوند تا سطح تماس فضاهاي گرم مسكوني با محيط سرد خارج كاهش يابد. همچنين بناها طوري كنار هم 

مي گيرند كه  يكديگر را محصور نمايند و فضاهاي شهري تا حد امكان كوچك شوند تا نفوذ جريان باد سرد به داخل فضاهاي قرار 

و تابش حرارت از سطح خارجي ديوارهاي گرم ابنيه به فضاهاي كوچك و محصور شهري، هواي سرد آنها را تعديل  دشهري كم گرد

وع شهرها، طراحي معابر كم عرض و باريك براي استفاده بهتر از حرارت و جلوگيري از نمايد. نكته قابل مشاهده ديگر در اين ن

اخل زمين و دتبادل گرما و سرما است. معموال در اين نوع اقليم، مجتمع هاي زيستي در وسط دامنه بلندي ها و رو به جنوب و در 

و افزايش حجم داخلي نسبت به سطح بيروني، استقرار مي  ظرفيت حرارتي ديواره هاي بدنه شمالييا روي آن به منظور باال بردن 

  )99: 1385 قباديان ( يابند.

  خصوصيات فرمي بناها:خصوصيات فرمي بناها:خصوصيات فرمي بناها:خصوصيات فرمي بناها:    ----3333- - - - 3333

درجه جنوب شرقي  15جهت گيري بنا: به صورت يك اصل كلي مي توان گفت جهت گيري بناها عموما رو به جنوب بين  -1- 3-3

  درجه جنوب غربي مي باشد. 10تا 

  

        127127127127: : : : 1384138413841384گيري ساختمان در اقليم سرد، منبع: كسمائي گيري ساختمان در اقليم سرد، منبع: كسمائي گيري ساختمان در اقليم سرد، منبع: كسمائي گيري ساختمان در اقليم سرد، منبع: كسمائي ) جهت ) جهت ) جهت ) جهت 1111شكل (شكل (شكل (شكل (

متراكم و فشرده: در اين حوزه اقليمي،  استفاده از پالن هاي  -2- 3-3

گونه اي    مي باشند. فرم بنا بايد به  بناها داراي پالن و بافت متراكم 

سرماي خارج كمتر نمايد تا حرارت  باشد كه سطح تماس آن را با 

يابد. لذا از احجامي نظير مكعب و يا  بيرون انتقال كمتري از درون به 

نمايند تا نسبت سطح خارجي بنا به  استفاده مي مكعب مستطيل 

  حجم آن داخلي آن كاهش يابد و آن را در حداقل ممكن نگه دارد.

  

  

  

        119119119119: : : : 1384138413841384ساختمان در اقليم سرد، منبع: كسمائي ساختمان در اقليم سرد، منبع: كسمائي ساختمان در اقليم سرد، منبع: كسمائي ساختمان در اقليم سرد، منبع: كسمائي فرم فرم فرم فرم ) ) ) ) 2222شكل (شكل (شكل (شكل (



 

در نواحي سرد و برفي، بايد از ايجاد اتاق هاي و فضاهاي بزرگ داخل بنا اجتناب نمود چرا اتاق هاي كوچك با ارتفاع كم:  -3- 3-3

بنابراين در اين مناطق سقف  كه با افزايش سطح تماس آنها با فضاي سرد و بيروني، گرم كردن اين فضا وسيع مشكل خواهد بود.

ي در نظر مي گيرند تا حجم اتاق كاهش يابد و سطح خارجي نسبت اتاق ها را پايين تر از اتاق هاي مشابه در ساير حوزه هاي اقليم

  به حجم بنا حداقل گردد.

بازشوهاي كوچك: در اين مناطق براي جلوگيري از تبادل حرارتي بين داخلو خارج بنا از باشوهاي كوچك و به تعداد كم  -4- 3-3

بازشوها در ضلع جنوبي براي استفاده هر چه  لزامي است.استفاده مي شود. در صورت بزرگ بودن پنجره ها، استفاده از سايبان ا

            بيشتر از تابش آفتاب، بزرگتر و كشيده تر انتخاب مي شوند. همچنين از استقرار بازشوها در جهت بادهاي سرد بايد اجتناب نمود. 

ضمن به منظور جلوگيري از ايجاد سوز در  پنجره هاي دو جداره نيز براي رساندن تبادل حرارتي به حداقل ممكن مناسب ترند. در

  داخل و خروج حرارت داخلي به خارج ساختمان، ميزان تعويض هواي داخل و تهويه طبيعي را بايد به حداقل ممكن رساند.

به كه با نگهداري برف بر روي بام از آن بام هاي مسطح: انتخاب بام هاي مسطح در اين اقليم سرد مناسب مي باشد چرا  -5- 3-3

  عنوان عايق حرارتي در مقابل سرماي زياد هواي خارج كه چندين درجه كمتر از حرارت برف است استفاده مي شود.

  

  

  

  

        نگارندهنگارندهنگارندهنگارندهدر اقليم سرد، منبع: در اقليم سرد، منبع: در اقليم سرد، منبع: در اقليم سرد، منبع:     بام مسطحبام مسطحبام مسطحبام مسطح) ) ) ) 3333شكل (شكل (شكل (شكل (

مصالح موجود در مصالح: مصالح مورد استفاده در ابنيه سنتي در مناطق سرد و كوهستاني مانند ساير حوزه هاي اقليمي از  -6- 3-3

 آن اقليم است. اين مصالح بايد از ظرفيت و مقاومت حرارتي خوبي برخودار باشند تا گرماي بنا را در فضاي داخل آن حفظ نمايد.

  )106: 1385 قباديان(

        ماليرماليرماليرماليرگيري از انرژي خورشيدي در گيري از انرژي خورشيدي در گيري از انرژي خورشيدي در گيري از انرژي خورشيدي در     بهرهبهرهبهرهبهره----4444- - - - 3333

يكي از مناطقي است كه باالترين بهره را از تابش انرژي خورشيد ميبرد. اگر چه مطالعات دقيقي در اين رابطه به انجام  مالير

انرژي خورشيدي ميباشد. حتي در مطالعات ه باالي اين مناطق در زمينهاي موجود هواشناسي بيانگر توان  نرسيده است، اما داده

اين  )1364(توانايي به نوعي مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال در مطالعه صميميهاي بزرگ اين  انجام شده در مقياس

بندي  مطلب به خوبي مشخص شده است. در اين مطالعه كشور ايران از لحاظ تابش خورشيدي ساالنه به چهار منطقه زير تقسيم

  :شده است

  در روز   cal/cm2 390تا  350منطقة تابش متوسط بين                               در روز   cal/cm2 350منطقه تابش كمتر از  

  در روز  cal/cm2 43منطقة تابش خيلي زياد بيشتر از                      در روز  cal/cm2 430تا  390منطقة تابش زياد بين 



 

  

  

  

  

  

  

  

        1389138913891389: : : : صابري فرصابري فرصابري فرصابري فر    ، منبع:، منبع:، منبع:، منبع:منطقه بندي كشور بر اساس تابش خورشيديمنطقه بندي كشور بر اساس تابش خورشيديمنطقه بندي كشور بر اساس تابش خورشيديمنطقه بندي كشور بر اساس تابش خورشيدي) ) ) ) 4444شكل (شكل (شكل (شكل (

گيري از انرژي  در زمره مناطق تابش خيلي زياد قرار ميگيرد. به همين دليل، شرايط بهرهمالير اي از  خش قابل مالحظهب

هاي پژوهشي و صنعتي در  خورشيدي در اين محدوده بسيار مناسب ميباشد و از اين طريق ميتوان نسبت به ايجاد و اجراي طرح

با . كامال به صرفه است اقتصادي نيز ر ظآب شيرين كن خورشيدي و غيره استفاده نمود. استفادهاي كه از ن كولر، آبگرمكن و هزمين

هواشناسي نميتواند دقيق و  ر اين منطقه به دليل قلت ايستگاهميزان انرژي خورشيد ده آن كه اطالعات موجود براي محاسبوجود 

حتي قرار مي دهد. هاي انرژي خورشيدي  قابليت هرا در زمينهاي اين محدوده  كامال علمي باشد، اما بر اساس بخشي از توانمندي

منطقه، اقتصادي در اين ه برداري از انرژي خورشيدي و توسع ميزان قابليت بهره هطالعات اندك مشخص ميگردد كه رابطبا همين ا

 هتوسع هاط نشان ميدهند از پايينترين درجتببه عبارت ديگر مناطقي كه باالترين راندمان را در اين ار منفي است.ه يك رابط

بهتر و  تنها ازاين قابليت نهفته انرژي خورشيدي نه مندي از اقتصادي برخوردارند. به همين دليل، با ورود تجهيزات و امكان بهره

  .امكان جذب سرمايه، افزايش اشتغال و ... نيز فراهم خواهد شد بيشتر استفاده خواهد شد، بلكه

        راهكارهاي ايجاد آسايش حرارتيراهكارهاي ايجاد آسايش حرارتيراهكارهاي ايجاد آسايش حرارتيراهكارهاي ايجاد آسايش حرارتي    - - - - 4444

  به منظور ايجاد آسايش حرارتي با استفاده از طراحي معماري در اين اقليم راهكارهاي زير پيشنهاد مي گردد:

  به حداقل رساندن مساحت پنجره ها را در تمامي جهت ها به جز جبهه جنوبي

  ته شود.جهت كاهش سطح تماس با محيط خارجي ساختمان ها به صورت متراكم ساخ

  استفاده از پنجره برتر، پوشش هاي با ضريب انتشار پايين و عايق متحرك در پنجره ها

  اسقرار فضاهاي خدماتي در ضلع رو به باد زمستان

  ساخت ساختمان ها براي حفاظت متقابل در برابر باد

   استقرار حياط هاي خارجي در ضلع جنوبي ساختمان

  ايجاد حايل در برابر باداستفاده از درختان هميشه سبز براي 

  استفاده از يك طراحي فشرده با حداقل نسبت سطح به حجم



 

  به حداقل رساندن بازشوها به خصوص در ضلع رو به بادهاي زمستاني 

  استقرار فضاهايي كه كمترين بهره را از گرمايش خورشيدي مي برند در امتداد ديوار شمالي

  ضاي خورشيدي براي گرمايش خورشيدي ايستا به صورت كارآمد.استفاده از جذب مستقيم، ديوار ترومب و ف

با استفاده از فضا و زمان از حوزه بندي دمايي بهره گرفته شود. چرا كه برخي فضاها را مي توان در تمامي مواقع و يا در برخي 

  مواقع خاص، خنك تر از ديگر فضاها نگه داشت.

        انرژي خورشيديانرژي خورشيديانرژي خورشيديانرژي خورشيدي    - - - - 5555

خورشيد تنها منبع مهم انرژي جهت گرم كردن(غير فعال) ساختمان است. شدت انرژي خورشيدي كه توسط زمين دريافت مي 

شود، تابع عرض جغرافيايي و صافي آسمان هر منطقه مي باشد اما امكان استفاده از حرارت خورشيدي در ساختمان بستگي به 

ستان دارد و براساس همين رابطه بارحرارتي ساختمان مشخص مي شود. رابطه مقدار دريافت انرژي خورشيدي و سرماي زم

  )44: 1376قباديان(

        انواع سيستم هاي خورشيديانواع سيستم هاي خورشيديانواع سيستم هاي خورشيديانواع سيستم هاي خورشيدي    ----1111- - - - 5555

الف) سيستم فتوبيولوژي: در اين سيستم عمل فتوسنتز در گياهان انجام ميشود كه با استفاده از انرژي خورشيدي گياهان تشعشع 

  .كربنيك آب را به مواد قندي تبديل ميكند خورشيد را جذب كرده و با كمك آن گاز

ي: در اين سيستم از تشعشع خورشيد در عمليات شيميايي استفاده ميشود و در بعضي مواقع از حرارت يب) سيستم شيميا

  .خورشيد به عنوان يك منبع حرارتي بهره گيري شده و عمليات شيميايي انجام ميگيرد

، به انرژي ييهاي متحرك و شيميا ر آن انرژي خورشيد بدون بهره گيري از مكانيزمج) سيستم فتوولتائيك: سيستمي است كه د

  .الكتريكي تبديل ميشود، كه اين اثر را فتوولتائيك مي گويند

 ها، تهيه آب شيرين، سيستم هاي تهيه آب گرم، گرمايش و سرمايش ساختمان هاي حرارتي و برودتي: شامل سيستم د) سيستم 

هاي  سازي، برج هاي سرد هاي خورشيدي، سيستم ها و اجاق خشك كن ،فضاي سبز هاي توليد  پمپاژ، سيستمهاي انتقال و 

        )1390(حاج سقطي، . هاي خورشيدي و نيروگاههاي خورشيدي نيرو، خشك كن

        استفاده از انرژي خورشيدي در سرمايش و گرمايش ساختمانهااستفاده از انرژي خورشيدي در سرمايش و گرمايش ساختمانهااستفاده از انرژي خورشيدي در سرمايش و گرمايش ساختمانهااستفاده از انرژي خورشيدي در سرمايش و گرمايش ساختمانها    ----2222- - - - 5555

  .: انفعالي ( غير فعال يا ايستا ) و فعالانرژي خورشيدي را دريافت ميكنند روش دوها به  ساختمان

گي دارد. در اين سيستم گرم ريافت و ذخيره انرژي خورشيدي بستدر سيستم انفعالي كيفيت و چگونگي معماري ساختمان به د

در روش فعال  ها. يلي يا ديگر سوختهاي فس كردن ساختمان بطور طبيعي مثل خورشيد انجام ميگيرد يعني بدون نياز به سوخت

  .بايد از گردآورهاي خورشيدي و يك منبع انرژي ديگر جهت تهيه و انتقال سيال گرم شده به داخل ساختمان استفاده كرد

        طراحي خانه با سيستم غير فعال خورشيديطراحي خانه با سيستم غير فعال خورشيديطراحي خانه با سيستم غير فعال خورشيديطراحي خانه با سيستم غير فعال خورشيدي    - - - - 1111----2222- - - - 5555

 و بطوري كه عالوه بر كاهش هزينه هاي انرژي گرمايشي .ي را دراين استراتژي ايفا مي كندانرژي خورشيدي غيرفعال نقش مهم

شود.  براي ساكنين ايجاد ميسرمايشي خانه با طراحي خورشيدي غيرفعال؛ راحتي، آسايش، پايداري، جذابيت، تطابق محيطي و ... 



 

ا ريسك پايين نگهداري چنين طراحي تطبيق پذير با محيط به استفاده بهينه از انرژي تجديدپذير خورشيدي ب اهداف كلي از اين

هزينه هاي انرژي گرمايش و سرمايش را كاهش،  مي تواندطراحي خورشيدي غير فعال  د.ساختمان برمي گردسر عمر يك  در سرتا

سر زندگي و نشاط فضايي را افزايش داده و راحتي را بهبود بخشد بطوري كه در يك خانه خورشيدي ساخته شده با اصول صحيح، 

  د:به وضوح قابل مشاهده خواهد بو آنموارد زير در

  د. مستان گرم و در تابستان خنك هستنخانه هاي خورشيدي در ز :احتير

  .صاحبان خانه برگشت سرمايه ممتازي را دريافت مي كنند :اقتصادي بودن

  .شوندخانه هاي خورشيدي معموال از مصالح با عمر طوالني و هزينه نگهداري پاييني ساخته مي : دوام و پايداري

  . خانه هاي خورشيدي آكنده از نور هستند و خيلي خوب با خارج از منزل مرتبط مي شوند :جذابيت

  .خانه هاي خورشيدي استفاده موثر از منابع انرژي ما را باعث مي شوند: تطبيق پذيري محيطي

        روشهاي طراحيروشهاي طراحيروشهاي طراحيروشهاي طراحي----1111- - - - 1111----2222- - - - 5555

ساختمان را جهت كاهش يا حتي حذف نياز به سرمايش هاي  طراحي خورشيدي غير فعال تركيبي از خصوصيات و ويژگي

وگرمايش مكانيكي و نور مصنوعي روز هنگام بكار مي بندد. طراحان و ساختمان سازان توجه ويژه اي به خورشيد جهت كاهش 

 ،خورشيدي نيازهاي گرمايشي و سرمايشي دارند .الزم نيست طرح پيچيده و مبهم باشد ولي در عين حال دانش و آگاهي از هندسه

شيد غير فعال را در . در صورت وجود يك سايت ساختماني مناسب مي توان طراحي خورمي طلبدتكنولوژي پنجره و اقليم محل را 

  به صورت زير دسته بندي مي شوند:هاي گرمايش خورشيدي غير فعال  عموما روشد. آنجا كامل كر

  ه شدهدريافت ايزول - 3دريافت غير مستقيم - 2دريافت مستقيم -1

دريافت  دواسطه تابش خورشيدي است كه مستقيم به داخل نفوذ مي كند و در فضاهاي زندگي ذخيره مي شوه دريافت مستقيم ب 

ابش خورشيدي را جمع آوري نموده، ذخيره كرده و پخش مي كند. ت، ذخيره حرارتيغير مستقيم با بكارگيري برخي مصالح 

هاي دريافت ايزوله تابش خورشيد را در يك  سيستم. ت انرژي داخل منتقل مي شودق هدايت، تابش يا همرفيبنابراين از طر

 .جمع آوري مي كنند محفظه اي كه بطور انتخابي مي تواند به بقيه فضاهاي خانه باز يا بسته شود

 هاي دريافت مستقيم طراحي خورشيدي غيرفعالهاي دريافت مستقيم طراحي خورشيدي غيرفعالهاي دريافت مستقيم طراحي خورشيدي غيرفعالهاي دريافت مستقيم طراحي خورشيدي غيرفعال روشروشروشروش- - - - 2----1111----2222- - - - 5555

هاي پايه اي  موقعيت ساختمان و اقليم منطقه تفاوت مي كنند. ليكن روشهاي طراحي خورشيدي غيرفعال بواسطه  سياست

تكنيك هاي ويژه . ش كسب حرارت خورشيدي در زمستان و كاهش آن در تابستان استه از مهمترين آنها افزاي.كيكسان مي باشند

  :عبارتنداز

  آغاز كار با بكارگيري استراتژي طرح مصرف انرژي بهينه

  جهت تامين نور پردازي طبيعي استفاده از نور روز 

  ف نيازهاي سرمايشي طبيعي جهت كاهش يا حذه استفاده از تهوي

  خانه به صورت شرقي / غربيي جهت دهي راستاي محور طول



 

  ها به منظور افزايش ذخيره گرمايي و عدم پوشش آن با مبلمان فزودن جرم حرارتي در ديوارها يا كاف

  گرما در تابستان انتخابي جهت بهينه سازي كسب گرما در زمستان و كمينه كردن كسبجهت يابي و برآورد نوع پنجره 

تامين و اجازه دريافت خورشيدي در زمستان را  ساختن سايه اندازهاي جبهه جنوبي به نحوي كه سايه اندازي پنجره را در تابستا ن

  .بدهند

  

  

  

  

  

        1391139113911391مداح مداح مداح مداح     ، منبع:، منبع:، منبع:، منبع:خورشيديخورشيديخورشيديخورشيدياستقرار فضاهاي اصلي و ثانويه در يك خانه استقرار فضاهاي اصلي و ثانويه در يك خانه استقرار فضاهاي اصلي و ثانويه در يك خانه استقرار فضاهاي اصلي و ثانويه در يك خانه ) ) ) ) 5555شكل (شكل (شكل (شكل (

درجه جنوب حقيقي جهت بيشترين دريافت گرمايي زمستان  15طويل ترين ديوار خانه بايست زاويه اي در حدود عالوه يا منهاي 

 فضاها با توجه به كاربريشان بايستي متناسب با مسير خورشيد باشند. اتاق.وكاهش هزينه هاي سرمايشي تابستان به خود گيرد

، نور و كاربري پايين نظير گاراژ، اتاق انباري، كارگاه، راه پله جهت كاهش اثر بارهاي گرمايشي زمستان در گرمايش نيازها يهاي با 

جبهه شمالي ساختمان مستقر مي شوند. اين عمل به صورت نرمال اتالف حرارتي باالي ديوارهاي شمالي را ماداميكه مغايرتي با 

اجزا محوطه از قبيل درختان هميشه سبز مي توانند جبهه هاي شمالي و غربي خانه . ي دهددسترسي خورشيدي ندارند كاهش م

استراتژي هاي طراحي موارد قيد شده بخشي از  را در برابر بادهاي سرد زمستان و آفتاب شديد بعد از ظهر تابستان محافظت كنند.

  .ه با بهينه سازي مصرف انرژي هستنددر رابط

  

  

        

        

        1391139113911391مداح مداح مداح مداح     ، منبع:، منبع:، منبع:، منبع:هينه طويل ترين ديوار خانه با جنوب حقيقيهينه طويل ترين ديوار خانه با جنوب حقيقيهينه طويل ترين ديوار خانه با جنوب حقيقيهينه طويل ترين ديوار خانه با جنوب حقيقيزاويه بزاويه بزاويه بزاويه ب) ) ) ) 6666شكل (شكل (شكل (شكل (

 طراحي سايت خانه خورشيديطراحي سايت خانه خورشيديطراحي سايت خانه خورشيديطراحي سايت خانه خورشيدي- - - - 2222----2222- - - - 5555

طراحي و توجه به محيط اطراف ساختمان، در موقعيت طرح بسيار موثر است .در اين قسمت به ارايه پيشنهاداتي براي طراحي هر 

  پرداخته مي شود: طراحي چه بهتر محيط اطراف ساختمان و نحوه جايگيري ساختمان در سايت

از  .كار را با طراحي سايت شروع كند به منظور طراحي يك ساختمان با تامين آسايش آن در حد استاندارد، طراح مي بايستي

طراحي فضاي باز بين  . در ساختمان سبز، فرم ساختمان در ارتباط است طرفي جانمايي ساختمان در زمين، با منظر، فضاي



 

تناب از سايه اندازي و با استفاده از گياهان، بادشكن ها و... ، به منظور تثبيت شرايط ميكرو اقليمي در اطراف ها با اج ساختمان

  حائز اهميت است. ساختمان

        منظر و فضاي سبزمنظر و فضاي سبزمنظر و فضاي سبزمنظر و فضاي سبز----1111- - - - 2222----2222- - - - 5555

بنا را از تابش مستقيم خورشيدي محافظت كرده و با تبخير سطحي بر گ هايشان، دماي محيط را  ،درختان اطراف ساختمان

. سرما و خنكي ايجاد مي گردددهند و نهايتا يك فضاي حفاظت شده و مناسب را براي ساكنان داخلي ساختمان ايجاد مي كاهش 

 .وسط گياهان، مي تواند شرايط اطراف ساختمان را بهبود بخشدها و فواره ها در تركيب با كانالهاي باد ايجاد شده ت شده از حوض

        طراحي سايت و جانمايي ساختمان در آن طراحي سايت و جانمايي ساختمان در آن طراحي سايت و جانمايي ساختمان در آن طراحي سايت و جانمايي ساختمان در آن ----2222- - - - 2222----2222- - - - 5555

افي موجود، نظير استفاده از خصوصيات توپوگر طراحي مناسب سايت و نحوه جايگيري ساختمان در آن، مي تواند شامل مواردي

طبيعي، نسيم و بادهاي محلي براي تهويه در تابستان و يا پوشش گياهي ساختمانهاي مجاور، پوشش گياهان براي حفاظت تابشي 

  .موجود و آبهاي سطحي براي سرمايش طبيعي باشد

        پوشش گياهي بادشكنپوشش گياهي بادشكنپوشش گياهي بادشكنپوشش گياهي بادشكن----3333- - - - 2222----2222- - - - 5555

انتخاب درست نوع و مكان پوشش گياهي در سايت و در اطراف ساختمان، مي تواند در تعديل سرماي زمستان و گرماي تابستان  

استفاده از درختان خزان پذير در جبهه جنوبي ساختمان، به صورت طبيعي ساختمان را از تابش . تاثيرگذار باشدمثبت و بسيار 

به عالوه . اجازه آفتابگيري را به بنا ميدهدكند و در عين حال در فصل زمستان،  تابستان محافظت ميمستقيم خورشيد در فصل 

  .رده و دماي سطح زيرين خود را خنك نگه مي دارنددرختان مقدار زيادي از انرژي خورشيد را جذب ك

        جايگيري ساختمانجايگيري ساختمانجايگيري ساختمانجايگيري ساختمان----4444- - - - 2222----2222- - - - 5555

مساله اي كه طراح در مسايل شهري با آن روبرو است اين است كه طراح مجبور است ساختمان خود را در يك محيط آماده و 

هايي كه تضمين كند  بنابراين پيشنهاد راه حل .زرگ خالي در شهر بسيار مشكل استموجود جايگذاري نمايد و پيدا نمودن زمين ب

اما به هر حال آفتابگيري . زي نداشته باشند بسيار مشكل استساختمان رو به جنوب باشند و توسط ساختمان هاي مجاور سايه اندا

ر ذيل برخي از . دو تابش خورشيد به فضاي داخلي، همانطوري كه توصيه شده است، با طراحي هوشيارانه انرژي امكان پذير است

  :راهكارهاي عملي به منظور نيل به طراحي بهينه سايت و طراحي بهينه ساختمان از لحاظ مصرف انرژي، ارايه گرديده است

  .حداقل يكي از نماهاي ساختمان بايستي جهت جنوبي داشته باشد

  .بهتر است ساختمان كشيدگي شرقي غربي داشته باشد تا نماي جنوبي مناسبي ايجاد گردد

بدين ترتيب فاصله اين بنا از ساختمان روبرويي زياد شده و . ساختمان مي بايستي تا حد امكان به جبهه شمالي زمين نزديك شود

در نتيجه دريافت خورشيدي راحت تر شده و سطح فضاي سبز جلوي ساختمان نيز . احتمال سايه اندازي در ساختمان كم مي شود

هت، جهت مناسبتري براي ايجاد باغچه و ايجاد شرايط ميكرواقليمي است، شرايط بهتري حاصل از آنجا كه اين ج .افزايش مييابد

  .مي گردد

زمين هاي كوچك و زمين هايي كه شكل نامنظمي دارند، صرفنظر از مشكل تراكم، از نظر جهت گيري ساختمان نيز مساله ساز 

  .خواهند بود



 

هايي كه محور شمالي  هاي كم عرض و خيابان هاي كنار خيابا ن در زمينهاي بلند  تا حد امكان بايستي از طراحي ساختمان

  .جنوبي دارند، اجتناب نمود

هايي كه در آنها به قرارگيري ساختمان در سايت اهميت داده مي شود، شامل پيشنهادات مطالعه نور و سايه  عموما تمامي راه حل

  .باشند ياي حركت خورشيد و محورهاي زمين مظر گرفتن محورهكهاي ساختماني، با در نساختمان و در بلوخورشيد در هر 

گيري ساختمان ها به سمت جنوب را  زيرا امكان جهت تر است. بمحور شرقي غربي مناس در ي وها به صورت مواز طراحي خيابان

  .فراهم مي آورد

        (مناطق حرارتي)(مناطق حرارتي)(مناطق حرارتي)(مناطق حرارتي)    چيدمان عملكردي فضاهاي داخليچيدمان عملكردي فضاهاي داخليچيدمان عملكردي فضاهاي داخليچيدمان عملكردي فضاهاي داخلي----5555- - - - 2222----2222- - - - 5555

بنابراين مي بايست نكات  شود. يتر تامين متلكردي و مناسب فضاهاي داخلي راحبا چيدمان عمآسايش ساكنان داخل ساختمان 

  :زير را در نظر گرفت

نياز به درجه حرارت داخلي بيشتري  (نظير اتاق نشيمن، آشپزخانه، نهار خوري، اتاق خواب و ... ) فضاهايي با عملكرد طوالني مدت

  .نوبي ساختمان واقع شونددارند، بنايراين مي بايستي در جبهه ج

(نظير اتاق كار و حمام) كه نياز به درجه حرارت كمتري دارند ميبايستي در مكاني با درجه حرارت  فضاهايي با عملكرد كوتاه مدت

  د.شونميانه واقع 

  .دليل سر و صداي خيابان نبايد در سمتي كه مشرف به خيابان است واقع شونده هاي خواب ب تاقا

        خانه با سيستم فعال خورشيديخانه با سيستم فعال خورشيديخانه با سيستم فعال خورشيديخانه با سيستم فعال خورشيدي    طراحيطراحيطراحيطراحي    - - - - 3333----2222- - - - 5555

در سيستم هاي فعال خورشيدي، جهت تضمين سطح آسايش گرمايشي، سرمايشي، رطوبتي و ... از تجهيزات، تاسيسات و 

كار مي كنند، استفاده  كه با انرژي هاي تجديدپذير محيط تنظيمات فني و مكانيكي كم مصرف انرژي و يا سيستم هاي تاسيساتي

سيستم ها شامل استفاده از كلكتور هاي انرژي خورشيدي هستند كه استفاده از اين وسايل و تجهيزات واسطه مي مي شود. اين 

  :تواند باعث انعطاف پذيري در صرفه جويي انرژي شود. اين سيستم ها شامل موارد زير مي باشد

        سلول هاي فتوولتاييكسلول هاي فتوولتاييكسلول هاي فتوولتاييكسلول هاي فتوولتاييك    ----1111- - - - 3333----2222- - - - 5555

تند كه بدون بهره گيري از مكانيزم هاي محرك و شيميايي، از تابش نور سلول هاي فتوولتاييك سيستم هاي انرژي زايي هس

خورشيد الكتريسيته توليد مي كنند. به عبارت ديگر اين سيستم ها بدون مصرف سوخت هاي فسيلي، انرژي طبيعي و قابل 

مختلف ساختمان از جمله روي سلول هاي فتوولتاييك را مي توان با طراحي مناسب، در قسمت هاي . اطميناني را توليد مي كنند

ك كلكتور خورشيدي ايده آل بايستي دقيقا به سمت جنوب جهت گيري نمايد. اما اگر به هر ي بام، نما و سايه بان پنجره به كار برد

مي  دليلي، امكان جهت گيري جنوبي نباشد بطور مثال اگر بام اين اجازه را ندهد و يا ساختمان همسايه سايه انداز داشته باشد،

درجه به سمت شرق يا غرب متمايل كرد، البته در اين شرايط بازده كلكتور ها كم مي شود ولي با  20توان جهت گيري را تا 

  .افزايش سطح كلكتور، مي توان آن را جبران كرد

  (Solar Collector) كلكتور خورشيدي (آبگرمكن خورشيدي)كلكتور خورشيدي (آبگرمكن خورشيدي)كلكتور خورشيدي (آبگرمكن خورشيدي)كلكتور خورشيدي (آبگرمكن خورشيدي)----2222- - - - 3333----2222- - - - 5555

  :مي باشدعملكرد كلكتور هاي خورشيدي به صورت زير 



 

خورشيدي روي بام قرار گرفته است. در طول روز، با تابش  الف: سيستم گرمايش خورشيدي در اين روش گردآور هاي آب گرم

خورشيد، آّب گرم شده به وسيله پمپ جرياني به داخل مخزن ذخيره هدايت مي شود و به وسيله پمپ ديگري به داخل فن كوئل 

  د.شوشدن هواي داخل ساختمان مي هايي كه در قسمت هاي مختلف ساختمان نصب شده اند، جريان يافته و باعث گرم 

ب: سيستم سرمايش خورشيدي در اين سيستم، با استفاده از گرمايش فعال خورشيدي (دستگاه هاي گردآور خورشيدي و مخازن  

ذخيره ) و يك دستگاه آبسرد كن سيستم تبريد جذبي و يك ديگ كمكي، يك سيستم سرمايش براي فصل تابستان و خنك كردن 

  .ساختمان به وجود مي آورد
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  :استفاده از كلكتور هاي خورشيدي شامل موارد زير مي باشد

  سيستم هاي مركزي و سيستم هاي تكي  

  روش هاي ذخيره گرمايي 

  تركيب سيستم هاي خورشيدي و سيستم هاي معمول

   گلخانه خورشيديگلخانه خورشيديگلخانه خورشيديگلخانه خورشيدي----3333- - - - 3333----2222- - - - 5555

عنوان فضايي واسطه ميان محيط طبيعي و فضاي كالبدي جهت تنظيم شرايط داخلي به ويژه مطلوب فضاي گلخانه خورشيدي به 

بين گلخانه و فضاي  نمودن هواي داخل مي باشد. شيشه هاي دو جداره و يا پالستيك شفاف جهت اين كارمناسب هستند. ديوار

ي عمل بيشترمي باشد. با طراحي خوب تمامي تشعشات وارده درانتخاب مابقي مصالح آزاد .نشيمن بايد با ظرفيت حرارتي باال باشد

زمستان است و مقدارحرارت منتقل شده به  در درصد 75الي درصد  60به گلخانه به حرارت تبديل شده ودراين صورت بازدهي 

  .بيشترمي شود انرژي تابشي است كه با اضافه كردن سيستم انباشت كننده مكانيكي اين مقدار درصد 30الي  درصد 10 اتاقها

 نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري    - - - - 6666

حفاظت از محيط زيست از فرايند توسعه، جدايي ناپذير است. در زمينه توسعه و حفاظت محيط زيست ساختن نيازهاي نسل 

كنوني بدون به مخاطره افكندن منابع مورد نياز نسل آتي در گرو تحقق توسعه پايدار است. براي تحقق اهداف توسعه پايدار، توجه 

 نياز ساختمان امري ضروري است. استفاده از فناوري هاي مورد مين انرژيامنظور ت منابع انرژي تجديدپذير و استفاده از آن بهبه 

هاي آينده  جويي در مصرف انرژي در كنار طراحي اقليمي به توسعه پايدار و توجه به نياز نسل هاي نوين و هوشمند در صرفه

  :رعايت چند اصل اساسي در توسعه پايدار مطرح است كه در زير به آن ها اشاره شده استطوركلي  به .كند مي كمك بزرگي 

  تعامل با طبيعت و طراحي با نياز كم به منابع انرژي



 

  استفاده از منابع انرژي تجديدپذير مانند باد و خورشيد

  يجويي در مصرف انرژ منظور ارتقاي امنيت و صرفه بهره گيري از فناوريهاي هوشمند به

  پذيري و قابليت گسترش و تطبيق فضاها انعطاف

  مت اكولوژيكيالتعامل فضاي باز و بسته براي تعامالت اجتماعي و س

  هدايت ضايعات منابع انرژي در چرخه ساخت و تجديد

  مديريت ضايعات ساختماني

  طراحي و مصالح خشك الرو سعي در استفاده از روشهاي مدو مجزاسازي ابنيه

  تماعي و اقتصاديتامين امنيت اج 

        هاي جديدهاي جديدهاي جديدهاي جديد    ضوابط طراحي اقليمي و استفاده از فناوريضوابط طراحي اقليمي و استفاده از فناوريضوابط طراحي اقليمي و استفاده از فناوريضوابط طراحي اقليمي و استفاده از فناوري    ) ) ) ) 1111((((جدول جدول جدول جدول 

        فناوري هاي جديد با استفاده از انرژي هاي تجديد پذيرفناوري هاي جديد با استفاده از انرژي هاي تجديد پذيرفناوري هاي جديد با استفاده از انرژي هاي تجديد پذيرفناوري هاي جديد با استفاده از انرژي هاي تجديد پذير            ضوابط طراحي اقليميضوابط طراحي اقليميضوابط طراحي اقليميضوابط طراحي اقليمي

  هاي هوشمند فناوري  طراحي فرم مناسب همساز با اقليم

  هاي فتوولتاييك سيستم  توجه به چيدمان فضايي همساز با اقليم

  هاي بادي هاي نانويي حاوي ميكروتوربين پوسته  توجه به نوع مصالح

  خورشيديهاي هاي باريك نانويي حاوي سلول  ورقه  توجه به بام ساختمان

  ف حرارتيتالمصالح نانويي مقاوم در برابر ا  گيري مناسب بنا جهت

  هاي جمع كننده انرژي خورشيد انو شيشهن  ايجاد تهويه طبيعي

    هاي طبيعي انرژياستفاده از 

    استفاده از توده حرارتي

  

. نرژي خورشيدي يك انرژي زوال ناپذير است كه براحتي در اختيار ما قرار دارد و با كمترين هزينه ميتوان از آن استفاده كردا

حركت به سمت با . ساختمانهاي خورشيدي مقرون به صرفه از نظر اقتصادي، جذاب، دوام و راحتي و نگهداري آساني دارند

ي ژانر. ساختمانهاي خورشيدي گامي مهم در جهت توسعه پايدار برميداريم و از وابستگي به سوختهاي فسيلي فاصله ميگيريم

دستيابي به فناوري جديد و ايجاد اشتعال در زمينه هاي . كند خورشيدي پاك است و مثل سوختهاي فسيلي آلودگي توليد نمي

  مل است.نيز قابل تامختلف ساختماني 
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