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 چكیده 

 

در دو دهته گششتته   . ها در سراسر دنیا شدیداً رو به افزایش استت  های تهویه مطبوع به منظور سرمایش در ساختمان تماستفاده از سیس 

افتزایش  . کننده مشاهده شتده استت   بحران شدید انرژی در کشورهای در حال توسعه به ویژه در تابستان خصوصا به خاطر نیاز بار خنک

کننتده   هتای خنتک   استراتژی. ود که نتیجه آن گرمای جهانی و سوراخ شدن الیه ازن استش مصرف انرژی منجر به آلودگی محیطی می

کنند و عاملی کلیتدی در کتاهش تتا یر     غیر فعال از هیچ روش مکانیکی برای نگه داشتن آسایش حرارتی داخل ساختمان استفاده نمی

هتا کتاهش دهنتد     انند اوج بار خنک کننده را در ساختمانتو کننده می های منفعل خنک  استراتژی. ها در محیط هستند منفی ساختمان

کننده منفعتل و   های مختلف خنک این مقاله مروری بر تکنیک. یابد در نتیجه حجم تجهیزات و دوره مورد نیاز  تهویه مطبوع کاهش می

 .نقش آن در فراهم کردن آسایش حرارتی و اهمیت آن در حفاظت از انرژی است
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An Overview of Passive Cooling Techniques in Buildings 
  

Abstract  

There has been a drastic increase in the use of air conditioning system for cooling the buildings all 
around the world. The last two decade has witnessed a severe energy crisis in developing countries 
especially during summer season primarily due to cooling load requirements of buildings.  

Increasing consumption  of  energy  has led to environmental pollution resulting  in global warming 

and ozone layer depletion.Passive cooling systems use non-mechanical methods to maintain a 

comfortable indoor temperature and are a key factor in mitigating the impact of buildings on the 

environment.Passive cooling techniques can reduce the peak cooling load in buildings, thus 

reducing the size of the air conditioning equipment and the period for which it is generally required. 

This paper reviews and  critically  analyzes  various  passive cooling techniques and their  role  in  

providing  thermal comfort and its significance in energy conservation. 
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 مقدمه  - 

مصترف  . کننده مشتاهده شتده استت    در دو دهه گششته بحران شدید انرژی در کشورهای در حال توسعه به ویژه در تابستان به خاطر نیاز بار خنک

ی تهویته  هتا  نفود سیستتم . انرژی در ساختمان بسیار باالست و انتظار می رود به خاطر بهبود سطح زندگی و افزایش جمعیت جهان از این نیز بیشتر شود

 .مطبوع در بازار طی چند سال گششته افزایش یافته است و تا حد زیادی به باال رفتن مصرف مطلق انرژی کمک کرده است

از تولیتد  % 02ها حتدود   در نتیجه ساختمان. از تولید انرژی جهان است% 02ها حدود مصرف ساختمانwatch Institute به گفته موسسه جهانی 

همچنتین مصترف   . شتود  شوند، شتامل متی   می های اسیدی و کمک به تشکیل مه دود غلیظ  یتروژن اکسید را، که باعث ایجاد بارانسولفور دی اکسید و ن

توجهی به تغییرات اقلیمی از طریق تجمع این گاز، که باعتث بته    قابل گیرد، که به طور اکسید را دربرمی دی از تولید ساالنه کربن% 33ها  انرژی در ساختمان

 ]1[.کند شود، کمک می نداختن حرارت میدام ا

بتا نگتاهی ژرف بته شتهرها و     .ایران از جمله کشورهایی است که تجربیات ارزنده ای در زمینه استفاده از انرژی های طبیعی به روش غیرفعتال دارد 

ر مساعد کردن شرایط زندگی خود به کتار بترده   روستاهای قدیمی بسیاری از مناطق ایران می توان به روش های هوشمندانه ای که مردم این مرز و بوم د

 .]2[اند،پی برد

به عنوان مثال استفاده از بادگیر و ) شد قبل از ظهور سیستم های خنک کننده مکانیکی ، ابزار هوشمندانه ای برای خنک سازی استفاده می

  کننده های خنک معرفی سیستم. خنک کننده را گسترش دادند ها و سبک زندگی تا حد زیادی از این منابع تا اینکه خانه(. ها خیشخان در ساختمان

پشیری زیادی در طراحی  کند بلکه همچنین انعطاف تری فراهم می تبریدی نه تنها احتمال دسترسی به آسایش کامل حرارتی را برای مدت طوالنی

پیشرفته  تکنولوژی استفاده از، در نتیجه به طور فزاینده ن حال،با ای .شود های کاری می ها و همزمان منجر به تغییر در سبک زندگی و عادت ساختمان

حاضر با توجه به رشد سریع استفاده از منابع تجدید ناپشیر انرژی و ا رات مخرب  درحال .نادیده گرفته شده است شدن خنک طبیعی های  روش تر،

های تجدیدناپشیر برای تهویه مطبوع  صرف بی رویه از سوختزیست محیطی درفرآیند اتالف سوخت های فسیلی ، این پشیرفته شده است که م

از این رو انگیزه کاهش انتشار  ]3[.ها چندان عاقالنه نیست هنگامی که اجداد ما با روش های طبیعی به آسایش حرارتی دست یافته بودند ساختمان

این . کننده منفعل تحریک شده است های خنک ، برای انتخاب روشها ای ، ناشی از سوخت های فسیلی مورد نیاز خنک کردن ساختمان های گلخانه گاز

هایی  مناسب و مقرون به  های سایه خورشیدی است که راه های خنک کننده منفعل با تمرکز ویژه بر تکنیک مقاله مروری در جزییات مختلف تکنیک

 .ها در کشورهای درحال توسعه است برای خانه  صرفه

 

 اختمانخنک کننده غیر فعال س -2

ها به منظور رسیدن به شرایط متعتادل در   یک طراحی غیرفعال خورشیدی شامل استفاده از فرآیندهای طبیعی برای سرمایش و گرمایش ساختمان

تتابش ، همرفتت و هتدایت استت کته از هتیچ جریتان الکتریکتی استتفاده          : جریان انرژی در طراحی منفعل با استفاده طبیعی شامل . فضای داخلی است

حفظ آسایش محیطی در ساختمان در یک اقلیم گرم متکی بر کاهش نرخ استفاده حرارتتی در آن ستاختمان و حتشف حترارت بتیش از حتد از       .شود مین

 .ساختمان است

غیتر   سازی در استفاده از خنک کننده برای جلوگیری از ورود گرما به داخل ساختمان یا از بین بردن گرمای وارد شده یک اصل اساسی برای خنک

تتر از ستاختمان قترار داشتته باشتد و تتروی         دسترسی به یک سینک حرارتی که در درجه حرارت پایین: این بستگی به دو شرط دارد. منفعل وجود دارد

 :باشد  های حرارتی محیط شامل موارد زیر می سینک. انتقال حرارت به سمت این سینک
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  ( مرفتی به وسیله بازشوهاانتقال حرارت به طور عمده لز طریق ه)هوای بیرون 

  (انتقال حرارت به وسیله بخار آب داخل یا خارج از پوسته ساختمان)آب 

 (انتقال حرارت با طول موج بلند از طریق سقف یا سطوح مجاور ساختمان)شب  آسمان 

  (انتقال حرارت از طریق هدایت به وسیله پوشش ساختمان) زمین 

کننده ساختمان را کاهش دهند، در نتیجته ابعتاد تجهیتزات تهویته مطبتوع و دوره ضتروری        اوج بار خنک توانند کننده منفعل می های خنک تکنیک

 .یابد استفاده از آنها کاهش می

 

 سایه خورشیدی 2- 

کننده منفعل،  سایه خورشیدی مربوط به خنک کننده حرارتی ساختمان بته علتت مقترون بته صترفه       های خورشیدی خنک در میان دیگر تکنیک

 . دن و راحتی استفاده از آن به ویژه در کشورهای در حال توسعه مورد توجه استبو

با این حال دسترسی به بتر  در ایتن   . شود مشاهده می  RCCهای بنایی با سقف های  در کشورهای در حال توسعه در خاورمیانه ظهور سریع خانه

ایتن  . درجه سانتیگراد باال ببرد 01ل دارد حرارت داخلی را به میزان زیادی در حدود تمای RCCاین سقف های . روستاها به ویژه در تابستان محدود است

سایه خورشیدی با دسترس به مصالح محلی شبیه کاشتی قرمتز   . درجه سانتیگراد در ناحیه خشک است 56ها در حدود  ناشی از درجه حرارت باالی سقف

 .دهد تواند به طورقابل توجهی این حرارت را کاهش می معکوس و غیره میای ، علف خشک، شاخه خرما و گلدان سفالی  مایل به قهوه

هتای ستایه خورشتیدی بته تصتویب       هنگامی که تکنیک.دهد درجه سانتیگراد کاهش می 6/2تا  2سایه درختان دمای محیط را در نزدیکی دیوارها 

 ]0[.درجه سانتیگراد کاهش پیدا کرد 5رسید به طور میانگین تا 

 

 

 

 اد سایه با طره ، سایبان و بادگیرایج 2- - 

عه مفهوم سایه مترادف با عدم تابش مستقیم خورشید تلقی می شود که در مواقع گرم نیاز به سایه قطعا وجود خواهتد داشتت،لشا بایتد از ورود اشت    

 .[6]برد ی را از بین میمستقیم خورشید به داخل ساختمان جلوگیری کرد؛در غیر اینصورت ورود آفتاب به داخل ساختمان آسایش حرارت

توانتد بته طتور     های کنترل نور خورشید و ایجاد سایه ، به عنوان بخشی از ساختمان یا قسمتی  جدا از نمتای ستاختمان متی    طراحی خوب دستگاه

ها در جهتت گیتری    بانطراحی سایه . چشمگیری در کاهش ایجاد حرارت و الزامات خنک کردن و بهبود کیفیت نور طبیعی در داخل ساختمان مو ر باشد

به عنوان مثال، طره های ساده  ابت در بتاالی پنجرهتا درجبهته جنتوبی در فصتل      . مناسب نور خورشید در یک جبهه خاص از ساختمان مو ر خواهد بود

 .تابستان که زاویه خورشید زیاد است تا ر خیلی زیادی دارند

روش  1شتکل  . ا رنتد  شید در عصر تابستان در طول اوج حرارت در جبهته غربتی بتی   های افقی مشکور در مسدود کردن نور خور با این حال سیستم

 .دهد های مختلف ایجاد سایه را نمایش می

 
 

 روش های محتلف ایجاد سایه.  شكل 
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 سایه روی سقف 2- -2

شش روی سقف با استتفاده از بتتن ،   سقف ها می توانند سایه دار شوند با یک پو. های بسیار مهم کاهش حرارت است سایه روی سقف یکی از روش

. سایه ایجاد شده در خارج از ساختمان نباید با خنک شتدن ستاختمان در شتب تتداخل داشتته باشتد      ... . های سفالی معکوس و  گیاهان ، برزنت یا گلدان

اشکال این سیستتم آن استت   . کند جاد مانع میشود در برابر اشعه مستقیم خورشید ای پوششی که از ور  گالوانیزه آهنی یا بتن در باالی سقف ساخته می

 (2شکل . )دهد که امکان فرار گرما به آسمان در شب را نمی

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 سایه سقف با پوشش صلب. 2شكل 

 

ها موجب پایین آمدن سطح درجه حترارت ستقف از درجته     ریز و خزنده پیشنهاد بهتری است، بخار ناشی از سطح برگ یک پوشش از درختان برگ

 (.3شکل )در شب حتی درجه حرارت ساختمان پایین تر از درجه حرارت آسمان است. شود هوای اطراف در طول روز می حرارت

 
 سایه سقف با پوشش گیاهی. 3شكل 

 

 شتود، ستطح را بترای    های سنتی انجام می اند ، که در ساختمان های سفالی معکوس که نزدیک به هم بسته شده پوشش تمام سطح سقف  با گلدان

حال، این سقف ارائه شده غیتر قابتل استتفاده     بااین. شود پوشش عایق بر روی سقف مانع جریان گرما به داخل ساختمان می. دهد انتشار تابشی افزایش می

ستقف بترای   تواننتد در آخترین الیته از     موزاییک چینی شکسته و یا تایل های سرامیکی نیتز متی  (. 0شکل )است و تعمیر و نگهداری آن نیز دشوار است 

 . بازتاب اشعه تابیده شده استفاده شوند
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 سایه سقف با گلدان های سفالی برعكس. 4شكل 

 

شود و حشف آن در شتب ،   در طول روز مانع ورود گرما می. راه ارزان و مو ر دیگر پوشش برزنتی متحرک است که نزدیک به سقف نسب شده باشد

رنگ سفید این پوشش تتابش و افتزایش هتدایت حترارت را بته حتداقل       . دهد سقف متحرک را نشان میاصول کار سایه  6شکل . کننده تابشی است خنک

 ]5[.رساند می

 
 سایه سقف با پوشش برزنتی جمع شونده. 5شكل 

 

 ایجاد سایه با درختان و پوشش گیاهی 2- -3

ویژه درختان ایجاد سایه و کاهش بهتره   وشش گیاهی و بهپ. سازی مناسب است ها محوطه های مهم برای حفاظت از انرژی در ساختمان یکی از آیتم

توانتد   سایه و تبخیر و تعر  ناشی از درختان می. ها استفاده شوند توانند برای ایجاد سایه بر روی سقف ، دیوارها و پنجره درختان می. حرارت بسیار مو رند

تواننتد براستاس عتادات رشتد آنهتا       متی ( ها، و درختت متو   درختان، درختچه)هان انواع دیگر گیا. درجه سانتیگراد کاهش دهد 6درجه حرارت محیط را تا 

 :]7[موارد زیر باید برای سایه تابستان در نظر گرفته شود(. قد بلند، کوتاه، متراکم و نفوذیشیری نور)انتخاب شوند 

بهترین مکتان بترای درختتان بترگ ریتز در      . دهند یکنند و در زمستان اجازه دسترسی به نور را م ریز در تابستان سایه ایجاد می درختان برگ .1

 .تواند فضای داخلی را گرم کند ریزد نور خورشید می هنگامی که برگ این درختان در زمستان می. جنوب و جنوب غربی ساختمان است

تر از نور فیلتتر شتده خورشتید     سایه متراکم بسیار خنک. درختان پر شاخ و برگ در انسداد اشعه خورشید و ایجاد سایه متراکم بسیار مو رند .2

 .ها استفاده کرد توان برای ایجاد سایه بر روی سقف، دیوارها و پنجره سایه درختان پر شاخ و برگ را می. است

 .درختان همیشه سبز در جبهه جنوب و غرب بیشترین مقاومت را دربرابر گرمای تابستان و باد سرد زمستان دارند .3

. های شرقی و غربی در تابستان برای محافطت از ورود نور آفتاب  با زاویه کم بهترین بهترین انتخاب استت  نجرهسایه عمودی برای دیوارها و پ .0

 .ریز به صورت داربست و ترکیب درخت و درختچه استفاده شود به عنوان مثال غربالگری توسط درختچه های انبوه، درختان، درختان مو برگ

توسط گیاهان چسبنه به دیوار مانند پیچک انگلیسی و یا گیاهانی که دیوار حائل آنهاست مانند گتل یتاس    توان سایه و عایق برای دیوار را می .6

 .ایجاد کرد

کته در زمستتان شتاخ و بترگش را از دستت      ) ریتز   های ضلع جنوبی بهترین گزینه است، به عنتوان مثتال انگتور بترگ     سایه افقی برای پنجره  .5

 .تواند به حدی رشد کند که در تابستان از یک آالچیق سایه بیشتری داشته باشد ستریا میاز جمله انگور زینتی یا وی( دهد می

 

 سایه با ایجاد بافت بر روی نما 2- -4
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نشتان داده شتده استت، بافتت      5همانطور که در شکل . توان به عنوان بخشی جدایی ناپشیر از نمای ساختمان نیز ارائه کرد همچنین سایه نما را می

شتود کته اجتازه     افزایش سطح این دیوارها باعث افزایش سطح بیرونتی متی  . دیوارها به گونه ای است که بخشی اط سطح آنها در سایه قرار دارد بسیاری از

 (5شکل . )دهد سطح در معرض تابش سردتر بماند و در شب سریعتر خنک شود می

 

 
 سایه ایجاد شده با بافت روی نما . 6شكل 

 

 

 عایق 2-2

شود گرما کمتتر   شود، که باعث می عایق بیشتر در قسمت بیرونی ساختمان استفاده می. شود که تبادل حرارتی کمتر شود عایق باعث می استفاده از

رل به داخل یا خارج از ساختمان به علت اختالف درجه حرارت داخل و خارج یابد، عایق همچنین همچنتین اختتالف دمتای بتین دیوارهتا و هتوا را کنتت       

محل عایق و ضتخامت  . یق وقتی که یک ساختمان نیاز به گرمایش و سرمایش و کاهش بار حرارتی در فضای مطبوع دارد کمک بزرگی می کندعا.کند می

گیرد به طوری که تبادل حرارتی دیوار در تمتاس   دیوار یا سقف قرار می( رو به بیرون) در اقلیم گرم، عایق در قسمت بیرونی . مطلوب آن بسیار مهم است

میلیمتتر و استتفاده از بتتن بتر روی      02استفاده از عایق پلی استایرن روی دیوارها بته ضتخامت   . ا منبع خارجی ضعیف و در تماس با منبع داخلی باشدب

قف بتار  حفره هوا در دیوار و یا یک فضای اتا  زیر شیروانی در ترکیب ست  ]8[.بارهای فضای مطبوع ساختمان را کاهش داده است% 16ها در حدود  سقف

های هوا توستط همرفتت و تتابش منتقتل      بخشد و حرارت از طریق حفره در نتیجه عمکلرد فضای مطبوع را بهبود می. دهد حرارتی خورشید را کاهش می

 .شود می

 

 تكنیک های تهویه القایی 2.3

   دود کش خورشیدی .2.3

ساختار دودکش به این صورت است .تهویه طبیعی را ایجاد می کنددود کش خورشیدی یک اختراع مدرن است که به وسیله تا یر رانش حرارتی،

بنابراین هوای کشیده شده از .که در طول روز انرژی خورشیدی را جشب می کند ودرنتیجه هوای محصور شده در داخل آن گرم شده و به باال می رود

به طور معمول در طول )رهوای محیط گرمتر از هوای داخل خانه باشدبا این حال اگ.ساختمان به یک فضای باز در نزدیکی پایین دودکش وارد می شود

 .[9]استفاده از دودکش زمانی آغاز خواهد شد که ساختار ساختمان قبال در طول شب سرد شده باشد( روز در اقلیم گرم اتفا  می افتد

ل سرمایی هوای ورودی را از دیگر بازشوها بهبود دودکش خورشیدی به سرعت منجر به خروج هوای گرم از ساختمان می شود بنابراین پتانسی

ورشیدی به علت داشتن هزینه های نسبتا کم ساخت و ساز،می تواند هوا را بدون نیاز به اشکال متعارف و قراردادی انرژی در نتیجه دودکش خ. بخشد می

شب هنگام دستیابی به آسایش حرارتی را به وسیله ساختار خنک کننده ساختمان و در طول روز اگر با سیستم های تبخیری . به حرکت و تهویه درآورد

 (.7شکل )ترکیب شود راحتی ساکنین را  فراهم می کند( بیکولرآ)خنک کننده 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

7 . شكل 
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 عملكرد دودکش خورشیدی در تابستان و زمستان
 

 هواکش ها 2.3.2

سقف های قوسی وهواکش ها به صورت ترکیبی برای سرمایش غیر فعال هوا در اقلیم های گرم و خشک و مناطقی که باد های غبار آلود باعث بال 

این سیستم برای تک واحدی ها در اقلیم های گرم و خشک و گرم و مرطوب مناسب .اده شدن توربین های بادی می شود،استفاده می گردداستف

فضای باز باالی (. 8شکل )یک روزنه در راس بام گنبدی یا استوانه ای با درب محافظ روی دریچه هوا که باد از روی آن عبور می کند وجود دارد.است

این ساختار ممکن است هواکشی را از .هم تهویه هوا را ممکن می سازد و هم یک مسیر برای خروج هوای گرم جمع شده در باال می باشدهواکش 

این سیستم با اصول و قواعد خاص .سردترین قسمت ساختمان به عنوان جایگزین بوجود آورد تا یک چرخه متناوب و فضای زندگی خنک را ایجاد کند

 .وسیله تهویه القایی کار می کند که دلیل آن هم اختالف فشار است خنک سازی به

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 تهویه ناشی از سقف منحنی و منفذهای هوا. 8شكل 
 

 برج بادی  2.3.4

  ها مجرای ورودی و خروجی اتا.در یک برج بادی هوای گرم محیط از طریق منفش هایی در برج،سرد و سپس سنگین می شود و به پایین می رود

این حالت مشابه .و این زمانی اتفا  می افتد که یک ورودی در یک سمت اتا  با یک خروجی در طرف دیگر قرار دارد.موجب حرکت هوای سرد می شود

 .یک دودکش است با یک خروجی در زیرزمین یا پایین ترین طبقه و خروجی دیگر در سقف

در مجاورت باد هوا به طور مو رتری خنک شده و .دی های اطراف برج تقسیم می شودبخش باالیی به چندین فضای خروجی عمودی هوا در ورو

این سیستم  در اقلیم های گرم و خشک و جایی که دمای روزانه ناپایداری دارد،به .به سرعت به پایین برج و درون محیط زندگی جریان پیدا می کند

 .را نشان می دهدمقطع و جزئیات برج بادی  9شکل .طور مو رتری عمل می کند
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 مقطع و جزئیات برج بادی. 9شكل 
 

 

 

 سرمایش تابشی 2.4

در .سقف یک ساختمان می تواند هم به عنوان یک رادیاتور شبانه و هم یک انبار سرد به کار رود و غالبا یک راه حل مقرون به صرفه می باشد

در طول روز نیز .دارد،گرما را با طول موج بلند و همچنین از طریق همرفت از دست می دهد طول شب سقف ساختمان که در معرض آسمان شب قرار

 .سقف مانند یک عایق حرارتی ، به منظور به حداقل رساندن گرمای حاصل از اشعه های خورشیدی ،گرما را از فضای زیر خود جشب می کند

 

 سقف دیود   .2.4

این سیستم شامل یک .حشف کرده و افزایش حرارت را بدون نیاز به عایق متحرک،کاهش می دهد این سقف آب از دست رفته توسط تبخیر را

ک الیه لوله قائم می باشد با ورقه های فلزی موجدار که روی آن با کیسه های پلی اتیلن و اکسید تیتانیم سفید پوشش داده شده که هرکدام شامل ی

ا به وسیله امواج با طول موج بلند به آسمان پس می دهد و به این ترتیب آب متراکم شده بر روی سقف گرما ر(.12شکل )سنگریزه مرطوب با آب است

درجه سانتیگراد کمتر از حداقل درجه  0سطح داخلی کیسه تبخیر شده و باز به صورت شبنم روی سنگریزه ها برمی گردد و بدین ترتیب سقف تا 

 .]12[حرارت هوا ،خنک می شود
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 مقطع از سقف دیود .1 شكل 

 

 حوض سقفی 2.4.2

این سیستم یک حوضچه آب کم عمق است بر روی یک سقف مسطح بسیار رسانا، که یک طرف آن عایق حرارتی  ابت است و در سمت باال عایق 

اند دمای اتا  را تا و می تو. این حوض در طول روز برای جلوگیری از گرم شدن توسط تابش خورشیدی پوشیده می شود(.11شکل )حرارتی متحرک

پوشش استخر در .وقتی که روی حوضچه در  هنگام شب باز است،آب به وسیله سرمای شبانه خنک می شود.درجه سانتیگراد کاهش دهد 22حدود 

شید از سقف را کم طول روز از دست رفتن سرمای ناشی از تا یر هوای سرد شبانه را کاهش می دهد و از طرف دیگر این عایق حرارتی ا ر اشعه های خور

بدینصورت که عایق حرارتی متحرک در . این سیستم برای گرمایش در زمستان هم می تواند استفاده شود ولی با یک سیستم عملیاتی برعکس. می کند

ضچه در هنگام شب حو.طول روز برداشته می شود بنابراین دمای آب حوضچه به وسیله گرمای حاصل از ساختمان و اشعه های خورشید باالتر می رود

 .]11[برای کاهش هدر رفت گرما از سقف پوشیده می شود و آب داغ درون حوضچه گرما را به داخل ساختمان انتقال می دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 مقطع از حوض سقفی.   شكل 
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 سرمایش تبخیری 2.5

در واقع اصل فیزیکی .ختمان شود،توسط تبخیر سرد می شودیک تکنیک خنک کننده غیر فعال است که در آن هوای بیرون قبل از اینکه وارد سا

را خنک  نهفته در این سیستم این است که گرمایی که برای تبخیر استفاده می شود، ابتدا هوا را خنک کرده و در مرحله بعد فضای زندگی در ساختمان

و پوشش داخلی . له حوض،پد مرطوب یا اسپری سرد می شودسقف به وسی.این سیستم خنک کننده می تواند به طور غیر مستقیم کار کند.می کند

ی سقف را به یک عنصر خنک کننده تبدیل می کند که فضاهای زیر اتا  را به وسیله همرفت و تشعشع ، بدون افزایش رطوبت داخلی ساختمان خنک م

 .کند

 

 (PDEC)خنک کننده تبخیری غیر فعال با جریان رو به پایین  .2.5

آب برروی پد ها پخش شده و در پایین در .کننده تبخیری شامل یک برج و پد های سلولوزی مرطوب در باالی آن می باشداین سیستم خنک 

طراحی خاص این سیستم،مانع حرکت دوباره پمپ شده و در واقع از فشار .داخل چاهک،جمع آوری می شود و به وسیله یک پمپ دوباره انتشار می یابد

در بعضی از . این سیستم هرگونه نیاز به انرژی الکتریکی را از بین می برد. به صورت دوره ای  زیاد می شود،استفاده می کند موجود در خط آب منبع که

این برج ها مجهز به سیستم خنک کننده . طراحی ها به جای پد، آب به صورت ذرات ریز یا اسپری پاشیده می شود و در جای دیگر آب چکانده می شود

این برج ها غالبا به عنوان دودکش هم عمل می کنند ولی به .می باشد( توسط روند سنگینی هوا ) اال به منظور فراهم کردن هوای خنکتبخیری در ب

میزان جریان هوا به راندمان این .وقتی که ستون ها گرم می شوند،هوا در دودکش باال می رود و هوای سرد ستون به پایین می رود.صورت برعکس

 .]12[،ارتفاع برج، مقطع عبوری ، و همچنین مقاومت در برابر جریان هوا، برج و ساختار آن بستگی دارد.دستگاه ها

درجه  32تا  29دمای درونی آن بین ( .12شکل)برج خنک کن تبخیری در مرکز تحقیقاتی تورنت در احمدآباد هند با موفقیت استفاده شده است 

درجه اختالف دما در هر ساعت در طبقات مختلف به دست  آمده  9تا  5یعنی حدودا .درجه است 00تا  03 بت شده است در حالیکه دمای بیرونی بین 

 .است

 

 

 احمد آباد هند -مقطع از برج خنک کن مرکز تحقیقات تورنت . 2 شكل

 
 

 (RSEC)سقف مسطح خنک کننده تبخیری  2.5.2

بستان بر روی سقف بسیار زیاد می باشد و منجر به گرمای بیش از اندازه در اتا  در یک کشور استوایی مانند هند، پدیده تابش خورشیدی در تا

به عنوان مثال کیسه گونی که بر روی )سطح بام می تواند به طور مو ر و ارزانی به وسیله افشاندن آب بر روی مصالح جاذب آب، .های زیر سقف می گردد

تبخیر آب،گرمای نهان مورد نیازش .اشباع نشده محیط،تبخیر از سقف را فراهم می کند سطوح مرطوب سقف به علت هوای.خنک شود( سقف پهن شده

 02ازین روی دمای سقف مرطوب در حدود . را از سطوح بیرون کشیده، ودمای سقف را پایین آورده و ازاین جهت از افزایش حرارت جلوگیری می کند

اما نیاز به آب برای چنین ساختاری بسیار باالست و این .می باشد(درجه است 62که حدودا )درجه سانتی گراد شده که بسیار پایین تر از دمای محیط

 .]11[یکی از محدودیت های اتخاذ این روش در مناطق خشک می باشد

 

 اتصال به زمین 2.6
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ای زمین در چاه های عمیق ممکن استفاده از آن به وسیله فعالیت ه. این تکنیک برای گرمایش و سرمایش غیر فعال ساختمان ها به کار می رود

بنابراین زیرزمین و یا بخش .متر نوسانات روزانه و فصلی از بین رفته، و دمای خاک تقریبا در تمام سال  ابت باقی می ماند 6تا  0در اعما  بین .می شود

یک ساختمان ممکن است بابه وسیله نیمه . ی کنندهای پایینی ساختمان ها هم سرما در تابستان و هم گرما در زمستان را در فضاهای زندگی فراهم م

 .]13[عملکرد یک زمین شیبدار را در تابستان و زمستان نشان می دهد 9شکل . مدفون شدن در زیر زمین و یا شیب زمین به زمین متصل شود

 

 تونل هوای زمین  .2.6

که این در واقع . های دفنی یا تونل های زیرزمینی استفاده می شود از زمین به عنوان یک گودال داغ یا منبع با گرمایش و سرمایش هوا در لوله

هوا از طریق یک تونل یا لوله مدفون در اعما  چند متری که در تابستان خنک ،ودر زمستان گرم شده، عبور .اختراعی است از معماران ایرانی و اسالمی

رزمینی،رطوبت زمین، میزان رطوبت هوای ورودی بر تبادل حرارت بین هوا و خاک پارامترهای مانند سطح لوله،طول و عمق تونل زی(. 13شکل )می کند

 .و اطراف آن تا یر می گشارد

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

اصول کار تونل .3  شكل 

 هوای زمین

 

 شیب زمین 2.6.2

ومت حرارتی را در اطراف زمین در یک ساختمان پناه یا زمین شیبدار،سازه می تواند نفوذ هوای بیرون را به طور قابل توجهی کاهش داده و مقا

 عالوه بر این ،جرم زمین در ساختمان مانند یک توده .باال برده و متوسط بار حرارتی را کاهش دهد

ازین رو ،با اشاره به آسایش حرارتی یک ساختمان شیبدار،روش قابل توجه و .حرارتی بزرگ عمل می کند و نوسانات بار حرارتی را کاهش می دهد

 .طرز کار یک زمین شیبدار را در شرایط تابستان و زمستان نشان می دهد 10شکل های شماره . ا ارائه می دهدغیر فعالی ر

 (b)و در زمستان ( a)اصول کار شیب زمین در تابستان .4 شكل

 

 خشک کن سرمایشی 2.7

عر  ، خنک می شود و این قضیه در شرایط بدن یک انسان به طور طبیعی از طریق ت.یک روش مو ر برای اقلیم های گرم و مرطوب می باشد

ازین رو تحمل یک شخص در دمای باال کم شده و وقتی که میزان رطوبت کاهش پیدا کند شرایط مطلوب و خوشایند .خیلی مرطوب اتفا  نمی افتد

در این روش . و استفاده می شوددر روش خشک کن سرمایشی، از امالح خشک کننده یا رطوبت گیرهای مکانیکی برای کاهش رطوبت در ج.خواهد شد



 

12 

 

این مصالح می تواند شامل مواد جامدی مثل سیلیکو ژل ،آلومینیوم ژل و آلومینای فعال شده . ار مصالح با میل باال برای جشب رطوبت استفاده می شود

خشک کن ها . فضای زندگی ، خشک می شود هوا از خروجی به خشک کن وارد شده و قبل از ورود به. و به صورت مایع مانند تری اتیلن گلیکول باشد

د نیاز با انرژی خورشیدی کار می کند و گاهی اوقات این خشک کن ها با سرمای حاصل از تبخیر نیز در ارتباط هستند که محیط را به دمای هوای مور

 .]13[برای آسایش تنظیم می کند
 

 :نتیجه گیری 

افزایش . عطف به مفاهیم طراحی و مالحظات معماریشان مورد بحث و بررسی قرار گرفت در این مقاله چند تکنیک خنک کننده غیر فعال، با

عال مداوم مصرف انرژی برای تهویه هوا نیاز به یک بررسی عمیق از محیط های شهری و تا یرش بر روی ساختمان ها و نیز گسترش تکنیک های غیر ف

در درک بهتر میکرواقلیم ها در اطراف ساختمان ها، توصیف شرایط آسایش در طول دوره  تحقیقات مناسب باید دارای هدفی.سرمایی را نشان می دهد

تابستان و همچنین بهبود جنبه کیفیت ،توسعه پیشرفته سیستم های غیرفعال و سرمایش ترکیبی و در نهایت توسعه پیشرفته مصالح برای پوشش 

 ..ساختمان باشد

عموما .درصد کاهش دهد 72الی  62ز تمام تکنیک های فو  در ساختمان ممکن است بار سرمایی را مطالعات نظری نشان داده اند که استفاده ا

 . نگرانی برای مصرف انرژی، حتی در کشورهای توسعه یافته یک بخش کوچک در اکثر طراحی های معماری است

یرا در بیشتر موارد یک پروژه کم هزینه است که ذخیره طراحی ساختمان با انرژی خورشیدی غیر فعال ،باید هدف اول هر طراح ساختمان باشد ،ز

 . انرژی را در کشور مدیریت می کند

در معماری امروز ترکیب سیستم های خنک کننده غیر فعال در ساختمان ها به عنوان بخش ذاتی طراحی برای معماران و مهندسین ساختمان 

تلفیق این تکنیک های خنک کننده مطمئنا باید وابستگی ما را به عناصر مصنوعی .بگنجانند امری ضروری است و باید مفهوم آن را از آغاز در طراحی ها

و در نهایت فرم ساخته شده بدین صورت تکامل یافته ، .برای آسایش حرارتی به علت مصرف بیش از اندازه انرژی و دیگر منابع طبیعی کاهش دهد

 . پاسخگوی اقلیم ،پایدارتر و دوستدار محیط خواهد شد
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