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        چكيده چكيده چكيده چكيده 

يه هاي ملي است. اينكه چگونه از آن استفاده كنيم و در عين اين را همگان قبول دارند كه انرژي يكي از مهمترين سرما

حال براي نسل هاي آينده تيز ذخيره اي باقي بگذاريم به ما برميگردد. انقالب صنعتي بر تمامي عرصه ها و فعاليت هاي 

ژي به وقوع پيوسته ه در نتيجه بكارگيري و بهره برداري از اشكال مختلف انرگذاشت بسزايي تاثير بشر اجتماعي –اقتصادي 

است. استفاده از انرژي ها و طراحي مناسب و استفاده از ابعاد در زمينه ساختمان سازي مي تواند در صرفه جويي انرژي 

تاثير به سزايي بگذارد. در كنار صرفه جويي انرژي و در جهت كاهش آن معماري و بازوان آن تاثير سياري دارند. در 

ده از مصالح بادوام و مناسب و عايق كاري ميتوان عالوه بر كاهش هزينه ها باعث رفاه حال معماري و تاسيسات با استفا

مي توان بر  19مصرف كنندگان و ايجاد رقابت بين سازندگان و مهندسان مي شود. و با رعايت مقررات به خصوص مبحث 

ك ساختمان دانست  طراحي براي اقليم با عمر ساختمان نيز افزوزد. اقليم را به عنوان ابتدايي ترين عامل در طراحي ي

توجه به نمودار هاي زيست اقليمي اولگي و براي حفظ سرما و گرماي درون ساختمان و انرژي درون آن، توجه به مصالح و 

نوع پالن و پس از آن عايقكاري، درصد اشغال سطح ديوارتوسط جداره هاي نورگذر، نوع و ابعاد پنجره و شيشه، از لحاظ 

تابش آفتاب به سطح نورگذر، در نهايت دوجداره سازي ديواره هاي خارجي و گاه  زانيو دوجداره بودن آن كنترل م رفلكس

داخلي با اليه هاي مياني از پلي استايرن و يا ديوارهايي از جنس ساندويچ پانل را در نظر داشت. اين مقاله از نوع مروري و 

   تفاده شده است.جهت گردآوري مطالب از روش كتابخانه اي اس
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        مقدمه:مقدمه:مقدمه:مقدمه:    ----1111
 در اتيكشف و اختراعات و ابداعات از مملو و بوده مختلف يصورتها به ها يانرژ ليتبد خيتار قتيحق در بشر يتكامل خيتار  

 دسـته  دو بـه  هـا ي انـرژ  يكل طور به. باشد يم يانرژ شكل رييتغ نيا از يبارز نمونه خود يصنعت انقالب.  است جهت نيا

 يها يانرژ بشر، استفاده مورد يها يانرژ اعظم بخش.  ريناپذ ديتجد يها يانرژ و ريپذ ديتجد يها يانرژ ،اند شده ميتقس

 و اسـت  ودمحـد  يانـرژ  نيچنـ  منبـع  آنكـه  يكي ؛ است ياساس ضعف نقطه دو يدارا يانرژ نوع نيا.  هستند ريناپذ ديتجد

 طيمحـ  كننـده  آلوده نيبزرگتر كه يليفس منابع سوخت از يانرژ نوع نيا آنكه گريد و ديرس خواهد انيپا به آن منابع يزمان

 د،يـ آ يمـ  دسـت  به...  و آب حركت باد، د،يخورش تابش توسط كه ريپذ ديتجد يها يانرژ. شود يم ديتول باشد، مي ستيز

  .ستندين يآلودگ يدارا هم و هستند دارا را يريناپذ انيپا يعيطب منابع هم ريناپذ ديتجد يها يانرژ برخالف

  

        انرژيانرژيانرژيانرژي    ----2222
 از هـم  و است اقتصادي پيشرفت نشانه هم اين كه. است يافته افزايش آوري سرسام طور به اخير هاي دهه در انرژي مصرف

 تـا  داشته آن بر را انسان ستيز طيمح يگآلود يعني يانرژ نوع نيا مخرب اثر. دارد را انرژي كمبود با آينده از ترس جهتي

 كـاهش  در توانـد  يمـ  خـود  يانـرژ  نـوع  نيا از استفاده. دهد كاهش را اثر نيا ريدپذي تجد يها ي انرژ مصرف به كرديرو با

  ]1[ باشد مؤثر اريبس ريدناپذيتجد يهاي انرژ مصرف زانيم

  

 پـيش  نسـبتا  و مدت كوتاه مثبت نقدينگي جريان داراي ، اه ساختمان در انرژي كارايي بهبود منظور به گذاري سرمايه     

 بـه  بـزرگ  تجـاري  و صنعتي هاي ساختمان از برخي. شود مي حاصل انرژي صورتحساب آمدن پايين از كه است پذير بيني

 بـر  را انـرژي  داخلي مديريت هاي برنامه استانداردها، و مقررات از بعضي رعايت يا انرژي مصرف در اتالف نرخ كاهش منظور

 نظيـر  سـاده  راهكارهـايي  از اسـتفاده  شـامل  سـاختمان  انـرژي  بهبود ،1970 دهه در.  اند كرده ايجاد انرژي مميزي مبناي

. بـود  گـرم  آب دمـاي  كـاهش  و مطبوع تهويه دماي افزايش گرمايش، ايمد آوردن پايين ، فيضاا هاي المپ كردن خاموش

  ]2[ .گيرد مي بر در را ساختمان انرژي هاي سيستم تمام فراگير ارزيابي ، ساختمان انرژي مديريت امروزه

  

 اصـالح  و شـده  حسـاب  و بجـا  اسـتفاده  اسـت،  ريپذ انيپا يليفس يها سوخت از آمده دست به يانرژ نكهيا به توجه با     

 ،يانـرژ  انرانـدم  شيافزا جهت در مهم يها جنبه از يكي.  است افتهي توسعه اريبس آن مصرف كردن نهيبه و يانرژ راندمان

 انتقـال  خطـوط  در شـده  هدر برق ديتول نهيهز مثال يبرا. باشد يم خاص منظور يبرا يانرژ نوع از بجا استفاده از نانياطم

 ه خان يتمام شيگرما تا است قادر نديفرآ نيا در رفته هدر يانرژ. باشد ي م آن مربوطه مصارف زانيم از شتريب اريبس روين

 سـوق  ريپذ ديتجد يها يانرژ طرف به را سازد فراهم را كايآمر يانرژ ديتول ستيبا يم كه ستا تياهم حائز نكته نيا يها

 با كه ييآنها مانند نرم يتكنولوژ طرف به گرفته شكل يليفس يها سوخت هيپا بر كه سخت يتكنولوژ از گذر واقع در و داد

 يسو به يتكنولوژ بازگشت ياصل و نفكيال جزء دهنيآ در و شود ي م شامل را است، برخوردار ياكولوژ با و سازگار عتيطب

  ]1[. بود خواهد عتيطب با يسازگار و يهمساز و عتيطب

  

  

        



                             
 
 

   

 
 

   

  ساختمان و انرژيساختمان و انرژيساختمان و انرژيساختمان و انرژي        ----3333

 بـه  نسـبت  آن ارزش كـه  است داده اختصاص خود به را كشور كل يمصرف يانرژ سوم كي از شيب يمسكون يها ساختمان

 حد تا و ايگو و روشن انيب از استفاده ، ساز و ساخت طيرشراييتغ. گردد يم دالر ارديليم نيچند انهيسال يجهان يها متيق

 را يانرژ مصرف كاهش تواند يم نيقوان داشتن ارياخت در با ساتيتاس و عمران ، معمار نيمهندس توسط روان و ساده امكان

نـرژِي صـرف گرمـايش و سـرمايش،     بيشترين ا .برد كار به ها ساختمان در توان يم را يديخورش يانرز. باشد داشته يپ در

گرم كردن و سرد كردن مواد، روشنايي، وسايل صوتي و تصويري و ماشين هاي خانگي ميشود. كه مي توان از لوازم پر بازده 

  ]4و كم مصرف براي به حداقل رساندن ميزان اتالف انرژي كرد. [

  

% انـرژي مصـرفي انهـا جهـت     50ايي كـه بـيش از   ساختمان ها از نظر نوع انرژي مصرفي به دو دسته برقي : سـاختمان هـ  

% انرژي 50گرمايش ، سرمايش، تهويه و تهويه مطبوع از نوع برقي است و غير برقي : ساختمان هايي كه كمتر از يا مساوي 

مصرفي آنها جهت گرمايش ، سرمايش، تهويه و تهويه مطبوع از نوع برقي مي باشد ؛ تقسيم مي شود و از جهتي سـاختمان  

گروه: ساختمان هاي با صرفه جويي در مصرف انـرژي زيـاد، سـاختمان     4از نظر ميزان صرفه جويي در مصرف انرژي به ها 

هاي با صرفه جويي در مصرف انرژي متوسط، ساختمان با مصرف انرژي كم و ساختمان بدون صرفه جويي در مصرف انرژي 

  ]4تقسيم مي شود. [

  

ت كاهش مصرف انرژي مي توان ساختمان را با توجه به زاويه و اقليم طراحي كـرد.  به جهت استفاده از نور خورشيد در جه

 از عبـارت  و اسـت  بـوده  مـوارد  ايـن  از يكـي  اقليمـي  طراحي اجراي. شود مي شامل را مختلفي هاي جنبه اقليمي طراحي

 از اسـتفاده  بـا  سـرمايش  و گرمـايش  هـاي  هزينـه  كـاهش  آنهـا  اجـراي  از هـدف  كه باشد مي خاصي ساختماني تكنيكهاي

 اقليمـي  زيسـت  هـاي  نمـودار  از اسـتفاده . باشد مي ساختمان در انسان آسايش شرايط ايجاد براي طبيعي انرژي جزيانهاي

)Biocimatic  (اولگي نظير  )Olgyay   (جيوواني و )Giovoni(   نظر از كه سال از ايامي درصد تعيين جهت در نيز... و 

 مقادير و بوده كيفي نمودارهايي اقليمي زيست هاي نمودار اين وجود اين با. دارند فراوان بردكار دارند را معيني وضع دمايي

  ]3[.نميدهد قرار اختيار در را كمي

  

 انـد  بـوده  پـذير  تجديد منابع و اي هسته انرژي ، نفتي هاي فرآورده ، سنگ زغال سوخت از انرژي توليد عمده كه زماني در

 بيومـاس  طريـق  از شـده  توليـد  انرژي مصرف به متعلق% 3/10 مقدار اين از كه است بوده% 6/12 پذير تجديد منابع ميزان

 سـاختمان  بخش در انرژي مصرف. است بوده 25 و% 25 و% 50 ميزان به تريب به ونقل حمل و صنعت در. باشد مي سنتي

    باشد مي زير ترتيب به

  %25 روشنايي -الف

  %45 سرمايش و گرمايش -ب

  %15 يزاتتجه و وسايل -ج

  %15 انرژي اتالف -د

  

 تلـف  آن درصـد  15 كه ساختمان در كل يانرژ مصرف 50 توجه قابل زانيم كه است معتقد خود مقاله در اربابيان همايون

 ميـزان  هر به. است تياهم حايز گريد طرف از شيسرما و شيگرما و ييروشنا در مصرف 70 زانيم و طرف كي از شود، يم

 عنـوان  بـه  معمـار  نقـش  به توجه با. داشت خواهد يانرژ مصرف كالن در مالحظه قابل اثر خود فوق ريمقاد در ييجو صرفه



                             
 
 

   

 
 

   

 مختلـف  يقسـمتها  در را حـرارت  تبـادل  زانيـ م تا است الزم يانرژ اتالف كاهش و يانرژ نهيبه مصرف در ساختمان طراح

  . دده قرار يبررس مورد ساختمان

  

  ساختمانساختمانساختمانساختمان    خارجيخارجيخارجيخارجي    پوستهپوستهپوستهپوسته        ----4444

 ن،ساختما پوسته مصالح يابر نيكسا يطاشر در. ستا مؤثر ربسيا تيارحر يژنرا لنتقاا در نساختما مفر و كلي حجم

 يابر كه امقدا ينا. تشدا هداخو يكمتر ارتحر لنتقاا ،باشد كوچكتر آن ييربناز به نساختما جيرخا پوسته نسبت رهرقد

  ]5[ .ددگر ميبر نساختما يا  هزسا و يرمعما حياطر به د،ميگير رتصو ارجد از تيارحر تتالفاا كاهش

  

مهمترين بخش اكثر ساختمان ها كه طراحي آن براي كاهش مصرف انرژي مطرح مي شود پوسته خارجي ساختمان اسـت.  

در ميان مولفه هاي مصرف انرژي در صنعت ساختمان تامين گرمايش كه عموما از منابع سوخت هاي فسيلي اسـتفاده مـي   

% از گاز طبيعي مصرفي كشور بعلت عدم توجه و دقـت كـافي در طراحـي و    70دار است. زيرا شود از اهميت ويژه اي برخور

ساخت و استفاده از مصالح مناسب، جهت تامين گرمـايش سـاختمان اختصـاص مـي يابـد. بـا بررسـي عوامـل گونـاگون و          

بـيش از يـك سـوم انـرژي در      تاثيرگذار در ميزان مصرف انرژي گرمايشي ساختمان مي توان راهكارهاي مناسبي ارائـه داد. 

% اين انرژي در ساختمان هاي دولتي مصرف ميشود. لذت با توجه به رويكرد مناسب دولـت   70ساختمان تلف مي شود كه 

در اصالح الگوي مصرف الزم است جهت كاهش مصرف سوخت و صرفه جويي در مصرف انرژي و بهينه سازي ساختمان ها 

ن و مناسب در طراحي ها و اجراي ساختمان ها خصوصا عايق كاري در پوسته خـارجي  بخصوص در اين زمينه از مصالح نوي

  ]6دقت الزم و كافي به عمل آيد.[

  

عالوه بر اين ، بهينه سازي پوشش ساختمان بايد پس از ارزيابي دقيق بارهاي حرارتي ساختمان انجام گيرد . به عنوان مثال 

اي مسكوني و تجاري كوچك يا انبار هـا ، تلفـات انتقـالي پوشـش و بارهـاي      در ساختمان هاي كم ارتفاع، نظير ساختمان ه

نفوذ هوا به داخل قابل توجه بوده و بارهاي داخلي اين گونه تاسيسات معموال پايين اسـت. لـيكن در سـاختمان هـاي بلنـد      

ـ   اال مـي باشـد و بارهـاي    تجاري و صنعتي و مجتمع هاي بزرگ ، جذب حرارتي ناشي از تجهيزات، روشنايي و افراد نسـبتا ب

  ]2انتقالي تنها از فضاهاي پيراموني تاثير مي پذيرد. [

  

 يكـار  قيعـا  زانيـ م چـون  يعوامل به بازشوها و كف بام، ها، وارهيد مانند ساختمان يقسمتها قيطر از حرارت اتالف زانيم

 چهـار  يمعمـول  خانـه  كي در هدد يم نشان تمطالعا.  دارد ساختمان خارج و داخل يدما اختالف و پوشش سطح ،يحرارت

 يمـ %  11 منافـذ  و%  14 بازشوها ،% 20 آزاد يهوا با مرتبط كف ،% 26 بام ،% 29 وارهايد در يانرژ اتالف زانيم باز، طرف

با جا نمايي مناسب عالوه بر بهره گيري از نور (به خصوص جبهه جنوبي) باعث مي شود تـا بتـوان بخشـي از گرمـاي      .باشد

  تمان در اوقات سرد را از طريق تابش به داخل تامين نمود.مورد نياز ساخ

  

  جداره هاي نورگذرجداره هاي نورگذرجداره هاي نورگذرجداره هاي نورگذر    ----5555
طراحي ساختمان بر اساس جبهه و قرارگيري ساختمان انجام مي شود. يكي از فاكتورهاي مهم در صرفه جويي شيشه هاي 

ورودي  در فصـول گـرم سـال    % از گرماي  30رفلكس، دوجداره ، و شيشه هاي رنگي عملكرد بهتري خواهند داشت. حدود 

نور عبوري از پنجره به داخل ساختمان مي باشد. در مناطق گرم شيشه هايي استفاده مي شـود كـه ضـريب بدسـت آوردن     

  خورشيد آنها پايين است.



                             
 
 

   

 
 

   

        

دارند. به عبارت ديگر بيشترين انتقال انرژي به ازاي در  پوسته خارجي جداره هاي شفاف بيشترين ضريب انتقال حرارت را 

واحد سطح از اين حداره ها صورت مي گيرد. به همين علت ، انتظارات عملكردي از جداره هاي شفاف به مراتـب بيشـتر از   

        ]]]]7777[[[[ديگر قسمت هاي پوسته خارجي ساختمان است.

        

ت است كه با وجـود شيشـه هـاي رنگـي و رفلكـس و      شيشه به عنوان ضعيف ترين بخش هاي ساختمان از نظر تبادل حرار

Low-e   و دو جداره عملكرد حرارتي پنجره هاي ساختمان بهبود فراواني يافته است و استفاده از آنها درنماي ساختمان بـا

توجه به خواص حرارتي و نور و ميزان عبور انرژي و كاهش آن به منظور كم كردن هزينه هاي سرمايش و گرمايش اهميـت  

ادي پيدا كرده است. يكي از فاكتورهاي موثر در انتخاب شيشه ميزان ورود انرژي خورشيد به داخل سـاختمان اسـت. در   زي

  ]8% از گرماي ورودي به ساختمان در فصول گرم ناشي از نور عبوري از پنجره به داخل ساختمان مي باشد.[30حدود 

  

آن بايد از قاب هاي مرغوب و بدون درز مسـتقيم و بـا حـداقل نشـت     جداره هاي نورگذر شامل پنجره ها، نورگيرها و مشابه 

هوا باشند. استفاده از شيشه هاي دوجداره و يا دو قاب موازي در اين سطوح به ويژه در مورد پنجره هـا توصـيه مـي شـود.     

بت به سطح پوسته مقدار سطوح نورگذر از نظر انتقال حرارت درساختمان بسيار موثر است. هرقدر مقدار سطوح نورگذر نس

خارجي كمتر باشد، انتقال حرارت كمتري نسبت به خارج وجود خواهد داشـت. مقـدار كـافي و مناسـب سـطوح نورگـذر و       

مناسب سطوح نورگذر باعث مي شود تا ضمن تامين نور مناسب براي فضاهاي داخل، از انتقال حرارت به خارج كاسته شود. 

ي خورشي براي تامين بخشي از گرماي مورد نياز در اوقات سرد كمك مي نمايد. سطوح نورگذر جنوبي به جذب انرژي تابش

سطوح نورگذر به علت مقاومت حرارتي اندك نسبت به ساير بخش هاي پوسته خارجي نبايد رو به جبهـه هـاي نـامطلوب و    

  ]  4هد بود. [سرد ساختمان قرار گيرند. بدين ترتيب، جبهه هاي مزبور از حداقل سطح مورد نياز برخورد خوا

  

جداره هاي شفاف بايد طوري طراحي شوند كه ميزان نور و انرژي ورودي به ساختمان از آن طريـق در طـول سـال كنتـرل     

شود. مهمترين راه كنترل حرارت استفاده از پنجره هاي دو جـداره مـي باشـد البتـه روش ديگـري نيـز وجـود دارد؛ نظيـر         

ستفاده از فيلم هاي شيشه اي و جداره هاي نورگذر پليمري قبـل از پـرداختن بـه    دوپنجره اي كردن جداره هاي نورگذر با ا

سيستم هاي مختلف مورد استفاده در جداره هاي نورگذر ساختماني، مقادير فيزيكي كه بـراي تعيـين مشخصـات حرارتـي     

سايه، ضريب گـذر نـور   جداره هاي نورگذر مطرح مي باشد معرفي مي گردد: مقاومت حرارتي، ضريب انتقال حرارت، ضريب 

  ]9مرئي، ضريب گذر انرژي خورشيد، حرارت خورشيدي اكتسابي. [

  

ويژگي هاي شيشه دوجداره مي توان به كنترل شرايط دماي محيط، كاهش اتـالف حرارتـي و نـم زدگـي شيشـه و ايمنـي       

صرف گاز صرفه جويي نمـود  متر مكعب در م 40بيشتر اشاره كرد. از نظر اقتصادي هم مي توان گفت در هر سال نزديك به 

پره رادياتور از سيستم شوفاژ ساختمان كم كـرد. عـالوه بـر آن در صـورت شكسـتن ورق بيرونـي شيشـه         22/1و به ميزان 

دوجداره ممكن است ورق داخلي نشكند و احتمال ريزش و خطرات بعدي به حداقل مي رسد. به اين دليـل باعـث افـزايش    

دسي بل كاهش مي دهد. همچنـين در بـين دو    45از اين نوع شيشه نفوذ صدا را نيز تا  ايمني ساختمان مي گردد. استفاده

  ]8جداره شيشه ها مواد جاذب رطوبت قرار دارد مانع نفوذ رطوبت به محيط شوند.  [

  
]5مقادير ضريب انتقال خورشيدي براي انواع مختلف شيشه هاي ساختماني متعارف[ - 1جدول  



                             
 
 

   

 
 

   

نگي انعكاسير رنگي ساده ساده نوع شيشه  دوجداره مشجر 

 بي رنگ بي رنگ جيوه اي برنزي آبي آبي برنزي سبز بي رنگ رنگ

Mm 4 6 6 4 6 6 6 6 4 6-4  

Si 86/ -  83/ -  62/ -  70/ -  62/ -  33/ -  24/ -  23/ -  23/ -  52/ -  

  

بين قطعات شيشه اي بهبود بازدهي انرژي كه مي تواند براي تمام اجزاي پنجره انجام گيرد عبارتست از: عايق كردن فضاي 

براي كاهش انتقال حرارت رسانشي، نصب روكش چند گانه يا اليه هاي پرده براي كاهش انتقـال حـرارت از طريـق تـابش،     

وارد كردن آرگون يا كريپتون بين فضاهاي شيشه اي كه مي تواند جريان همرفتي انتقال گرما را كـاهش دهـد، اسـتفاده از    

مي تواند انتقال تشعشات خورشيد به فضاي نشـيمن را كـاهش دهـد. بـراي تعيـين دقيـق        تجهيزات ايجاد سايه بيروني كه

] شبيه سازي انرژي سـاختمان نقـش مهمـي    2كارآيي انرژي ساليانه جايگزيني پنجره ها، مي توان از مدل سازي انجام داد[

انرژي پژوهشـي و ارزيـابي طراحـي    در تحقيقات بر روي بهره وري انرژي ساختمان ، يك روش تحليلي قدرتمند براي ايجاد 

  ]10معماري است و يك وسيله صرفه جويي در جهت بررسي بهره وري انرژي، بهينه سازي عملكرد، هزينه و زمان است. [

  

        سايبانسايبانسايبانسايبان        ----6666
سايبان ها براي كنترل ميزان تابش آفتاب به سطوح نورگذر ساختمان به كار ميروند. لزوما در همه مناطق اقليمي به وجـود  

يبان نياز خواهد بود. براي تعيين نياز به وجود سايبان بايد اقليم منطقه بطور دقيق مطالعه شود تـا اوقـات گـرم سـال در     سا

منطقه مورد نظر تعيين شود. در صورت وجود اوقات گرم بايد در جبهه هاي مختلف ساختمان با توجه اوقـات گـرم سـال و    

بان افقي يا عمودي تعيين شود. به اين ترتيب در اوقات مزبـور تمـامي سـطح    زاويه تابش خورشيد در اوقات مزبور زاويه ساي

پنجره در سايه قرار گرفته و مانع از ورود تابش خورشيد به داخل و افزايش دما و ايجاد شرايط نامطلوب حرارتـي در فضـاي   

  ]4داخل مي شود. [

  

ارت حاصل از منابع گرمايشي طبيعي نظير انرژي استفاده از عايق حرارت در پوسته خارجي ساختمان سبب مي شود كه حر

تابشي خورشيد، گرماي حاصل از ساكنين و گرماي حاصل از وسايل الكتريكي در فضاي داخلي باقي بماند و به عنوان منبع 

پيش  گرمايشي كمكي مورد استفاده قرارگيرد. در نتيجه اگر در مناطق با نياز سرمايي زياد بر روي پنجره ها سايبان مناسب

بيني نشود، در اوقات گرم سال نه فقط دماي داخل طاقت فرسا شده، بلكه بار برودتي ساختمان ساختمان نيز به مقدار قابل 

توجه اي افزايش يافته و انرژي زيادي براي تامين سرمايش الزم خواهد بود. براي پيشگيري از اين امر بايد روي پنجره هاي 

سايباني با عمق مناسب تعبيه گردد. منظور از عمق مناسب سايبان ، عمقي است كـه در   ساختمان هاي واقع در اين مناطق

اوقات گرم سال از تابش خورشيد به داخل ممانعت به عمل آيد و در اوقات سرد براي اسـتفاده از گرمـاي تابشـي خورشـيد     

درجه شمالي و براي پنجـره هـاي    37تا  25امكان ورود تشعشع خورشيد به داخل فراهم شود. براي عرض هاي جغرافيايي 

% در اوقات گـرم بـر   100واقع در جهت هاي مختلف جغرافيايي، سايبان هايي از نظر ظاهر و ابعاد پيشنهاد شده است كه تا 

  ]4روي پنجره سايه ايجاد مي كند. [

  



                             
 
 

   

 
 

   

  

  نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري    - - - - 7777

از طريق پوسته و نور گذرها صحبت كرد. در اين مقاله تالش شد تا در رابطه با ساختمان و بهينه سازي انرژي در آن 

هرچند كه تنها يك ساختمان نمي تواند در بهينه سازي مصرف انرژي موثر باشد. بايد طراحي شهري بهينه شود، روش 

هاي شهر سازي و معماري كاهش دهنده مصرف انرژي، روش هاي پايدار بوده و چه از نظر اقتصادي و چه زيست محيطي 

و عايق كاري ها هزينه هاي مربوط به انرژي و آلودگي  19روش هاست. در صورت رعايت قوانين مبحث مناسب تر از ساير 

هاي ناشي از آن كاهش مي يابد. به جهت كاهش مصرف انرژي  استفاده از پنجره و درب بدون درز، عايق بندي جداره ها و 

سته، نصب پرده يا كركره در پنجره ،نصب عايق كف و سقف، دربهاي چوبي به جاي فلزي، اصالحات در ساختار خارجي پو

پلي استايرون رو سقف طبقات و بين ديواره ها، درست كار كردن سيستم گرمايش و سرمايش و ... مي تواند در رابطه با 

  صرفه اقتصادي  مفيد باشد. 

. 1به نكاتي مانند اعمال نكات براي پيشگيري از آلودگي هاي محيطي در نتيجه مصرف سوخت هاي فسيلي  و توجه  

. توجه به ويژگيهاي مورد نياز در طراحي و ساخت به عنوان 2استفاده از تجربيات موجد در معماري سنتي و بومي كشور 

. آگاهي استفاده كنندگان 4. هماهنگي سيستمهاي تاسيساتي مورد استفاده با طرح و محيط به طور كلي 3يك استراتژي. 

جويي در مصرف انرژي مي باشد. عالوه براين بايد فضاهاي داخلي به نحو مناسبي چيدمان  و ساكنين نسبت به مقوله صرفه

شوند بطوري كه قسمت جنوبي براي فضاهايي كه درطول روز نياز به نور بيشتري دارند استفاده شود. براي استفاده از 

. 3اتالف حرارتي و نم زدگي شيشه  . كاهش2.كنترل شرايط دماي محيط 1پنجره بهتر است از پنجره دوجداره به دليل 

درصد باشد. استفاده از 40ايمني بيشتر استفاده كرد. ابعاد و فريم از جنس پي . وي. سي جهت كاهش مصرف انرژي تا 

پرده يا كركره عايق با جنس، رنگ ، نوع و نحوه نصب مناسب با منطقه و آب و هواي آنجا باشد، زيرا در مقدار هواي جابجا 

  طح اثر مي گذارد. استفاده از سيستم گرمابند در شيشه يا درب در بهينه سازي مصرف انرژي اثر دارد.شده روي س
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        منابعمنابعمنابعمنابع    ----7777
        
  رانيا يانرژ يمل شيهما نيسوم ساختمان، در يانرژ مصرف يساز نهيبه ، 1380،  ونيهما، ان يارباب] 1[
  ،مميزي انرژي در  سيستم هاي ساختماني، تهران، انتشارات هزاره سوم انديشه1388] كرارتي ، منصف ، 2[
، اولين همايش سراسري ساختمان در انرژي مصرف سازي بهينه در اقليمي عوامل نقش ،، سيد مسعودداراني مصطفوي] 3[

  انرژي خراسان
  ، كاهش مصرف انرژي در ساختمان، انتشارات آذر1388] سيد صدر، سيد ابوالقاسم، 4[
  ، دفتر امور مقررات ملي ساختمان1392صرفه جويي در مصرف انرژي مقررات ملي ساختمان ،  19] مبحث 5[
اولين همايش منطقه اي عمران و  ، ساختمان خارجي پوسته سازي بهينه با انرژي مديريت ،1390رنجبر، محمد،  ] خرد6[

  يمعمار
 اولين، 1380، ها ساختمان در يانرز مصرف يساز نهيبه در كارآمد نورگذر يها جداره نقش ] محمد كاري، بهروز،7[

  ساختمان در سوخت مصرف سازي هنبهي المللي بين همايش
ي ، اولين همايش منطقه اي عمران انرژ مصرف كاهش جهت در ساختمان يها پنجره يطراح، 1390] احمدي، فاطمه، 8[

  و معماري
، 1387] مركز تحقيقات شركت بهينه سازي مصرف سوخت، عايق كاري حرارتي ساختمان: انواع عايق ها و نحوه اجرا، 9[

  رات كليد آموزشانتشا
  ، مساحت پنجره در ساختمان اداري از نظر بهره وري انرژي، انتشارات دانشگاه فني برلين1393] نصرالهي، فرشاد، 10[
 
 
  
  
  


