
 

1 

 

 

 

 از خانه های دیروز تا اتریوم های امروزی، نگاهی نو به آتریوم و مقایسه عملکرد انرژی بین حیاط و آتریوم 
 

 *،  الهام سادات ابطحی

 .آزاد اسالمی واحد بوشهردانشگاه  معماری، ،دانشکده، کارشناسی، مهندسی معماریفارغ التحصیل: ولنويسنده مسو -*و  1

 ((abtahi.elham@gmail.com 

 

 

 

 

 چکیده 

بوده و هم معماری در  عتیبا طب میبوده که هم انسان در ارتباط مستق یو معماری به صورت یعیطب طیدر گذشته رابطه انسان، مح 

و هماهنگ با نظم حاکم بر  یعیاز مواهب طب یبراساس بهره ور ینظم یدرجستجو یمعمار سنت. گرفته است یشکل م عتیبستر طب

فراهم آورد؛ بدون آنکه خلوت  ستياست ، در محدوده ز یعیاست که هر آنچه از مواهب طب یمکان یبه دنبال آماده ساز بوده ، عتیطب

 اطیح  .کند یم یمعرف اطیسازد و آن را با نام ح یرا م یباغ درون نيتر یخواست ، خصوص نيدرپاسخ به ا. به هم بخورد یزندگ

کند  یم یندگيرا نما عتیبا طب یستيدارد و هم ز یمعمار یعناصر و فضاها انیده در مش تیتثب یگاهيجا ،یرانيخانه ا اتیعنصر ح

ارتقاء  یکارامدتر و در راستا یدر معماری مسکن امروزی ، به منظور خلق فضاها یاز طرف. شود یم یتلق داریيکه جزء عوامل پا

عناصر خود را به مثابه  ست،يز طیمح یهش آلودگو کا یضمن کاهش مصرف انرژ ديبا یمعمار دار،يادر توسعه پ یزندگ تیفیک

در  داریيعوامل پا, جز وم،ياست که عنصری به نام آتر یدر حال نيا. هماهنگ سازد داريکوچکتر در جهت اهداف توسعه پا یسامانه ها

شود که  یچنان طراح ندتوایم ومينه تنها آتر داريپا یبا توجه به اهداف معمار .باشد یمساله م نيمعماری و باعث برطرف کردن ا

مرز  گريد یشده و از سو یداخل یو تعامل در فضا يیاحساس همگرا کي جاديسو باعث ا کيداشته باشد بلکه از  ینیپائ یاتالف انرژ

 یابیدر دست یعناصر فضائ نيا گاهيجا نییو تب یناسائپژوهش، در جهت ش نيا. اوردیم دياتصال ساختمان به شهر پد یرا برا یمشترک

و  یدر معماری سنت داريپا یبه عنوان ارزش اط،یح نیب یعملکرد انرژ سهيو مقا وميبه عملکرد آتر یبا نگاه داريپا یاهداف معمار به

 .امروز پرداخته شده است معماریعنصر در  نيقرار داده و درجستجوی راهکاری جهت بازگشت ا یدر ساختمانها  را مورد بررس وميآتر

 

 داريپا یمعمار دار،يتوسعه پا ،یانرژ وم،يآتر اط،یح: كلیدی گانواژ
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From traditional houses to modern atriums: a new look to atriums and comparing the 

performance of energy between yard and atruim 
 

 

 

 
Abstract  

 

In the past, the relationship between people, the natural environment and architecture are somehow like that 

man had been in direct contact with nature and architecture has been formed in the context of nature. 

Traditional architecture searches for an order which is based on productivity of natural resources and is 

consistence with the order of nature. They try to prepare a place which is made from natural resources without 

disturbing people’s lives.  In response to this demand, they make the most private and inner garden and name 

it, the yard. It is the most important element in the Iranians’ houses, established a foothold among the elements 

and spaces of architecture and it represents coexistence with nature which is belongs to the stable factors.  In 

architectural modern houses, to create efficient spaces and to improve the quality of life in a sustainable 

development, architecture must be functions as an energy consumer and decrease of environmental pollution. 

Meanwhile, elements must be functioned as smaller systems to coordinate aims of sustainable development. 

However, that element called atriums, is of sustainability in architecture and can solve this problem. According 

to the objectives of sustainable architecture, not only can atriums be designed to have low dissipation of 

energy, but also on the one hand, it can be created a sense of integration and interaction in indoors, on the other 

hand, it can be established a connection between building and city by a common border and consequently, aims 

of sustainable architecture are manifested to improve the quality of civic life and public participation. This 

research is presented to identify and determine the position of these spatial elements to achieve a sustainable 

architecture and with  considering atriums’ performance and comparing energy performance between courtyard 

and atrium, serves as  a stable value of traditional architecture in the atriums of buildings and seeking the 

solution to return it to the modern architectures. 
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 مقدمه  - 

  یمتنوع در درون شبکه ا یاستقرار فضاها.شکل گرفته است یزندگ ی وهیدر ارتباط متقابل با ش رانيا یخالق فضا در معمار یابيسازمان  

 یبه طور کل  .را فراهم آورده است یحضور آدم یگوناگون برا یفضاها امکان تحقق تجربه ها نيتر یتا عموم نيتر یمتشکل از خصوص یآگاهانه و نامرئ

 یمعماری سنت. است یو باستان یميقد یا دهيبکر و دست نخورده ا عتیحفظ طب حایبا طراوت و ترج یطیمسکن و داشتن مح جاديا شهيانسان، اند یبرا

دار سازی فرو گذار نشده يهای پا وهیش رییحاکمان قرار گرفته شده، از بکارگ الییواست داریيای برای ابراز پا لهیکه به عنوان وس یخصوصا هنگام رانيا

 های هوشمندانه برای استفاده حداکثر  وهیش رییو مقاوم ، طرحهای منطبق با کاربری، بکار گ یو بوم یعیباره به استفاده از مصالح طب نياست درا

 

 

 اطیو عناصری مانند ح مصالح،  نیزم رانيساختمانهای کهن ا. توان اشاره نمود  یدر انرژی های بدست آمده م يیاز انرژی های سالم و صرفه جو

 .بودند  عتیمرکزی، استفاده شده در ساختمان، سازگار با طب

از  ارییبس یمنجر به فراموش گر،يمقوله از طرف د نيبه ا انهيطرف و نگرش سودگرا کيبه مسکن و توجه به رفع کمبود آن از  ینگرش کم

های الزم برای برآوردن  یژگياز خانه ها فاقد ارزش های معمارانه و و ارییامروزه بس .های معماری شده است تیفیانسان و زوال ک یاساس ازهایین

  .ردیگ یقرار م یتوجه یمورد ب یراحته مواردی است که ب نياز بارزتر یکي عت،یبه طب ازین انیم نيدر ا. انسان هستند ازهایین

کند  یم انیرا ب قتیحق نيکند بلکه ا ینم انیرا ب یتر شدن زندگ یطوالنمنابع الزم جهت  نهي، مفهوم به حداقل رساندن هز داریياصطالح پا 

توجه  دارينگرش پا(.  1316،  دییمف) دهد اتیزنده بماند و ادامه ح یعیطب طیتواند بدون مشارکت مح یخلق شده ای توسط انسان، نم طیمح چیکه ه

با  یطراح داريهدف بناهای پا . برای طراحان باشد دییمف اریند الهام بخش بستوا یم هیهر ناح یو سنت یو معماری بوم عتیعناصر موجود در طب هب

بدون توجه به  دارياعتقاد دارند که توسعه پا شمندانياز اند یاریامروزه بس. منابع و انرژی است  يیکارآ قياز طر طیبر روی مح یمنف راتیتاث نيکمتر
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 یو مهارت ها یطیبا دو مقوله منابع مح اطدر ارتب ديبا یانسان یها تیفعال نروياز ا. ستین ريبشر امکان پذ یزندگ رامونیپ طیو مح یمصرف انرژ

. است یو اکولوژ یانرژ ط،یراستا در ارتباط با مح نیدر هم زین داريپا یمعمار. رديانجام پذ یروابط انسان تيو تقو یاجتماع یهماهنگ با ارزشها یطراح

همه جانبه با فرم  ینديحال فرا نیهستند و در ع مستقل یتيهو یخود دارا کپارچه،يو  وستهیبهم پ یجزائبعنوان ا یداخل یفضا ،یمعمار نیدر چن

گذاشته و با آن ارتباط  طیاثر مخرب را بر مح نيکمتر یمعمار نیچن. اورندیم ديرا پد داريپا یمعمار کي یساختمان هماهنگ شده، شاخصه ها

 .  دارد کياکولوژ

 

 تا امروز روزیاز د یرانیخانه ا یبررس -2

الگوها نشات گرفته از فرهنگ فردی  نيبوده است که ا رانيگذشته ا خيدر طول تار یسنت - یگاه الگوهای بوم یهمواره تجل رانيا یمعماری سنت

که انسان سکونت  يیمسکن به عنوان جا. اند دهیشده و به کمال رس یمردمان شکل گرفته متجل نیاست که در بستر زمان توسط هم یمردمان یو جمع

 فيان ها تعر ازهاییکند و حضور افراد خانواده و ن یم یاست که در ان خانواده زندگ يیخانه جا ستیخانه ن یاما هر مسکن...اداره و .مثل مدرسه .رددا

های  زششناخت ار. ه خانه استفضا ب کي ليشرط الزم در تبد شیسکونت پ باشدیمسکن م کيمجموعه ای از  ريخانه ز نيبنابرا. دهدیخانه را شکل م

نقش دارند عبارتند  رانيخانه در معماری ا یکه در طراح یلذا اصول. باشد یهمان حس تعلق فضا م. ناخود اگاه است ریسکونت همان پناه جستن در ضم

 (:1331 ا،یرنیپ)از

 

 
 

.رانيا معماری در خانه دهنده لیتشک عناصر:1 نمودار          

 

 

قرار گرفته  یباشد مورد بررس یم رانيدهنده فضای خانه در معماری ا لیعنصر تشک نيتر یکه جزء اصل اطیعناصر بنام ح نياز ا یکياله مق نيدر ا       

و  یميقد یا دهيبکر و دست نخورده ا عتیحفظ طب حایبا طراوت و ترج یطیمسکن و داشتن مح جاديا شهيانسان، اند یبرا یبه طور کل. شده است

مرکزی  اطیبه شکل ح دنیبناهای مختلف و خانه به طور اخص تا رس .در حدود هشت هزار سال دارند یقدمت رانيدار در ا اطیبناهای ح. تاس یاستانب

 اطیح .شده را داشته است اديآنچه  چند کاربرد از اي کي اطیح یخيکرده اند و در هر کدام از دوره های تار یدر حدود شش هزار سال را ط یکامل،زمان

کند که مستور و  یم جابيبهشت ا عتیبورکهارت، طب ریبه تعب. جلوه خاص خود را داشته اند یرانياز بهشت هستند که در خانه های ا یلیا نماد و تمثه

 (. 1311زاده، ینق)جهان معنوی است نيمرکزی محصور شده به همراه درختان و آب، مشابه ا اطیخانه مسلمان با ح بیترت نیراز آلود باشد به هم

خاص قائل بودند  یارزش عتیهمواره برای طب انیرانياز آنجا که ا. اطیجز ح ستین زییعنصر مهم شکل گرفته و آن چ کيبر اساس  رانيمعماری ا       

آنجا که . ستشده ا هیتوص عتیهم، همواره بر احترام به طب انیرانيا عتینبودند همواره حضور طب عتیخود با طب وندیگاه حاضر به گسستن پ چیو ه

است که  یرانيدر خانه ا عتیعناصر طب لزوم وجود لیبه دل. گذارند یارج م عتیو طب اهانیرا باور دارم که در آن به آبها ،گ ینيیمن آ: ديگو یم زرتشت

 یدر معمار اطیقع حدر وا. بخش است اتیعنصر ح نيفضاها براساس ا یباق یو سازمانده ردیگ یشکل م رانيمعماری ا یبه عنوان عنصر اصل اطیح

 .کند یم هيخانه هد یرا به خانه و اهال " اتیح " رانيا

سمت و دست باال در چهار  کيشود که در آنها دست کم در  یگفته م يیها اطیاز ح یاست که به طور معمول به انواع متنوع یمرکزی نام اطیح        

 خانهبرای  گريکارکردهای د یو برخ یارتباط درون ه،ينور، تهو نیفضا برای تام نيتر یاصل و نيمهم تر ايسوی آنها فضای ساخته شده وجود دارد و تنها 

ها در چهار سمت با اتاق ها  اطیگونه ح نيخانه های بزرگ و بسته شدن ا اطیدر ح ژهيو به و اطیح رامونیجای گرفتن فضاهای ساخته شده در پ. است

 (. 1313ابوطاهرسمرقندی، )مرکزی شده است اطیشدن آن با ح دهیسبب نام وار،يدست کم با د اي

 :است ريبه شرح ز شودیم افتي یرانيا یخانه ها  اطیکه در ح یعناصر اصل        

 تيخانه و محصور مياحترام به حر-الف

 قاب آسمان-ب
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 یمنظر ديگستره د-پ

 کاشت یو گونه ها اهیحوض و نوع گ-ت

 (یمکان معنو)و وحدت وجود تيمرکز -ث

 باز مهین یباز و بسته و استفاده از فضاها یفضاها یاحتنسبت مس-ج

 

 ميحرمت قائل بوده اند و حر اطیح یبرا. هيهمسا یبام ها یحت شودیدر آسمان آن مشاهده نم یا بهيغر م،عنصریستيا یم یرانيخانه ا اطیدر ح یوقت 

که  میابیدر ارتفاع خط آسمان بنا درم یمعمار اتیبه جزئ یر نگاهد. است  یبصر تیهمان امن نيا. شده است تيو چه در آسمان رعا نیآن ،چه در زم

هم  وانهايدر ا یقاب بند نيو تنوع مصالح ا ناتیو توأم با تزئ یدقت و تبحر را بکار برده است قاب با خطوط مواز تيمعمار در قاب کردن آسمان نها

 اطیطرف ح دوبه  ديدر چهار فصل سال ،د. نموده است یبند میدارشان تقس تميستونها و فواصل منظم ر لهیرا بوس اطیبه ح ديکه د شودیمشاهده م

به اطراف بوده اند مانند تخت  ديظرافت نفوذ د یکه عناصر تنها و دارا یرانيباغ ا یدرست مانند کوشک ها و نظر به اطراف کوشک ها شدهیم نیتأم

آب  و باغچه و  وضح بیو ترک یهندس اطیحوض آب در مرکز ح. دهدیناظر قرار م رایرا به اطراف،در اخت ديواقع شده و وسعت د یکه در  بلند دیجمش

  یو روان یروح ریو تأث ابندیم یو گلها درحضور آب و در کنار آب زندگ اهانیانواع گ نکهيتوجه به ا

 

 

مد  یبند بیترک نيو نشستن و لذت بردن از ابهتر  ديد جاديا یمشرف به منظر برا یفضا جاديکه ا.شودیدر کنار هم موجب  آرامش م اهیآب و گ دنيد

 . نظر بوده است

 
 

جايگاه استقرار حوض آب در حیاط خانه سنتی ايران: 1شکل   

 

ساختمان  ن،یشهرها و کمبود زم تیجمع شيمردم به سوی شهرها، افزا اديکشور، مهاجرت ز اجتماعی – یدر نظام فرهنگ رییبا تغ جيبه تدر        

مرکزی حذف شدند و تنها فضاهای  اطیح لیموجود بودند از قب یخانه سنت کيکه در  يیاز فضاها یبرخ بیترت نيبه ا. خارج شد ینتس بیسازی از ترک

 افتيهم کاهش  اطیمساحت ح ن،یدوران با کاهش مساحت زم نيدر ا. شدند یم یطراح سيو سرو منیآشپزخانه، نش ،يیراياتاق خواب، پذ مانند یاصل

و عوامل  طيانسان با شرا یمسکون طیهماهنگ کردن ساختمان و مح یازطرف. گذاشت ریها تاث یبر طراح زیشهرسازی و شهرداری ن سری ضوابط کيو 

و  یمسکون طی، مح یمیتواند با توجه به مطالعات عوامل و عناصر مختلف اقل یانسان م. برخوردار است  ادیيز تیانرژی از اهم یگران لیدل هب یمیاقل

با  نسانعوامل گفته شده باعث شده است که رابطه ا.  دينما نیو رفاه را برای او تأم شيآسا نيشتریکه ب ديو معماری نما یبه گونه ای طراح ساختمان را

ئل به حدی کمرنگ شده که مسا عتیو توجه به فضای سبز و طب تیاهم ،یروند زندگ رییگرفت که با تغ دهيناد دينبا. و معماری کمرنگ تر شود  عتیطب

کرده است و  دایپ يیباال تیاهم ینظرات کنون انیدر م ستيز طیو مح یبرای حفظ انرژ ریهای اخ یبه وجود امده در جهان و دل نگران یطیمح ستيز

 یگريد زیچ دهد مناسب تر از هر یارائه م یانرژ یدر قالب مواد و نگه دار وميپارچه تر همانند آنچه که آتر کي ینگه دار یها یبه استراتژ یآن متک

 .است

 

 ومیآتر -3

بناها براساس مصالح  نيفرم ا. مشاهده نمود یسنت یو در ساختمان ها یبدو یدر خانه ها توانیرا م داريپا یشکل معمار نيتر عيو بد نيخالص تر       

اتاق با  ا،بناه نيا یفضاها نياز کارامدتر. استو حداکثر انطباق با آن بدست آمده  یمیاقل طياز شرا میو ادراک مستق یانسان اتیتجرب ط،یموجود در مح

با  یاشکال متنوع آن وجود داشته و اکنون بطور کل رانيا ژهياست که از روم باستان تا خاور دور و بو( یاندرون) یخصوص یاطهایح ايدر سقف  یروزنه ا
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به وجود  یو فوالد یا شهیش یکه ساختار یزمان شیسال پ ستيبه دو یامروز یها مياتر دهيپد. شوندیشناخته م یعموم یدر ساختمانها ومينام آتر

  يیسه هزار ساله دارند و در ان زمان با نام ها یخيتار یامروز یها ميدست کم  اتر. است یميقد اریبس یا دهيا ميخود اتر یول. گردد یامده اند برم

خود را در  گاهيتالش است تا جا رد یکنون یها ميامروزه اتر. شدندیه مشناخت یدولت ریغ دهیو محوطه سرپوش یمرکز اطیبزرگ، ح یدرون یهمانند فضا

به پنج  یها بطور کل وميآتر.  اغاز به کار کردند یامروز یها مياتر ستمیدوم قرن ب مهیدر واقع ن. کند دایطرح پ یو ارمان ها یجار یها یتکنولوژ انیم

 .کنندیم یها معرف گلخانهمبحث  ليشده و معموال آنرا در ذ ینددست ب یطیو مح یاتصال ،یخط کپارچه،ي ،یدسته مختلف مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.یطیو مح یاتصال ،یخط کپارچه،ي ،یمرکز: نيیاز باال به پا وميانواع آتر. 2شکل  
 

 

 

 

 

 رانيا ژهيکه از روم باستان تا خاور دور و بواست ( یاندرون) یهای خصوص اطیح ايبناها ، اتاق با روزنه ای در سقف  نيفضاهای ا نياز کارآمدتر       

 دیو تاک یلفضاهای داخ قیمعماری مدرن با تعم.  شوندیشناخته م یدر ساختمانهای عموم وميبا نام آتر یاشکال متنوع آن وجود داشته و اکنون بطور کل

. ساختمان شد  یانیورود نور به فضای م ازمندیو ناخواسته ن آورد و خواسته ديدرونگرا را پد _الگوی معماری برونگرا ی، نوع یسطوح خارج تیبرشفاف

 بایيسبز و درختان ز پوششها و وجود  یدسترس لیو فضای حفاظت شده ای از باد و باران را همراه با تسه یعیها توانستند تا نور طب وميآتر نيبنابرا

است که  یميآتر یآفتاب ميآتر کي. بناست که فضاها در اطراف آن قرار دارند  انیفضای مسقف در م کي وميآتر. ساکنان قرار دهند اری، در اخت یاستوائ

گرما  نياز ا يیبازشو ها قياز طر ندتوان یشود و اتاق ها م یوارد م یای به فضای داخل شهیسقف ش قياز طر دییانرژی خورش. ای دارد  شهیسقف ش

 . انجام داد یعیطب هياستفاده و تهو یدودکش تیاز خاص توانیبا گشودن سقف م زیدر تابستان ن. بهره ببرند 
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 LSEدر ساختمان  یروابط اجتماع تيو تقو یمیاز عوامل اقل یریدر بهره گ ومينقش آتر.  3شکل

 

 :کند  یکار م یعیطب دهيبا دو پد وميآتر       

شود و  یکند و باعث گرم شدن درون فضا م یعبور م شهیبا طول موج کوتاه از جدار ش دیاشعه خورش( : Green house effect) گلخانه  دهيپد 

 یمعموال در زمستان ها به گرم شدن فضای داخل دهيپد نيگردد، ا یها عبور کند و باز م شهیتواند از ش یهنگام بازتاب به خاطر طول موج بلندش نم

 .ستیکند و در تابستان مناسب ن یم کمک

کند که خارج  یم یرود و سع یهوای گرم و سبک به طرف باال م رد،يپذ یباز صورت م یر همرفت در فضاهادر اث دهيپد نيا( : Stack effect)  دهيپد 

با درجات  وابندی ه هيهوا نتواند خارج شود، باعث ال نيشود اگر ا جاديا یانیدر قسمت م یشود فشار مثبت در باالی فضا و فشار منف یباعث م نيشود، ا

گرم شدن هوا گردش  نيا. شود یکند که سبب گرم شد هوای مجاور آن م یمقابل، آن را گرم م یداخل وارهيبه د دیتابش خورش. شود یمخالف دما م

. ماند یم وميآتر ،تواند خارج شود و در داخل یانرژی خود را از دست داده است نم دیاشعه خورش نيکند از آنجا که ا یم جاديا وميهوا را داخل، آتر

روند  نيشود و ا یآن م نيگزيشود جا یم وميوارد آتر نيیهای پا چهيکه از در رونیب زیکند و هوای سرد تم یاال حرکت مهوای گرم شده به سمت ب

خاطر معموال در باالی  نیهمشود به  یشد هوای داخل، آن با دمای متفاوت م هيال هيخارج نشود سبب ال ومياگر هوای گرم به نحوی از آتر.ادامه دارد 

هوا گرم شده توسط کانال  نيکشد ا یرا داخل، ساختمان م وميفن هوای گرم شده داخل، آتر. شود یم هیبرای خروج هوای گرم تعب يیها چهيدر وميآتر

توسط مکش های هوا به داخل،  دنهوای سرد طبقات پس از گرم و آلوده ش. کند  یرا گرم م یشود و فضا های داخل یم تيبه داخل، طبقات هدا يیها

شده و دوباره وارد  بیترک رونیب زیبا هوای سرد تم نيیهوا در پا نيا. کند یمنتقل، م نيیکانال ها هوای آلوده و گرم را به پا نيشود ا یم هدیکانال کش

 (1316،یدیمف. )شود یم وميآتر

 

 
 

 stack effect دهيپد.  1شکل

 

 

 ومیو آتر اطیح نیب یعملکرد انرژ -4

و استفاده  يیدما یدر کاهش نور ساختمان و بارها یقابل توجه انرژ لیدرباره پتانس ینیشبیپ ومها،يو آتر اطهایح اديز اریبس یتهايمز رغمیعل       

پرداختن به  یبرا یاز کمبود ابزار مناسب طراح یناش اطیو ح وميآتر یدارا یارتباط با ساختمانها جاديدر ا یدگیچیپ. دشوار است اریگسترده از آنها، بس



 

7 

 

 یدرباره مسائل مربوط به بازده انرژ یالزم است که معماران و طراحان دانش قابل توجه ،یانرژ یتیمصرف کم یهايعالوه بر دشوار. است يیفضاها نیچن

. شود یطراح یانرژ یکلدر انطباق بازده  یرعمدیغ یامدهایمنجر به پ تواندیطراحان و معماران است، که م یبرا یامر چالش مهم نيا. داشته باشند

دو نوع  نيدرباره ا قاتیبه عالوه، مطالعات و تحق. پرداخته شود اطیو ح وميآتر یدارا یساختمانها يیبه رفتار دما یممکن است به طور نامناسب جه،یدرنت

 ریتمان تاثدو نوع ساخ نيا یانرژ ازدهبر ب مایکه مستق کندیرا مشخص م يیهایژگيرا ارائه نموده که و یجامع یاستراتژ( اطیو ح وميآتر)ساختمان 

 .گذارندیم

     

هر دو نوع . مشابه است یاریبس یوههایآنها به ش یعملکرد انرژ دهدیکه نشان م يیرهایوجود دارد و متغ اطیو ح وميآتر نیب یاریبس یشباهتها       

. کنندیم شتریو نور را ب کنندیم جاديرا ا رونیب طیبا مح میدر ساختمانها هستند که ارتباط مستق یانیم یبه عنوان فضاها یعملکرد مشابه یدارا

مختلف به صورت کامال  طيدو نوع تحت شرا نيکه ا دهدینشان م قاتیدارند، تحق یاریکه هر دو نوع موارد مشترک بس تیواقع نيا رغمیعل نیهمچن

 :شود یمطرح م يیپرسشها جه،یدر نت. کنندیعمل م يیمجزا از لحاظ دما

 

 

 

 گذارند؟یم ریدو نوع ساختمان تاث نيا یچگونه بر عملکرد انرژ یختلف در طراحم یمختلف و انتخابها یرهایمتغ -1

 ست؟یچ وميو آتر اطیح یبر عملکرد انرژ یمیاقل راتییتغ راتیتاث -2

و انواع مختلف  شهیارتفاع، درصد استفاده از ش ،یمیمختلف اقل طيکدام نوع ساختمان تحت شرا یکه طراح دهندیم صیمعماران چگونه تشخ -3

 موثرتر هستند؟ یز لحاظ انرژا شهیش

 

 

 

 

 

 لیتحل یاجرا قياست، از طر اطیو ح وميآتر یدارا یساختمانها سهيمقا یموجود برا یپر کردن شکاف در ابزار درجه باال لیتحل نيهدف ا       

 طيتحت شرا اطیو ح وميآتر یدارا یاختمانهاس يیرفتار دما یمعقول برا قیدق ینیشبیارائه پ یبرا یوتریکامپ یانرژ یهسازیبا استفاده از شب یسهايمقا

 شينوع ساختمانها را افزا نيعوامل مختلف بر ا ریتا درک خود را از تاث کندیروش به معماران و طراحان ساختمان کمک م نيا. است یمختلف طراح

 رمختلف د یمهایچطور در اقل اطیو ح وميآتر تا تجربه کنند کندیبه طراحان کمک م یواقع یایدن طيبه شرا هیمختلف شب یوهايسنار جاديا. دهند

 .کنندیرفتار م یواقع یایدن

 

 یمدل ساز وهیش -5

 یهردو مدل ساختمانها. ارائه شد DOE2,1Eدر  یوتریدر ساختمانها، دو مدل کامپ اطهایو ح ومهايآتر یو مطالعه عملکرد انرژ قیبه هدف تحق       

 وميآتر یدارا یگريو د یانیم یاطیح یساختمان دارا کي. مشابه، طول، عرض و ارتفاع مشابه دارند یهندس یهایژگيآنها هردو، و. را نشان داده اند یادار

 .است دیباز با نور خورش

 یمحلها یموجود در فرم نمونه برا یهواشناس یدادهها. قرار گرفت یمورد بررس یهسازیشب نديفرا یبرا هايزيشامل برنامه ر یالزامات طراح       

 در یانرژ یتقاضا یابيبر ارز یساز هیشب نديفرا یتمرکز اصل. ارائه شده است یمیاز چهار منطقه اقل یهواشناس یبراساس دادهها. استفاده شد یخابانت

درنظر  را اطیمجاور ح هیچهار ناح اط،یمدل ح. مدلها بود هیموردنظر و بق یمدلها یبرا یو مجموع مصرف انرژ يیسرما یبارها ،يیگرما یشکل بارها

هدف . ستا وميمجاور آتر هیشامل چهار ناح وميمدل آتر ن،یهمچن. نشان داده شده است 5 ريکه در تصو یرامونیو پ یداخل ینواح یگرفته به استثنا

 .شودیاشغال شده است و بارها را شامل م یتنوع پوشش خارج یمدل ساز ق،یتحق

 

        اطیح مدل - -5

مانع در  جاديا یدر طرح برا یداخل یفضا یروبرو واريسه د. در هر جهت يیمجاور آن را احاطه کرده است، فضا یار فضاباز که چه یانیم اطیح        

 در عرض m 11,3 با طول. بود m2 216، یانیم اطیمحوطه ح (.5ريتصو)بود  یا شهیو ش اطیح یچهارم روبرو واريد. شدند یعبور گرما و سرما مدلساز

11,3 m .3,1، مجاور یکف فضاها ارتفاع کف تا m 2,3 و ارتفاع کف تا سقف m یوارهايد. بود کیها آکوست یکاش یداخل یپوشش سقف فضا. بود 

چهار فضا به صورت کامال محدود  یداخل طیمح(. بدون پد)با کف پوش بود  ینچيا 6کف از بتون  .بود spandrel و شهیپرده از ش-واريبا ساختار د اطیح
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 2,2 کف یفضاها با استفاده از هر فوت مربع از محوطه فضا نيفرض شده که ا .شده بود میتنظ 212C ثابت یدما یفضاها برا نيا. شده بود یمدل ساز

   قابل حس اضافه شده یفضا به عنوان استفاده از گرما یکه به انرژ ینور یانرژ .  نور استفاده کرده اند یاز انرژ

 

 

هوا در  رییتغ"فضاها ، یبرا  محاسبه نفوذ یمورد استفاده برا وهیش. اشغال شده مجاور افزوده شده است یبه فضا مانده یباق یکه انرژ یبوده درحال% 12

  .ساعت است کيهوا در  رییتغ 2,25 یفرض شده که هر فضا دارا. بوده است"ساعت کي

 

 
 

 اطیو ح وميآتر.  5شکل

 

 

 
 

 اطیمدل ح.  6شکل

 

 

 

 

 

 

 

 آتریوم مدل -5-2

و با  cm 2,625 واريد. در هر جهت يیمجاور احاطه شده بود، فضا یبا چهار فضا وميآتر یانیم یفضا. بردیبهره م دیاز نور خورش یانیم وميآتر           

 وميآتر(. 3 ريتصو)ثابت بود  یساز هیشفاف شب شهیبا ش وميآتر یمقابل فضا نديفرا ریپارامتر در سراسر مس نيا. شد یمدل ساز 63 % تیشفاف بيضر

 3,1 مجاور یارتفاع کف تا کف فضاها نیهمچن. m 11,3در عرض  m 11,3 طول یو اندازه ها m2 216 با محوطه. بود اطیاندازه مشابه ح یدارا یانیم
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m 2,3 سقف تا کف ارتفاع m واع مختلف با ان شهیاز ش شتریو ب رینورگ وميآتر یفضا. شده بود دهیپوش کیآکوست یبا کاش یداخل یسقف در فضاها. بود

 مدل شده داده توضیح حیاط مدل در که همانطور فضا چهار داخلی فضای تیوضع و طيشرا. بود شده دهیپوش% 12و % 52، %32 یبا نسبت ها شهیش

  .شد سازی

 

 

 
  مدل آتريوم.  3شکل

 

 

 

 یخروج یو نمونه ها جینتا -6

و جدول  یاریصفحات گسترده بس. دو نوع ساختمان داشت نيا يیکرد دمابر عمل یقابل مالحظها ریتاث( درصد) شهیسطح ش هیو ناح شهینوع ش

 یپردازد و آنها را در هشت نمودار خط یمختلف م طيتحت شرا اطیو ح وميآتر يیدما یعملکرد انرژ یبه داده ها قیتحق نيا. شد جاديا یا سهيمقا یها

قابل  یو درصدها وميآتر یکار شهیچند طبقه و انواع مختلف ش یبرا یانرژ انهیلمصرف سا نيهر نمودار، ساختمان را با کمتر. کندیارائه م یسهايامق

 شهیش یدارا اطینمودارهاست که ح نياز ا یکي 1 ريبه عنوان مثال تصو. دهدیدارد، نشان م یکار شهیمختلف ش یکه انواع و درصدها یاطیبا ح سهيمقا

با عملکرد  دهد،یرا نشان م یمینمودار چهار منطقه اقل نيا. کند یم سهيمقا رینورگ یرکا شهیمختلف ش یرا با انواع و درصدها% 32شفاف با پوشش 

 با شفاف شهیش یدارا اطیمثال، اگر ح یبرا. از طبقات نشان داده شده است یهر نوع در تعداد یعملکرد انرژ. طيتحت هر شرا وميو آتر اطیح یانرژ

. دارد طبقه ده تا یشتریب یانرژ بازده اطیح باشد، گرم و خشک یمیاقل در% 12شفافیت  دارای شهشی با نورگیر با آتريوم با مقايسه در% 32 تیشفاف

. کنندی م عمل متفاوت اریبس کساني یهای ژگيو با ساختمان دو همان سرد، میاقل در. کند یم عمل بهتر ارتفاع نيا از پس وميآتر نهيگز که یدرحال

 خوب یلیخ طبقه 13 تا اطیح مرطوب، و گرم میاقل در. است یانرژ بازده لحاظ از یبهتر نهيگز وميآتر نينابرب و دارد یانرژ بازده طبقه پنج تا اطیح

 عمل بهتر ارتفاع نيا از پس وميآتر و است بهتر طبقه شش تا اطیح یانرژ عملکرد معتدل، میاقل در. کند یم عمل بهتر وميآتر نيبنابر و دهد یم جواب

 .کند یم
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  نواع آتريوم و حیاط با درصدهای مختلف شیشه در اقلیم های گرم و خشک، سرد، گرم و مرطوب و معتدلا.  1شکل

 

که  اطیبا ح سهيدرمقا. دهد ینشان م رینورگ شهیمختلف ش یاز طبقات و انواع و درصدها یتعداد یرا برا انهیسال یمصرف انرژ ر،يتصو نيدر ا      

منحصر به خودش است  یها یژگيو یدهد که هر نوع ساختمان دارا یبدست آمده نشان م قیتحق نيکه از ا یا جهینت. دارد%  32 تیبا شفاف یا شهیش

 یبند بیترک.دارد یبستگ یاریبس یرهایبه متغ( وميو آتر اطیح یدارا یساختمانها)دو مدل ارائه شده  یعملکرد انرژ. فرق دارد اریبس گريکه با انواع د

. است بوده یها نسب مینشان داده است که در همه اقل اطینوع ساختمان ح. گذاردیم ریتاث يیف، بر هر دو مدل رفتار دمادرجات مختل یبرا رهایمتغ

. ساختمان کم ارتفاع بوده است کياز  یبه عنوان بخش یپربازده تر انرژ نهينشان داد که گز وميبا ساختمان آتر سهيآن در مقا یدرکل، عملکرد انرژ

  .کند یبهتر عمل م( تعداد طبقات)ارتفاع ساختمان  شيبا افزا وميان آترکه ساختم یدرحال

 

 یریگ جهینت -7

 یدر مرکز خانه و در موارد یرانيا یشاخصه معمار نيا. ساکنان بناست یبرا یخلف در آغوش بنا، خود آغوش یبه مثابه فرزند یرانيخانه ا اطیح      

 روزيکه د اطیح نيا. است افتهيمقابل بنا نضج  اياز مرکز خود خارج شده و در جوار  نیو عوارض زم يیایجغراف تیموقع م،یچون اقل یعوامل ریتحت تاث

ممکن  شيو گرما يیروشنا نیرا جهت تام دیاز نور خورش نهیبه رییکرد ، بهره گ یهوا م انيجر جاديبه ا یانيبود ،کمک شا اهیو گ دیآب و خورش گاهيجا

عنصر در  نياز نقش ا يیها نشانه ها نيکرد و همه ا یم نیانسان را تام شيش گرد غبار را بر عهده داشت ، آرامش و آسارطوبت و کاه نیکرد ، تام یم

منجر به  گر،يمقوله از طرف د نيبه ا انهيطرف و نگرش سود گرا کيبه مسکن و توجه به رفع کمبود آن از  یاما نگرش کم. بود   روزيد داريمعماری پا

 وميآتر. در مصرف انرژی شده است يیو صرفه جو عتیانسان به طب ازیهای معماری بخصوص ن تیفیانسان و زوال ک یاساس ازهاییاز ن ارییبس یفراموش

نقش  یفايتواند با ا یکرده  و م دایپ یمدرن بوده است حال نقش مهم تر یدر معمار ژهيمورد استفاده درگذشته و بو یفضاها نيراز شاخص ت یکي

و حس  یفرهنگ -یاجتماع یهمچون معنا یديدر ابعاد جد یبه عنوان عناصر منومنتال شهر نیها همچن وميآتر. واقع شود دیقا الگوها مفدر ارت یديجد

 لیو فضای حفاظت شده ای از باد و باران را همراه با تسه یعیها توانستند تا نور طب وميآتر. بخشند یرا ارتقاء م يیفضا -یساختار اجتماع ن،مکان و زما

به  اطیای در جهت برگرداندن عنصر مهم ح نهيگز وميلذا آتر. ساکنان قرار دهند اری، در اخت یاستوائ بایيها و وجود پوشش سبز و درختان ز یدسترس

 .باشد یخانه های امروزی م
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