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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

موقعيت جغرافيايي ايران موجب شده كه امكان دريافت ميزان قابل توجهي انرژي تابشي خورشيد فراهم باشد. در اين 

آنها، طراحي هاي زيست محيطي ناشي از سوزاندن هاي فسيلي و آلودگيشرايط، با توجه به محدود بودن ذخاير سوخت

هاي غيرفعال، به كاهش انرژي مصرفي نهايي ساختمان منجر شود. تواند با استفاده از راهكارهاي سامانهمعماري مناسب مي

هاي استفاده بهينه از انرژي تابشي در ساختمان شرطگيري مناسب ساختمان نسبت به تابش خورشيد يكي از پيشجهت

شهر به عنوان نماينده  8گيري مناسب ابنيه نسبت به انرژي تابشي در ايران بوده كه باشد. هدف اين مقاله تعيين جهتمي

وهوايي شهرهاي مورد نظر از آوري اطالعات آبهاي مختلف كشور مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. پس از جمعاقليم

زاويه بهينه براي شهرهاي موجود در دهد كه افزار اكوتكت براي تحليل استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مينرم

درجه چرخش نسبت به شرق) و زاويه بهينه در  5درجه (جهت جنوبي با  175هاي گرم و خشك (شاهرود و كرمان) اقليم

باشد. هچنين زاويه بهينه درجه مي 177,5تا  172,5شهرهاي موجود اقليم سرد و كوهستاني (تبريز و همدان) در بازه 

د در اقليم متعدل و مرطوب (گرگان و رشت) و شهرهاي موجود در اقليم گرم و مرطوب (بندرعباس و براي شهرهاي موجو

  باشند.بوشهر) با هم متفاوت مي
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ايش بسيار وسيع است و اين در حالي است كه منابع انرژي محدود است. امروزه با افزايش رفاه، نياز به انرژي در حال افز

نمايند اي را توليد ميدرصد گازهاي گلخانه 30نمايند و همچنين درصد انرژي مصرفي دنيا را مصرف مي 45ها ساختمان

)Zhai et. al, 2010:357زايش نياز به برق خانگي، ها شامل تغيير اقليم، اف). داليل روز افزون مصرف انرژي در ساختمان

هاي مسكوني سهم باشد. ساختمانها، رشد استفاده از وسايل برقي خانگي، تغييرات در صنعت و ... ميافزايش ساختمان

). بسياري Yao,2011شوند (ترين بخش مصرف كننده انرژي محسوب ميبسزايي در مصرف انرژي دارند و در واقع اصلي

يز بخش مسكوني سهم بسزايي در مصرف انرژي دارد و تحقيق در اين زمينه يكي از نيازهاي روز ديگر از كشورها در ايران ن

  باشد.جامعه مي

هاي زيست محيطي ناشي از سوزاندن آنها باعث گسترش هاي فسيلي و همچنين آلودگيمحدود بودن ذخاير سوخت

الدي، بحران انرژي و تخريب اليه ازن و گرم مي 1970مباحث مربوط به محيط زيست و انرژي شده است. از اوايل دهه 

شدن كره زمين موجبات اعمال قوانين براي كنترل مصرف انرژي را فراهم آورد. از آن زمان مبحث توسعه و طراحي پايدار 

  به عنوان يكي از مباحث مهم در طراحي معماري مطرح شد.

رف انرژي نهايي را فراهم آورد. بنابراين، مسأله مصرف توان موجبات كاهش مصبه اين ترتيب، با طراحي معماري صحيح مي

توان گيري پروژه مورد توجه قرار گيرد. به طور كلي ميانرژي ساختمان بايد از همان مراحل اوليه طراحي ساختمان و شكل

  گفت كه دو رويكرد كلي در اين زمينه وجود دارد:

  طراحي در راستاي كاهش نياز به انرژي ساختمان -1

  هاي پاك موجود در سايت براي استفاده در ساختمانراحي در راستاي ذخيره انرژيط -2

اي طراحي شود كه نياز به گرمايش، سرمايش و به طور كلي نياز انرژي ساختمان براي تأمين به عبارت ديگر، بنا بايد بگونه

ناسب نسبت به عوامل اقليمي نظير گيري مشرايط آسايش كاهش يابد كه اين مهم با بكارگيري راهكارهايي نظير جهت

هاي پاك موجود نظير انرژي تابشي اي طراحي شود كه از انرژييافتني است. در واقع بنا بايد بگونهتابش، باد و ... دست

  خورشيد بيشترين استفاده را ببرد. 

 كره بيشتر مناطق در و ودهب پايانبي و ارزان پاك، انرژي جهان است. اين در انرژي منبع ترينعظيم خورشيدي انرژي

 جهاني، وهواي و آب محيطي زيست تغييرات از حاصل پيامدهاي و منابع فسيلي است. محدوديت استحصال قابل زمين

 تابش باالي پتانسيل با در كشورهايي خصوص به فسيلي هايانرژي با خورشيدي رقابت انرژي براي را مناسبي هايفرصت

باشد. در اين شيوه ترين نوع استفاده از اين انرژي مياده مستقيم از انرژي خورشيدي، سادهشيوه استف .است نموده ايجاد

باشد. در اين شيوه استفاده از وسايل هاي خورشيدي مستقيم عمل نموده و بنا عامل جذب كننده اين انرژي ميتابش

كند و تنها ين انرژي را دريافت و نگهداري ميمكانيكي و تأسيساتي مد نظر نبوده و خود ساختمان با عناصر و اجزاي خود ا

نياز به علم و آگاهي راجع به طراحي اقليمي يك ساختمان است. يكي راهكارهاي استفاده بهينه ساختمان از اين نوع انرژي 

 سطوح ساختمان، اكثر براي گيريجهت باشد. بهترينها نسبت به تابش آفتاب ميگيري ساختمانتوجه به جهت

كند. هدف از دريافت مي تابستان در را آن حداقل و زمستان در خورشيد تابش حداكثر كه تاس جهتي

 4ها به منظور استفاده بهينه از انرژي تابشي خورشيد در هشت شهر از گيري ساختمانانجام اين تحقيق اين است كه جهت

گيري بهينه پيش از اينكه طراحي ساختمان جهتوهوايي مختلف كشور ايران، مورد بررسي قرار گيرد تا با تعيين اقليم آب

  ها فراهم كرده باشيم. و پروژه آغاز شود، نخستين اقدام در زمينه استفاده از انرژي خورشيدي را در ساختمان
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ار جويي در مصرف انرژي در بخش مسكوني، اين پژوهش به دنبال دستيابي جهت بهينه استقربا توجه به اهميت صرفه

بندي باشد. با توجه به دستههاي مختلف كشور، براي دريافت حداكثر انرژي تابشي خورشيد ميها در اقليمساختمان

 اقليم ايران)، غرب غرب و شمال كوهستاني (نواحي و سرد از: اقليم عبارتند ما كشور در هااقليم انواع)، 1387كسمايي (

با توجه  .خزر درياي حاشيه نواحي مرطوب و اقليم معتدل و كشور جنوب ينواح مرطوب و گرم اقليم كويري، خشك و گرم

شهر تبريز و همدان، شاهرود و كرمان، بندرعباس و  8گيري مطلوب بناها در بندي در اين پژوهش جهتبه اين دسته

وهوا هاي آبظور ابتدا دادهاند. بدين مناقليم كشور مورد بررسي قرار گرفته 4اي از بوشهر، رشت و گرگان به عنوان نماينده

تجزيه و  2011شناسي اين شهرها از سايت انرژي پالس گردآوري شده و در ادامه با استفاده از نرم افزار اكوتكت 

هاي الزم به منظور دستيابي به جهت بهينه استقرار بناها انجام شده است. اساس كار در اين روش بدين گونه است  تحليل

ن بر مبناي بيشترين ميزان دريافت انرژي خورشيدي در زمستان و كمترين ميزان دريافت انرژي كه جهت بهينه ساختما

  خورشيدي در تابستان در نظر گرفته شده است.

        

        مباني نظريمباني نظريمباني نظريمباني نظري    ----3333

        

        هاهاهاهاهاي نو در معماري و طراحي ساختمانهاي نو در معماري و طراحي ساختمانهاي نو در معماري و طراحي ساختمانهاي نو در معماري و طراحي ساختماننقش انرژينقش انرژينقش انرژينقش انرژي    ----1111- - - - 3333

ژي روبه رو ساخته و حيات بشري را تهديد افزايش مداوم جمعيت، كشورهاي جهان را بيش از پيش با مشكل كمبود انر

شايد با كوشش مداوم دانشمندان، پرتو اميدي بر چهره حيات بر روي كره خاكي بتابد و بيم متالشي شدن تمدن  .كند مي

يكي از مهمترين عوامل آلوده كننده محيط زيست در جهان و  بشر در اثر كمبود انرژي و كثرت آلودگي محيط، از بين برود.

خصوص كشور ما، مصرف انرژي فسيلي در فضاهاي مسكوني براي تهيه آب گرم مصرفي و گرماي فضاي زندگي است كه به 

هاي فسيلي كه در واقع پايه هاي صنعت  با هجوم روز افزون انسان ها از روستاها به شهرها به تعداد مصرف كنندگان سوخت

شود، پس با اجراي اصول پايداري محيطي مي توان با اين مشكل  نوين جهان و ازجمله ايران را شامل مي شود، افزوده مي

 .مبارزه كرد

پايداري محيطي به معني حفظ سرمايه طبيعي است كه ايجاب مي كند ما انسان ها در مصرف مواد تجديد شونده و در 

نند فراهم كنند، مصرف مصرف آب و منابع انرژي حد و اندازه را رعايت كرده و بيشتر از آنچه سيستم هاي طبيعي مي توا

نكنيم. به عالوه به ياد داشته باشيم كه نسبت مصرف ما از منابع يكبار مصرف نبايد بيشتر از نسبتي باشد كه منابع پايدار 

تجديد شونده نتوانند آن را جبران كنند. بهترين مثال در اين مورد نفت و سوخت فسيلي است كه پس از تمام شدن، 

 .تجديد نمي شوند

هاي  ت زيست محيطي ناشي از كاربرد سوخت هاي فسيلي و افزايش روز افزون تقاضاي انرژي، رويكرد به انرژيمشكال

هاي توليد انرژي كشور هاي توسعه يافته تر مي سازد. برنامهتجديدپذير، توسعه و كاربرد اين منابع را در دنيا هر روز ضروري

 .رروي انرژي هاي نو متمركز شده استو در حال پيشرفت دنيا، به ميزان قابل توجهي ب

اي كه در اثر تابش نور خورشيد و بدون ها را مي توان انرژي تجديدپذير خورشيدي نام برد. هر پديدهيكي از اين انرژي

هاي محرك، الكتريسيته توليد كند، پديده فتوولتائيك ناميده مي شود و به سيستمي كه از اين پديده استفاده از مكانيزم

اي است كه با تابش نور مستقيم خورشيد بر سطح گويند. عملكرد اين سيستم به گونهفاده كند، سيستم فتوولتائيك مياست

برداري، عدم شود. از مزاياي اين روش مي توان به سهولت در نصب و بهرههاي خورشيدي انرژي الكتريكي توليد ميپانل



                             
 
 

   

 
 

و قابليت نصب و راه اندازي در مناطق دور دست بدون نياز به لوازم جانبي  نياز به ادوات مكانيكي، عدم ايجاد آلودگي صوتي

 ). 1388(قياسوند،  اشاره كرد

توان به انرژي زيست توده اشاره كرد. منابع فراوان زيست توده در طبيعت اعم از منابع از منابع ديگر جهت توليد انرژي مي

اي شهري و صنايع غذايي و فضوالت دامي منابعي هستند كه رها شدن گياهي و مواد زائد كشاورزي، زباله ها و فاضالب ه

اي و مخرب محيط زيست مي شود كه ادامه آنها در طبيعت عالوه بر بروز مشكالت بهداشتي، باعث توليد گازهاي گلخانه

وه بر كنترل مديريت اين منابع عال .اين روند موجب خسارات فراوان و بعضا غير قابل جبران به محيط زيست مي شود

هاي زيست محيطي، منجر به توليد انرژي فراواني مي شود كه هم اينك در آمريكا و كشورهاي اروپايي از منابع آلودگي

 ).1392(شيارگر و نظام،  شودزيست توده جهت توليد انرژي در سطح نيروگاهي استفاده مي

از انرژي باد در مقايسه با ساير منابع انرژي مورد استفاده، در هاي تجديدناپذير است. استفاده انرژي باد نيز از منابع انرژي

هاي بادي به داليل عدم آلودگي محيط بسياري از كشورهاي جهان رو به فزوني گذاشته است. استفاده از تكنولوژي توربين

اب مناسب در زيست و همچنين قيمت پايين توربين هاي برق بادي در مقايسه با ديگر صور انرژي هاي نو، يك انتخ

مقايسه با ساير منابع انرژي تجديدپذير است. از مزاياي استفاده از اين انرژي عدم نياز توربين بادي به سوخت، تامين 

بخشي از تقاضاي انرژي برق، كمتر بودن نسبي قيمت انرژي باد نسبت به انرژي فسيلي در بلند مدت، تنوع بخشيدن به 

 ر انرژي، عدم نياز به آب، عدم نياز به فضاي زياد و عدم داشتن آلودگي محيط زيست استمنابع انرژي و ايجاد سيستم پايدا

 ).1388(قياسوند، 

ها، به خصوص در مناطق دور دست، هنگام طراحي بنا ابتدا بايد به ميزان مصرف انرژي تعيين جهت استفاده از اين انرژي

چراغ هاي روشنايي، لوازم برقي، سيستم گرمايشي و... توجه شود تا شده و سپس با استفاده كار آمد از لوازم مصرفي مانند: 

از اتالف انرژي جلوگيري به عمل آيد. بنابراين اجراي دقيق اصول معماري نوين در طراحي بنا در جلوگيري از اين امر 

 .بسيار تاثيرگذار است

يستم ها با توسعه تكنولوژي، جهت ايجاد تنوع در با توجه به روند روز افزون استفاده از كاربرد انرژي هاي نو و پيشرفت س

منابع تامين انرژي و كاهش مصرف سوخت هاي فسيلي بايد حركتي در توليد اين گونه انرژي ها صورت گيرد تا در صورت 

 .بروز بحران انرژي در جهان، جهت تامين بخشي از انرژي، مورد استفاده قرار گيرند

  

        ها ها ها ها يدي در طراحي ساختمانيدي در طراحي ساختمانيدي در طراحي ساختمانيدي در طراحي ساختمانضرورت بكارگيري انرژي خورشضرورت بكارگيري انرژي خورشضرورت بكارگيري انرژي خورشضرورت بكارگيري انرژي خورش    ----2222- - - - 3333

 صورت به زمستان در عمودي و صورت به تابستان در خورشيد نور تابش و دارد قرار زمين شمالي درنيمكرة ايران كشور

 متفاوت هاي گوناگوناقليم در تابستان و زمستان هنگام به آسمان در آن موقعيت و خورشيد حركت مسير .است مايل

روز  300تابد و كيلووات ساعت انرژي خورشيدي بر هر متر مربع از سطح زمين مي 5,5ر متوسط اما روزانه به طوباشد،  مي

درصد از خاك كشور داريم كه نشان دهنده اين است كه پتانسيل بااليي از انرژي خورشيدي در كشور وجود  90آفتابي در 

  توانند از اين انرژي بهره ببرند.وايي كشور ميوهشود همه مناطق اقليمي و آبدارد. همانطور كه در شكل زير مشاهده مي

هاي ، در كشور ما بيشترين مصرف انرژي به ترتيب در بخش1384بنا بر اطالعات منتشر شده در ترازنامه انرژي سال 

 44,35ونقل، صنعت و كشاورزي است. بر اساس اين آمار، مصرف انرژي در بخش خانگي و تجاري خانگي، تجاري، حمل

درصد بوده است. به عبارت ديگر، بيشترين سهم  3,9درصد و كشاورزي  22درصد، صنعت  29,73ل و نقل درصد، حم

مصرف انرژي به بخش خانگي و تجاري تعلق دارد و اين در حالي است كه در كشورهاي توسعه يافته اين بخش به مراتب 

  ).1389دهد (قيابكلو، سهم كمتري را نسبت به بخش صنعت به خود اختصاص مي

  



                             
 
 

   

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ميزان انرژي خورشيدي در ميزان انرژي خورشيدي در ميزان انرژي خورشيدي در ميزان انرژي خورشيدي در  ) متوسط ساليانه ) متوسط ساليانه ) متوسط ساليانه ) متوسط ساليانه 1111شكل (شكل (شكل (شكل (

نواحي مختلف ايران بر نواحي مختلف ايران بر نواحي مختلف ايران بر نواحي مختلف ايران بر  حسب كيلووات ساعتحسب كيلووات ساعتحسب كيلووات ساعتحسب كيلووات ساعت

با توجه به اينكه بيشترين بخش مصرفي انرژي كشور در بخش خانگي و تجاري بوده و از طرفي پتانسيل بااليي در زمينه 

دارد؛ لذا ضرورت دارد از اين انرژي پاك و پايدار در طراحي  ميزان تابش خورشيد و انرژي حاصل از آن در كشور وجود

ها بيش از پيش بهره ببريم چرا كه انرژي فسيلي محدود بوده و ناپايدار است. يكي كاربردهاي انرژي پاك استفاده ساختمان

  باشد.  از سيستم انرژي غيرفعال خورشيدي در تأمين انرژي مي

ها ايفا ژي خورشيدي غيرفعال نقش مهمي را در تأمين انرژي مورد نياز ساختماندر واقع طراحي خانه با سيستم انر

هاي انرژي گرمايشي و سرمايشي خانه با طراحي خورشيدي غيرفعال؛ راحتي، كند. بطوري كه عالوه بر كاهش هزينه مي

چنين طراحي ف كلي از اينشود. ذاتا اهداآسايش، پايداري، جذابيت، تطابق محيطي و ... نيز به ساكنان آن اعطا مي

پذير با محيط به استفاده از انرژي تجديدپذير و پايدار خورشيدي با ريسك پايين نگهداري در سرتاسر عمر يك تطبيق

  گردد.ميساختمان بر

 نور خورشيد قادر است عالوه بر تأمين مقادير زيادي گرما، نور و سايه براي يك خانه طراحي شده خوب، تهويه آن را در

هاي انرژي گرمايشي و سرمايشي را كاهش، تابستان نيز ممكن سازد. طراحي خورشيدي غيرفعال قادر است هزينه

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

  ):1387و منتظر،  موارد زير در آن به وضوح قابل مشاهده خواهد بود (شهبازي

  هاي خورشيدي در زمستان گرم و در تابستان خنك هستند.راحتي: خانه -

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

  شوند.هاي خورشيدي معموال از مصالح با عمر طوالني و هزينه نگهداري پاييني ساخته ميدوام و پايداري: خانه -

  شوند.هاي خورشيدي آكنده از نور هستند و خيلي خوب با خارج از منزل مرتبط ميبيت: خانهجذا -

  شوند.هاي خورشيدي استفاده مؤثر از منابع انرژي را موجب ميپذيري محيطي: خانهتطبيق -

بنا نسبت به زاويه اي در طراحي ساختمان به منظور استفاده بهينه از انرژي خورشيدي نحوه استقرار يكي از اصول پايه

گيري بهينه و هاي ساختماني ضروري است. با فرض جهتتابش است كه توجه به آن در مراحل اوليه طراحي و اجراي پروژه

جويي كرد. از يك سو، با انتخاب فرمي كه توان در انرژي مصرفي ساختمان صرفهتعيين فرم مناسب، به دو صورت مي



                             
 
 

   

 
 

توان از انرژي حرارتي خورشيد براي كاهش نياز به انرژي گرمايي باالتر شته باشد، ميدريافت بااليي در فصل زمستان دا

ها براي تأمين بخشي از انرژي برق ساختمان بهره برد. انواع متنوع و متداولي توان از گردآورندهبهره برد و از سوي ديگر، مي

يرنيروگاهي كاربرد دارند. در استفاده غيرنيروگاهي، اند كه به صورت نيروگاهي و غها طراحي و ساخته شدهاز گردآورده

شود كه الزمه استفاده از ها ميها و آبگرمكنانرژي حرارتي خورشيد صرف توليد انرژي به وسيله سيستم فتوولتائيك، سلول

  ).1381نژاد و صفرزاده، گيري مناسب ساختمان به سمت نور خورشيد است (بهادريآن جهت

  

        گيري ساختمان گيري ساختمان گيري ساختمان گيري ساختمان گيري از انرژي خورشيدي با تأكيد بر جهتگيري از انرژي خورشيدي با تأكيد بر جهتگيري از انرژي خورشيدي با تأكيد بر جهتگيري از انرژي خورشيدي با تأكيد بر جهتبهرهبهرهبهرهبهره؛ ؛ ؛ ؛ سابقه تحقيقسابقه تحقيقسابقه تحقيقسابقه تحقيق    ----3333----3333

سازي، مورد توجه پژوهشگران و مديران انرژي در هايي جهت بهينههاي اخير، درك روند مصرف و تبيين روشدر سال

-شده در مدل هاي متفاوت استفادهبخش مسكوني قرار گرفته است. در اين زمينه، سوان و آگورسال به مرور ادبيات تكنيك

). دونگ و همكارانش از يك الگوريتم شبكه عصبي Swan et. al, 2009اند (سازي انرژي مصرفي بخش مسكوني پردخته

). براي بدست آوردن Dong et. al, 2005بيني مصرف انرژي ساختمان در مناطق گرمسير استفاده كردند (براي پيش

مان، لي و كونگ در مقاله خود پيشنهاد تعديل روش سنتي را با استفاده تر در زمينه مديريت انرژي ساختاطالعات تخصصي

هاي آماري، ). با استفاده از دادهLee et. al, 2011) مطرح كردند (DEAها (بندي آب و هوايي و تحليل پوششي دادهاز طبقه

هاي شهري ش منطقه در اقامتگاهژانگ مصرف ساالنه برق، گاز مايع، گاز طبيعي و زغال سنگ و همچنين انرژي براي گرماي

  ). Zhang,2004مناطق مختلف را با معادالت رگرسيوني تجزيه و تحليل كرد (

) در مورد مصرف انرژي خانگي اعم از NIECSهاي پيمايش مصرف موقت انرژي در سطح ملي (هيرست و همكارانش، داده

). با Hirest et. Al, 1982:76فضا را بررسي كردند ( هاي اصلي گرمايشكل انرژي مصرفي، مصرف برق و استفاده از سوخت

استفاده از پيمايش مصرف انرژي مناطق مسكوني، كازا از روش آناليز كمي رگرسيون به منظور تبيين اثرات پارامترهاي 

تهويه  مختلف بر توزيع كل در طيف مصرف انرژي استفاده نمود. نتايج حاكي از آن بود كه در حالي كه اندازه مسكن براي

هاي گزارش شده رسد تراكم همجواريفضا اهميت دارد، نوع مسكن داراي تأثير كمتري است. عالوه بر اين، به نظر نمي

ران از رويكرد فازي براي ). در تحقيق ديگري، ميچاليك و همكاKaza,2010هيچ نوع تأثيري بر مصرف انرژي داشته باشد (

  ).Michalik et. al, 1997اند. (بيني نياز انرژي بخش مسكوني استفاده نمودهپيش

هايي جويي در مصرف انرژي كولر در اتاقبراي تجزيه و تحليل اثرات راهكارهاي صرفه EQUESTافزار يو و همكارانش از نرم

بندي ديوارهاي خارجي، دهد كه سايبان و عايقتحقيق نشان ميهاي مختلف در چين استفاده نمودند. نتايج با جهت

سازي درصدي را به دنبال دارد. بهينه 11,55و  11,31جويي بهترين راهكار براي كاهش مصرف برق است كه صرفه

به درصد كاهش داده و مصرف برق براي سرمايش و گرمايش  25,92تواند مصرف ساالنه برق را تا راهكارهاي مختلف مي

گيري ). جابر و عجيب، ارزيابي بهترين جهتJinghua et. al,2008يابد. (درصد كاهش مي 34,77و  21,08ترتيب تا 

اند. كاري حرارتي براي يك ساختمان مسكوني در منطقه مديترانه را بررسي كرده ساختمان، اندازه پنجره و ضخامت عايق

توان با انتخاب بهترين جهت، اندازه درصد از مصرف انرژي ساالنه را مي 27,59نتايج دال بر اين مطلب بودهد كه در حدود 

  ). Jaber et. al,2011جويي نمود (ها، سايبان و ضخامت مطلوب عايق صرفهبهينه پنجره

، براي بدست »فرم مناسب ساختمان بلند براي دريافت انرژي تابشي در تهران«اي تحت عنوان شفيعي و همكاران در مقاله

گيري بهينه بنا را نسبت به تابش خورشيد بدست آوردند. بدين هاي بلند ابتدا جهتدن فرم مناسب براي ساختمانآور

هاي اقليمي انجام گرفت افزار اكوتكت در افزونه ابزار آب و هوا، تحليلوهوايي تهران، توسط نرممنظور بر اساس اطالعات آب

نا در شهر تهران براي استفاده از انرژي تابش خورشيد انتخاب گشت درجه جنوب شرقي ب 5گيري بهينه حدود  و جهت

  ).1392(شفيعي و همكاران، 



                             
 
 

   

 
 

هاي شهر شيراز، تابش دريافتي ساختمان ) در بررسي تأثير تابش دريافتي خورشيد در بدنه1392برزگر و حيدري (

هاي عمودي افقي (پالن كف ساختمان)، بدنه هاياند: بدنههاي مورد بررسي را به سه بخش تقسيم نمودهخورشيد در نمونه

-هايي داراي جهتهاي افقي نشان داد كه ساختمانهاي آنان در قسمت بدنهها. تحليلاصلي (نماهاي جنوبي) و ساير بدنه

 1390گيري جنوب شرقي هستند، پتانسيل باالتري براي جذب انرژي تابشي خورشيد دارند. لشكري و همكاران در سال 

گيري بناهاي ساختماني در شهر اهواز بر اساس شرايط اقليمي) انجام دادند. در سازي جهتبهينه«اي تحت عنوان مطالعه

وهوا و اطالعات مربوط به هايي چون جهت قرارگيري بنا نسبت به تابش آفتاد و باد، نوع آباين مطالعه از شاخص

  اختمان استفاده شود.بيوكليماي انساني براي دستيابي به نحوه استقرار بهينه س

در اصل مصرف انرژي ساختمان به چگونگي پاسخگويي طراحي ساختمان به اقليم وابسته است. براي مثال موقعيت  

تواند بر ميزان جذب نور، ميزان سرمايش و قرارگيري جهت و پالن افقي يك ساختمان داراي اهميت بسياري است زيرا مي

از تحقيق خود دريافتند كه ذخيره فصلي  2011). پينل و همكاران در سال Taleb et. al,2011تهويه تأثير مستقيم بگذارد (

انرژي گرمايي داراي پتانسيل بااليي براي تأمين گرمايش و آب گرم بخش مسكوني است. بنابراين مشخصات معمارانه 

شكل ساختمان، تعداد طبقات ، اندازه و  ها، مصالح سقف،گذارند مانند: كيفيت بدنهمتفاوتي بر ميزان مصرف انرژي تأثير مي

اند. گيري نمودهها. برخي از محققان تابش تابش خورشيدي بر سطح افق را اندازهگيري ساختمانها و جهتموقعيت پنجره

گيري اند و با اين روش بهترين شكل جهتپارتريج و پروكتر مدلي براي تخمين تابش خورشيدي در سطح زمين بكار گرفته

گيري بهينه آنها را معرفي هاي مختلف مورد بررسي قرار داده و جهتها نسيت به تابش خورشيدي را در اقليممانساخت

  ).Partrich & Proker, 1976اند (كرده

هاي پايدار بخصوص انرژي خورشيدي به منظور تأمين بخشي از دهد كه استفاده از انرژيتحقيقات صورت گرفته نشان مي

گيري مناسب ساختمان نسبت به زاويه تابش خورشيد و دريافت از ساختمان امري ضروري است. جهتانرژي مورد ني

اي است كه در هنگام ساخت بنا بايد بدان حداكثر انرژي تابشي در زمستان و حداقل آن در تابستان يكي از اصولي اوليه

- ان يكي از رويكردهاي كم هزينه و اقتصادي نيز مي، به عنوتوجه نمود چراكه اين اصل عالوه بر سهم باالي تأمين انرژي

  باشد.

        

        تجزيه و تحليلتجزيه و تحليلتجزيه و تحليلتجزيه و تحليل    - - - - 5555

در اين بخش به تجزيه و تحليل دريافت انرژي خورشيدي و مناسب ترين و نامناسب ترين زاويه قرارگيري ساختمان به 

منطقه اقليمي قرار  4ه در شهر ايران ك 8منظور دريافت انرژي خورشيدي پرداخته شده است. بدين منظور اطالعات اقليمي 

گرفته اند بررسي شده است. بدين منظور براي اقليم سرد و كوهستاني شهرهاي تبريز و همدان، براي اقليم گرم و خشك 

شهرهاي شاهرود و كرمان، براي اقليم معتدل و مرطوب شهرهاي گرگان و رشت و براي اقليم گرم و مرطوب شهرهاي 

  اند. ي قرار گرفتهبوشهر و بندرعباس؛ مورد بررس

هاي گيري بهينه ساختمان ابتدا بايستي دوره سرد و گرم سال در شهرهاي مورد مطالعه با استفاده از دادهبراي تعيين جهت

هاي سال مشخص گردد. بدين منظور از ابزار وهوايي تعيين گردد و ميزان دريافت انرژي خورشيدي به تفكيك ماهآب

Weather Tools ار در نرم افزECOTECT  استفاده شده كه ميزان دريافت تابش خورشيدي بر روي يك صفحه عمودي به

  )2مساحت يك متر مربع را در دوره گرم، سرد و تمام سال محاسبه مي كند. (شكل 

و  هاي سرد سال براي شهرهاي تبريز، همدان، شاهرود، كرمان، بوشهر و گرگان شامل دسامبر، ژانويه، ماه2با توجه به شكل 

باشد. البته ذكر اين نكته ضروري است كه ميزان دريافت انرژي هاي گرم سال ژوئن، جوالي و آگوست ميفوريه است و ماه

-تواند مقدار دقيق آن را مشاهده كرد. ماههاي مختلف سال براي اين شهرها متفاوت بوده كه در شكل زير ميتابشي در ماه



                             
 
 

   

 
 

هاي گرم سال شامل جوالي، آگوست و سپتامبر امبر، ژانويه و فوريه است و ماههاي سرد سال در شهر بندرعباس شامل دس

هاي ژانويه، فوريه و مارس هاي سرد سال در شهر رشت متفاوت بوده و شامل ماهاست. در ميان شهرهاي مورد بررسي ماه

  الي و آگوست است.هاي گرم سال در اين شهر مانند بيشتر شهرهاي مطالعه شده شامل ژوئن، جوباشد. ماهمي
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        ميزان انرژي خورشيدي دريافتي براي واحد سطح ميزان انرژي خورشيدي دريافتي براي واحد سطح ميزان انرژي خورشيدي دريافتي براي واحد سطح ميزان انرژي خورشيدي دريافتي براي واحد سطح     ))))2222((((    شكلشكلشكلشكل

هاي ترين و نامناسب ترين جهت گيري ساختمان به منظور استفاده بهينه از انرژي خورشيدي به كمك دادهانتخاب مناسب

 Autodeskدر نرم افزار Weather Toolsين المللي انرژي پالس دريافت شده است و به كمك ابزار اقليمي كه از سايت ب

ECOTECT Analysis2011  مورد تحليل قرار گرفته است. تعيين بهترين جهت ساختمان به اين صورت است كه نرم



                             
 
 

   

 
 

ل و كمترين ميزان دريافت انرژي افزار با شناسايي زاويه بهينه كه بيشترين دريافت انرژي خورشيدي در فصل سرد سا

خورشيدي در فصل گرم سال، شناسايي مي شود. تعيين نامناسب ترين جهت ساختمان نيز با شناسايي زاويه اي كه 

بيشترين دريافت انرژي خورشيدي در فصل گرم و كمترين دريافت انرژي خورشيدي در فصل سرد مي باشد. همانطور كه 

درجه جهت جغرافيايي تنظيم شده است. زاويه صفر مربوط به شمال   360ه خورشيدي در شود نقالمشاهده مي 2در شكل 

گرد بندي زوايا بر روي نقاله خورشيدي به صورت ساعتباشد. تقسيمدرجه بيانگر جهت جنوبي مي 180جغرافيايي و زاويه 

صل سرد و كمترين ميزان دريافت اين است. بردار زرد نماينگر محل تالقي بيشترين ميزان دريافت انرژي خورشيدي در ف

انرژي در دوره گرم سال است. بردار قرمز نشانگر نقطه تالقي بيشتري دريافت انرژي خورشيدي در دوره گرم سال و 

دهنده دامنه بهينه استقرار ساختمان و طيف كمترين ميزان دريافت اين انرژي در فصل سرد سال است. طيف زرد نشان

ه نامناسب به منظور استقرار ساختمان است. با توجه به اين توضيحات بهترين زاويه استقرار ساختمان در قرمز نمايانگر دامن

  باشد.درجه مي  82,5درجه و بدترين زاويه استقرار ساختمان  172,5شهر تبريز 
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بهينه ساختمان در بهينه ساختمان در بهينه ساختمان در بهينه ساختمان در  جهت گيري جهت گيري جهت گيري جهت گيري     ))))6666((((شكلشكلشكلشكل

 شهر كرمان شهر كرمان شهر كرمان شهر كرمان 

  

تبريز كه در اقليم سرد و كوهستاني قرار گرفته اند  جهت گيري ساختمان ها براي دريافت انرژي در شهرهاي همدان و

درجه  7,5درجه (جهت جنوبي با  172,5كامال شبيه هم هستند. بهترين جهت گيري ساختمان براي اين دو شهر زاويه 

چرخش نسبت به سمت  7,5درجه (جهت شرقي با  82,5چرخش به سمت شرق) و نامناسب ترين جهت گيري ساختمان 



                             
 
 

   

 
 

ت گيري ساختمان براي اقليم گرم و خشك نيز همانند اقليم سرد و كوهستاني براي دو شهر مورد بررسي شمال) است. جه

 175كامال تقريبا شبيه هم بوده است. شهرهاي مورد بررسي شاهرود و كرمان است كه زاويه مناسب ساختمان براي آنها 

  درجه است.  85درجه و بدترين جهت گيري براي آنها زاويه 
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بهينه ساختمان در شهر بهينه ساختمان در شهر بهينه ساختمان در شهر بهينه ساختمان در شهر  جهت گيري جهت گيري جهت گيري جهت گيري     ))))10101010((((شكلشكلشكلشكل

        گرگانگرگانگرگانگرگان

 
كه زاويه بهينه براي اقليم معتدل و مرطوب و اقليم گرم و مرطوب كامال متفاوت دهد هاي صورت گرفته نشان ميتحليل

است. براي اقليم معتدل و مرطوب شهرهاي بندرعباس و بوشهر مورد بررسي قرار گرفته اند. براي شهر بندرعباس بهترين 

 197,5براي شهر بوشهر زاويه  درجه و 177,5زاويه قرارگيري ساختمان براي استفاده بهينه از انرژي خورشيدي زاويه 

درجه مي باشد. زاويه بهينه جهت گيري  107,5درجه است. حال آنكه نامناسب ترين زاويه قرارگيري ساختمان براي شهر 

 182,5براي ساختمان ها در اقليم معتدل و مرطوب به اين صورت است كه بهترين جهت گيري ساختمان براي شهر رشت 

درجه است. همچنين بهترين جهتگيري ساختمان براي شهر  272,5ت قرارگيري ساختمان درجه و نامناسب ترين جه

  درجه مي باشد. 87,5درجه و نامناسب ترين جهت گيري  177,5گرگان 

  

  

  

        گيري استقرار ساختمان در راستاي استفاده بهينه از انرژي تابشي خورشيدگيري استقرار ساختمان در راستاي استفاده بهينه از انرژي تابشي خورشيدگيري استقرار ساختمان در راستاي استفاده بهينه از انرژي تابشي خورشيدگيري استقرار ساختمان در راستاي استفاده بهينه از انرژي تابشي خورشيدبهترين و بدترين جهتبهترين و بدترين جهتبهترين و بدترين جهتبهترين و بدترين جهت    ))))1111((((    جدولجدولجدولجدول

        رين جهت گيريرين جهت گيريرين جهت گيريرين جهت گيريبدتبدتبدتبدت        بهترين جهت گيريبهترين جهت گيريبهترين جهت گيريبهترين جهت گيري        شهرشهرشهرشهر

  82,5  172,5        تبريز

  87,5  177,5        همدان

  85  175        شاهرود

  85  175        كرمان

  87,5  177,5        بندرعباس

  107,5  197,5        بوشهر



                             
 
 

   

 
 

  272,5  182,5        رشت

  87,5  177,5        گرگان
        منبع: نگارندهمنبع: نگارندهمنبع: نگارندهمنبع: نگارنده

  

        گيريگيريگيريگيريبندي و نتيجهبندي و نتيجهبندي و نتيجهبندي و نتيجهجمعجمعجمعجمع    ----6666

ست و اين در حالي است كه منابع انرژي مانند انرژي هاي امروزه با افزايش رفاه نياز به انرژي در حال افزايش بسيار سريع ا

فسيلي محدود و ناپايدارند. ساختمان هاي بخش مسكوني از اصلي ترين بخش هاي مصرف كننده انرژي در شهرها مي 

اي اصلي باشند. استفاده از انرژي هاي پايدار و نو براي تامين انرژي مورد نياز در بخش مسكوني به عنوان يكي از اولويت ه

پيشنهادي از سوي محققين در سال هاي اخير بوده است. انتخاب جهت بهينه ساختمان در راستاي بهره گيري از انرژي 

هاي طبيعي به عوامل مختلف اقليمي نظير جهت باد، جهت گيري نسبت به خورشيد و عوامل اقليمي ديگر بستگي دارد. 

خش مسكوني استفاده از انرژي خورشيدي است كه در بخش هاي مختلف يكي از اصلي ترين راه هاي تامين انرژي براي ب

ساختمان مي توان از آن استفاده نمود. يكي از مهمترين اصول پايه براي بهره گيري از انرژي خورشيدي انطباق جهت 

  ه است.گيري ساختمان در راستاي بهره گيري حداكثري از انرژي خورشيدي است كه در اين مقاله بدان پرداخته شد

اقليم مختلف ايران تالش شده است كه تفاوت زاويه بهينه استقرار ساختمان براي  4در مقاله حاضر با بررسي دو شهر از هر 

استفاده حداكثري از انرژي خورشيدي مورد مقايسه قرار بگيرد. نتايج حاكي از اين امر است كه براي اقليم گرم و خشك و 

اسب و نامناسب استقرار ساختمان كامال بر هم منطبق بوده اند. البته ذكر اين نكته نيز اقليم سرد و كوهستاني زاويه من

اهميت دارد كه براي تعميم اين نتيجه بايستي تعداد بيشتري از شهرهاي موجود در اين اقليم ها مورد بررسي قرار گيرد كه 

به دو شهر از هر اقليم اكتفا شده است. در اقليم  با توجه به كمبود داده هاي آب و هوايي استاندارد براي شهرهاي مختلف

گرم و مرطوب و اقليم معتدل و مرطوب نتايج حاصل براي شهرهاي مورد بررسي تفاوت فاحشي با هم داشته اند. با توجه به 

بتدا نتايجي كه براي شهرهاي مختلف به دست امده است اين امر نمايان مي شود كه قبل از طراحي ساختمان ها بايستي ا

اقليم شهر مورد نظر بررسي شود و جهت بهينه ساختمان با توجه به دريافت حداكثري نور در زمستان و دريافت حداقلي 

نور در فصل تابستان مشخص شود. با توجه به اينكه اين زاويه براي شهرهاي مختلف و حتي براي شهرهاي موجود در اقليم 

سي زاويه بهينه ساختمان بسيار اهميت دارد. البته الزم به ذكر است كه براي هاي مشابه، متفاوت است بنابراين لزوم برر

هاي طبيعي داشت و از اين روي  بايستي در تعيين جهت بهينه طراحي ساختمان بايد نگاهي همه جانبه به استفاده انرژي

  د، نور و ... ) در نظر گرفته شود.هاي طبيعي از برهمكنش ميان اين نيروها (باساختمان براي استفاده حداكثري از انرژي
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