
 

های موضوع پوستههای انسان در معماری  بوده است. از گذشته دور تاکنون مسئله مدیریت انرژی از دغدغه

ای در مدریت انرژی دارای اهمیت ویژه اولین عنصر خارجی ساختمانعنوان هساختمان به دلیل اهمیت آن ب

دهد این مسئله در گذشته نیز مورد توجه معماران مطالعه بناهای تاریخی در ایران نشان میاشاره دارد.  است.

بوده است. شهر شیراز یکی از شهرهای کهن ایران است که دارای بناهای تاریخی و سنتی متعددی است. 

های نوین در مصرف انرژی با نورگیر بناهای سنتی در توان اینجا مطرح کرد تطبیق روشای که میمسئله

شهر شیراز است. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با رویکرد کمی و کیفی در صدد پاسخگویی به 

ینه لوورها و شیشه با توجه به این اهمیت، در پژوهش حاضر درصد بهینه بازشوها، زاویه بهاین مسئله است. 

سازی شده است. شبیه Design Builderبهینه در یک ساختمان بلندمرتبه مسکونی با استفاده از نرم افزار 

مورد  %10هر  با گام  %100تا  %0های بیرونی از  بدین منظور ابتدا برای درصد بهینه بازشوها، درصد پنجره

زاویه لوور در ساختمان در سه جبهه جنوب، شرق و غرب، ترین بررسی قرار گرفت، سپس برای تعیین بهین

داره بیرونی ساختمان حالت مختلف زاویه لوور در نظر گرفته شد و به منظور تعیین شیشه بهینه در ج 17

ها بر بار سرمایش ساختمان سه نوع شیشه انتخاب گردید. با توجه به اینکه نورگیرها در ن جهت تاثیر آ

ها مشخص ها مورد استفاده قرار گرفته و نتایج استفاده از آناند و سالزم را داشتهمعماری سنتی کارایی ال

ها های نوین طراحی پوستههای سنتی نورپردازی و کنترل نور قابل جایگزینی با روشباشد و اکثر روشمی

ها رها در ساختمانته در طراحی نورگیهایی که در گذشتوان از روشباشد لذا میبا همان عملکرد و کیفیت می

 های جدید نیز الگوبرداری نمود.شده است برای ساختماناستفاده می
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های مسکونی بلندمرتبهدر ساختمانکاهش مصرف انرژی از طریق بازشوهای بهینه   

 نازیال نظربلند، محمدمهدی غیابی، مصطفی مانی

 مقدمه

بب شده که سبحران انرژی و مشکالت زیست محیطی بر بسیاری از فعالیت های انسانی سایه افکنده و در عصر حاضر، 

حل این  در جهت. مصرف باالی انرژی با چالشی سخت مواجه گرددطراحی معماری به عنوان یکی از عوامل مؤثر در 

راهکارهایی  رزشمند،به سبب دارا بودن تجربیات و الگوهای ا اقلیم گرم و خشک، به ویژه در معماری بومی ایرانی، ،مشکل

ی ایران این نتیجه راز بررسی و تحلیل عناصر و الگوهای تاریخ معما. دهده میئخردمندانه در زمینه معماری پایدار ارا

یکن با حضور ل اند،شود که این عناصر و الگوها اگر چه هر یک در دوره معینی از تاریخ معماری خلق شدهحاصل می

ی را از یک الگو یا اند و مفهوم عامهای بعدی، تکامل و پاالیش یافته، دارای هویتی مستقل از زمان شدهدوره ممتد در

 دنبال هب تصویری ذهنی و حامل بار عاطی است. ن تجریدی یافته و دارایأدهند که شیک عنصر معماری ارائه می

 مسکن هرهچ ایران در اخیر هایدهه در روستایی های مهاجر و جمعیت افزایش از ناشی شهری جمعیت فزاینده رشد

 فقیا رشد و سطح تصاحب امکان عدم و زمین منابع محدودیت شرایط در .یافت تغییر اسالمی–ایرانی اریممع و

 .شودیم ندهخوا بلندمرتبه"عنوان با آن نمود که شد ساخته ارتفاع در سطح، در گسترش جای به اینبار مسکن شهرها

هوایی و  پوسته ساختمان به عنوان واسطه اصلی بین فضای داخل و خارج، نقش قابل توجهی در تعدیل شرایط آب و

اختمانی سهای بارهای سرمایشی و گرمایشی دارد و طراحی و اجرای پوستهتامین آسایش ساکنین و در نتیجه کاهش 

ات مکانیکی که بتواند با رفتار حرارتی مناسب باالترین میزان آسایش حرارتی را در فضای داخل بدون کمک تجهیز

 . جویی در مصرف انرژی گردندتوانند تا حدود زیادی سبب صرفهمین کنند، میأت

بسیاری ش حاضر باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر در نیامده است. درخصوص پیشینه پژوه

های مختلف بوده اند. تحقیقات در اقلیمسازی مطالعه کردهاز محققان رفتار حرارتی پوسته و نماها را از طریق شبیه

ها، بندی نما، جنس شیشهملی همچون پیکرهثیر عواأت اند عمدتا  سازی انجام شدهاست و تحقیقاتی که از طریق شبیه

اند. یکی ها بررسی شدهگیری از تهویه طبیعی، نوع و عمق سایبان، ابعاد بازشوها و مصالح مورد استفاده در پوستهبهره

های ثیر خصوصیات فیزیکی پوستهأت(. در این اثر 1396انجام شده است) قبادیان و شریفی توسط از این تحقیقات

اند. های بلندمرتبه شهر همدان را بررسی نمودهخیر و ضریب کاهش انتقال حرارت در ساختمانأها را بر زمان تساختمان

درصد عملکرد بهتر، هم  50های تک الیه سکوریت به اندازه های دوالیه نسبت به شیشهنتایج نشان داده که شیشه

های دو الیه، نسبت به انواع دیگر دوجداره در شیشه های با ضخامت بیشتر و با فاصله میانی بیشتر بینچنین شیشه

باشد. برزگر و خیر جریان حرارت دارا میأتری را در ارتباط با عامل زمان تدرصد عملکرد مناسب 16ها به اندازه شیشه

 حیدری، رابطه میان میزان دریافت تابش خورشیدی و مصرف انرژی ساختمان در بخش خانگی را بررسی کرده و نشان

نامه ( در پایان2017) 1قبرانورا . باشندگیری اقلیمی دارای مصرف انرژی کمتری میهای دارای جهتدهند خانهمی

های بلندمرتبه در کشور عربستان سعودی وری انرژی در ساختمانثیر پوسته ساختمان در بهرهأدکتری خود با عنوان ت

پارامترهای طراحی معماری را بررسی نموده است. و به وسیله کننده ساختمان )اقلیم گرم( برای کاهش بارهای خنک

(، در 2015) 2راشل گاندرسون. سازی کرده استسازی بهترین نمونه پنجره، شیشه و دیوار را شبیهافزارهای شبیهنرم

ور و های ساختمانی پاسخگو یک پوسته ساختمانی خاص را طراحی نموده که حرکت هوا، نرساله خود با عنوان پوسته

کند. وی عناصر قابل انعطاف، پویا و تعاملی در معماری را برای دستیابی به یک آب را برای استفاده از انرژی جذب می

                                                           
1 Noura Ghabra 
2 Rachele Danorah Gunderson 
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های مسکونی کاهش مصرف انرژی از طریق بازشوهای بهینه در ساختمان

 نازیال نظربلند، محمدمهدی غیابی، مصطفی مانی بلندمرتبه

 

-یک ابزار جدید شبیه )2013( 3کار گرفته است. در تحقیق دیگری گرانادیرو، کوریا، لیل و دوارتازهپوسته هوشمند ب

های ساختمانی، سازی مدلساختمان بهره برده و به کمک شبیهسازی مصرف انرژی جهت تعیین میزان مصرف 

گر آن بود که مصالح، نتایج این پژوهش بیان. اندهای فیزیکی اثرگذار بر میزان مصرف انرژی را تحلیل نمودهویژگی

 .باشدثر بر مصرف انرژی میؤترین عوامل مها و فرم ساختمان مهممساحت پنجره

باشد. در این پژوهش با انتخاب دو ساختمان سازی میدی، به لحاظ روش تحقیق از نوع شبیهتحقیق حاضر از نوع کاربر

های بلندمرتبه مسکونی به عنوان نمونه موردی به بررسی عوامل محیطی و وضعیت موجود براس شناخت عملکرد جداره

بیرونی، زاویه بهینه لوورها  هایارهبه منظور بررسی تعیین درصد بهینه درصد پنجره در دیو. شودساختمان پرداخته می

به  m16*m8های بیرونی بر مصرف انرژی در ساختمان مسکونی، ابتدا ساختمانی با ابعاد ثیر نوع شیشه در جدارهأو ت

سازی باشد. واحد نمونه شبیهمی 1غربی طبق تصویر –متر انتخاب شد. این ساختمان دارای کشیدگی شرقی 2/3ارتفاع 

طبقه مسکونی قرار گرفته است و در طبقات باال و زیرین خود در همسایگی با  16میانی یک ساختمان در طبقه ه شد

در نظر گرفته  5لوکس  400 4اشریسازی شده مقدار روشنایی طبق استاندارد دیگر است. در ساختمان شبیه واحدهای

  شده است.

 

 مصرف انرژی در ساختمان های بلندمرتبه.1

های تک انهمسکونی، در مقایسه با استانداردهای مصرف انرژی، سه برابر واحد سطح طبقه در خهای بلند ساختمان

ه است، بلکه واحدی مسکونی، انرژی مصرف می کنند. امروزه، انرژی نه تنها معیار سنجش کارآیی عملیاتی ساخته شد

ی بلند هاگشته است. ساختمان های اخیر، نیزهای تکنولوژیکی سالدر واقع مترادف حفظ محیط زیست و پیشرفت

ستند و همصرف کنندگان بزرگ انرژی هستند. آن ها با توجه به مقیاس و هدف شان عناصر غالب در معماری شهری 

وجهی پیچیده طور قابل تبدیهی است که فرآیند طراحی به تهالب باید به طراحی سازگار با محیط زیست تمرکز کنند.

برخی .باشد  عملکرد ساخنمان از نظر عوامل مختلف، متغیرها و شرایط متغیر طرح میاست زیرا طراح مجبور به درک 

کیفیت  فاظت از منابع،پذیری طرح, حجویی در انرژی, انعطافاز مزایای کلی از طراحی با کارایی باال عبارتند از : صرفه

میزان  ن در اقلیم گرم وخشک،در بررسی راه کارهای طراحی ساختما(. 1391محیط داخلی وغیره )اکبری یگانه، 

رم و خشک بر گاقلیم  های ارزیابی درتوان از معیارها و سرفصلمی مصرف انرژی و آلودگی محیطی و عوامل دیگری را

وسته دهنده پ(. که از جمله این معیارهای عوامل تشکیل200: 1398نژاد یاسوری، مفیدی شمیرانی،د)قلیشمر

 ساختمان می باشد.

 

 های بلندمرتبه مسکونیهای پاسخگو در ساختمانپوسته.1.1

از جمله  "هوشمند"ها و رفتار عملکردی شبیه به یک پوسته ساختمانی یک پوسته ساختمانی پاسخگو شامل ویژگی

باشد. اما همچنین سنجش زمان واقعی سنجش، عناصر سازگار با محیط زیست، مواد هوشمند، اتوماسیون و ... می

دهد سیستم ساختمان خود را در طول زمان های محاسباتی است که اجازه میتعاملی مانند الگوریتمهای شامل ویژگی

تنظیم کند، همچنین توانایی تنظیم و تغییر دستی عناصر پوسته ساختمان برای کنترل شرایط محیط توسط ساکنان 

                                                           
3 Granadeiro, Correia, Leal, Duarte 
4 ASHRAE 
5 Lux 
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394 - 408  

ه یک پوسته هوشمند را دارد از های عملکردی مشابیک پوسته پاسخگو، ویژگی (.Z. Brown, 2009: 42را دارد )

های جمله حس کردن در زمان، عناصر متحرک تطبیق پذیر با آب و هوا، مصالح هوشمند و اتوماسیون. اما ویژگی

دهد تا خود تنظیم های ساختمان اجازه میهای محاسباتی که به سیستمشود مانند الگوریتمتعاملی را نیز شامل می

همچنین توانایی برای ساکنین که عناصر پوسته ساختمان را برای کنترل شرایط  .ندکنند و در طول زمان بیاموز

ترین نقش را در تلفات انرژی دارد. سطوح خارجی بنا پوسته ساختمان اصلی ،در حال حاضر محیطی دستکاری کنند.

تی و تبادالت انرژی بیشترین تعامل را با محیط بیرونی داشته و به همین دلیل نقش اساسی در ایجاد آسایش حرار

ها و معماری کنونی نیز تعدیل ها در ساختمانکارکرد اساسی و مهم آن ،ساختمان با محیط خارج را دارند. از این رو

که کارکرد انرژی ساختمان توسط پوسته ساختمان تعیین می شود.از طوریهو هوایی محیط طبیعی است، ب بشرایط آ

مین تهویه طبیعی و تعیین میزان سرمایش أتوان به کنترل تابش، تها میختمانهای سامهم ترین کارکردهای پوسته

 (.Auer,T,2011,75و گرمایش اشاره کرد )

 

 درصد بهینه پنجره.2.1

نسبت  .ثیر را در مصرف انرژی ساختمان داردأنسبت پنجره به دیوار یکی از عوامل مرتبط با پنجره است که مهمترین ت

استفاده از 6( درصدی حاصل از تقسیم مساحت بازشوهای شفاف به دیوارهای خارجی است.FWR) بازشوها به دیوار

باشد. نوع و اندازه سایبان در های گرم میکارهای کاهش مصرف انرژی بویژه در اقلیمترین راهسایبان یکی از مهم

دهنده یکی از عناصر مهم و شکل کننده تابش آفتاب، هموارهکارکرد آن از اهمیت زیادی برخوردار است. عناصر کنترل

های مختلف اقلیمی کشور شکل و اهمیت متفاوتی داشته است. عناصر کنترل کننده معماری ایران بوده و در پهنه

تابش آفتاب بر ساختمان، به لحاظ نقش بسیار مؤثری که در کاهش بارهای برودتی ساختمان و کاهش صدمات زیست 

های تجدیدناپذیر دارند، در معماری مطرح امروز ای ناشی از مصرف سوختخانهمحیطی حاصل از تولید گازهای گل

 (.126:1389اند )فیاض و کسمایی، جهان نیز جایگاه خاصی یافته

 

 سایبان بهینه.3.1

ها و بویژه در اقلیم گرم و ثر بر کاهش مصرف انرژی در ساختمانؤترین فاکتورهای معماری مها یکی از مهمسایبان

 .سزایی داردبان بر میزان بار گرمایشی، سرمایشی و روشنایی ساختمان تاثیر بهباشند. خصوصیات سایهخشک می

اگرچه تابش مستقیم آفتاب بر جدارهای شـفاف سـاختمان، امکان گرمایش طبیعی فضاهای داخلی آن را فراهم 

ساختمان در مواقع گرم باشد. بـه  تواند موجب گرم شدن بیش از حد فضاهای داخلیهمین تابش می سازد، امامی

ثیر أهمین دلیل، کنترل تابش مستقیم آفتاب بر جدارهای خارجی ساختمان، بـه ویژه سطوح شفاف، به لحاظ ت

 (.79،1392ای دارد )کسمایی، ای تابش آفتاب بر این سطوح، اهمیت ویژهگلخانه

 
 
 
 
 

                                                           
6 Advanced Energy Design Guide, (2008), AIA & AHREA publication. 
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های مسکونی کاهش مصرف انرژی از طریق بازشوهای بهینه در ساختمان

 نازیال نظربلند، محمدمهدی غیابی، مصطفی مانی بلندمرتبه

 

 های بلندمرتبه مسکونی ساختمانکاهش مصرف انرژی در بازشوهای بهینه در  .تأثیر2

  اطالعات آب و هوایی.1.2

با توجه به قرارگیری ساختمان مورد مطالعه در شهر شیراز )اقلیم گرم و خشک(، اطالعات آب و هوایی این شهر از نرم 

سازی ساختمان مورد بررسی نقطه های دیگر قرار گرفت. در شبیهاستخراج و مبنای تحلیل Design Builderافزار 

درجه سلسیوس طبق استاندارد اشری در نظر گرفته شده است.  24 8درجه سلسیوس و نقطه سرمایش 22 7گرمایش

برای دانستن  آورده شده است. 1گیری، میزان ظرفیت اشغال و غیره در جدول مشخصات ساختمان از لحاظ جهت

و  mm3باشد که ضخامت هر شیشه میها دو جداره زاویه بهینه لوور و درصد پنجره در ساختمان مورد نظر شیشه

است. همچنین قاب  K2W/m3/3در نظر گرفته شد که ضریب انتقال حرارتی آن  mm6ی هوای بین آن ضخامت الیه

 در نظر گرفته شد. 9ها یو پی وی سیپنجره

ی ساالنه روشنایسازی ساختمان مورد نظر، میزان بهره خورشیدی، بار سرمایش، بار گرمایش و مصرف بعد از شبیه

 ساختمان مسکونی برای شیراز محاسبه شده است. ساختمان برای درصدهای مختلف پنجره در چهار جبهه

 

 درصد بهینه پنجره.2.2

رق و غرب شمال، جنوب، ش ها در چهار جبهههای مختلف ساختمان، درصد پنجرهبرای تعیین درصد بهینه در جبهه

رار گرفت. مورد بررسی ق %10هر  %100تا  %0های بیرونی از ست. درصد پنجرهساختمان مورد بررسی قرار گرفته ا

ه شده و سپس ی ساختمان بدون پنجره در نظر گرفتبرای تعیین درصد بهینه یک جبهه ساختمان، ابتدا کلیه جبهه ها

بار  بار سرمایش، رشیدی،های مربوط به بهره خودرصد پنجره در آن جبهه مورد نظر را از صفر تا صد تغییر داده و داده

 گرمایش، مصرف روشنایی ساالنه هر حالت به دست آورده شده است.

 

 و گرمایش بار سرمایش.3.2

یزان بار مترین پنجره بیرونی در جبهه شمال و جنوب کم  %30تا  %10در شیراز ساختمان با  1طبق نمودار شماره

ب ساختمان پنجره خارجی است. در جبهه جنو %100سرمایش را داراست و بیشترین مقدار بار سرمایش نیز متعلق به 

 است. در 2kWh/m8/68و  2kWh/m4/53 ،2kWh/m7/57پنجره به ترتیب میزان بار سرمایش  %30و  20، %10با 

و  2kWh/m6/53 ،2kWh/m9/53پنجره به ترتیب میزان بار سرمایش  %30و  20، %10جبهه شمال ساختمان نیز با 
2kWh/m5/60 2با مصرف  %20و  %10های شرق و غرب نیز ساختمان با باشد. در شیراز در جبههمیkWh/m9/54 

ه با درصدهای پایین بودن بار سرمایش برای پنجر(. کم 1شمارهاند )نمودار ترین میزان مصرف بار سرمایش را داشته کم

 گردد.تری وارد محیط میباشد که تابش کمبه دلیل پایین بودن میزان بهره خورشیدی ساختمان می

 

                                                           
6 Heatng setpoint 
7 Cooling setpoint 
9 Unplasticized PolyVinyl Chloride (UPVC) 
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 های مختلف ساختمان برای شیرازهای مختلف در جبههمیزان بار سرمایش ساالنه ساختمان با درصد پنجره. 1تصویر 

 

بیشترین مصرف  2kWh/m2/24پنجره در جبهه شمالی با مصرف  %20در شیراز، ساختمان با  2طبق نمودار شماره

ترین مصرف بار گرمایش را دارد. کم 2kWh/m5/20پنجره با مصرف  %100بار گرمایش ساالنه را دارا است و در 

یزان بار گرمایش را دارد و ساختمان با بیشترین م 2kWh/m3/20پنجره در جبهه جنوب با مصرف   %10ساختمان با 

ترین میزان بار گرمایش داراست. در شیراز ساختمان در دو جبهه مصرف کم 2kWh/m6/4پنجره در جنوب با  100%

بیشترین بار گرمایش را دارد و در جبهه  شرق و غرب ساختمان  2kWh/m1/19پنجره با مصرف  %30شرق و غرب با 

 ترین بار گرمایش دارا هستند.کم 2kWh/m6/16و  2kWh/m13با مصرف پنجره به ترتیب  %100با 

 
های مختلف ساختمان برای شیرازهای مختلف در جبههیزان بار گرمایش ساالنه ساختمان با درصد پنجره. م2تصویر   
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های مسکونی کاهش مصرف انرژی از طریق بازشوهای بهینه در ساختمان

 نازیال نظربلند، محمدمهدی غیابی، مصطفی مانی بلندمرتبه

 

 10زاویه بهینه لوور.4.2

ه لوور در ساختمان ترین زاویو تعیین بهینهثیر لوور بر بهره خورشیدی، بار سرمایش، گرمایش و روشنایی أبرای بررسی ت

رهای افقی حالت مختلف زاویه لوور در نظر گرفته شد. برای جبهه جنوب از لوو 17در سه جبهه جنوب، شرق و غرب 

تلف با یکدیگر زاویه مخ 17های شرق و غرب از لوورهای عمودی استفاده شد. لوورها در استفاده گردید و برای جبهه

زاویه  17مان لوورهای عمودی در های شرق و غرب ساخت+ درجه مقایسه شد. همچنین در جبهه80تا  درجه -80از 

های شبیه التح مختلف با یکدیگر مقایسه شد. جهت تعیین زاویه بهینه لوور در ساختمان مسکونی بلندمرتبه در کلیه

ا از یکدیگر و فاصله لووره cm30رض لوور باشد. همچنین عمی mm2سازی برای لوورهای افقی و قائم ضخامت لوورها 

cm30 است. حاالت شبیه( سازی شده برای لوورهای عمودی برای جبهه شرق و غرب در شکلA)1 های برای لوور

 و نشان داده شده است. 1(Bافقی در جبهه جنوب در شکل )

 

 
 (Bنوب ساختمان)و برای لوورهای افقی در جبهه ج( Aحاالت شبیه سازی شده برای لوورهای عمودی در جبهه شرق و غرب ). 3تصویر 

 

 .بار سرمایش5.2

ه لوور با بدر شیراز، در جبهه جنوب بیشترین و کمترین مصرف بار سرمایش به ترتیب مربوط  3طبق نمودار شماره 

. همچنین در جبهه شرق، لوور باشدمی  2kWh/m2/96+ با مصرف o70و  2kWh/m3/142با مصرف  -o30های زاویه

ارد و لوور دبیشترین بار سرمایش در بین زوایای مختلف لوور در جبهه شرق  2kWh/m6/86+ با سرمایش o10با زاویه 

س این ترین بار سرمایش در جبهه شرق داراست. همچنین بر اساکم 2kWh/m8/78+ با بار سرمایش o70با زاویه 

بار سرمایش  بیشترین  2kWh/m4/80+ در شیراز در جبهه غرب با بار سرمایش o10زاویه  نمودار استفاده از لوور با

ان بار سرمایش ترین میزکم 2kWh/m70+ با بار سرمایش o 70در بین حاالت مختلف داشته و استفاده از لوور با زاویه 

 را دارا است.

 

                                                           
1 0 Lovre 
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 لوور برای شیرا میزان بار سرمایش ساالنه ساختمان با زوایای مختلف. 4تصویر 

 

های سال میزان بار سرمایش ساختمان موردنظر در شیراز در سه نوع شیشه مورد مطالعه در ماه 5در نمودار شماره 

تر کم گسیل کم های سال میزان بار سرمایش ساختمان با شیشهنشان داده شده است. طبق نمودار مذکور، در همه ماه

نین ساختمان با شیشه دو جداره عملکرد بسیار بهتری نسبت به شیشه ساده ساده و دو جداره است. همچ از شیشه

دارد اما بار سرمایش بیشتری نسبت به ساختمان با شیشه کم گسیل داراست. بیشترین بار سرمایش ساختمان در هر 

تر کم %22سه حالت شبیه سازی مربوط به ماه جوالی است. در ماه جوالی بار سرمایش ساختمان با شیشه کم گسیل 

تر از ساختمان با شیشه دو جداره است. عملکرد مناسب شیشه کم گسیل نسبت کم %10از ساختمان با شیشه ساده و 

باشد. به طور کلی باشد که متناسب برای هر فضای ساختمان میبه دو شیشه دیگر به علت کنترل تابش خورشید می

ای که عملکر در شیراز با آب و هوای گرم داشته است. به گونه در طول سال استفاده از شیشه کم گسیل درای بهترین

کاهش یابد، در حالی که شیشه دو جداره  %30استفاده از شیشه کم گسیل در شیراز باعث گردیده که بار سرمایش 

 بار سرمایش گردیده است. %19موجب کاهش 
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های مسکونی کاهش مصرف انرژی از طریق بازشوهای بهینه در ساختمان

 نازیال نظربلند، محمدمهدی غیابی، مصطفی مانی بلندمرتبه

 

 
 ه سه نوع مختلف شیشه، شیرازهای سال با توجه ببار سرمایش ساختمان مسکونی در ماه. 7تصویر 

 

 .بارگرمایش6.2

  kWh/m25/8+ با بار گرمایش o80در جبهه جنوب ساختمان در شیراز، لوور با زاویه  4ه ربا توجه به نمودار شما

ترین بار گرمایش در جبهه جنوب کم kWh/m29/3با بار گرمایش  -o30بیشترین میزان بار گرمایش و لوور با زاویه 

بیشترین بار گرمایش در بین  kWh/m27/6+ با بار گرمایش o80و   -o50دارا است. در جبهه شرق لوور با زاویه 

ترین بار گرمایش در بین کم kWh/m29/5با بار گرمایش  -o40+ و o40زوایای مختلف لوور است و لوور با زاویه 

و  -o80 ،+o50های ب ساختمان نیز بار گرمایش به ترتیب مربوط به لوور با زاویهحاالت مختلف دارد. در جبهه غر

o80-   است که به میزانkWh/m22/8  لوور با زاویه  6است. طبق شکلo30 با بار گرمایش +kWh/m29/6 ترین کم

 بار گرمایش در جبهه غرب دارا است.
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 زوایای مختلف لوور برای شیرازمیزان بار گرمایش ساالنه ساختمان با . 5تصویر 

 

سازی شیشه.بهینه7.2  

ها بر بار سرمایش ساختمان سه نوع شیشه ثیر آنأبه منظور تعیین شیشه بهینه در جداره بیرونی ساختمان جهت ت

باشد. شیشه کم سازی ایران میهای رایج استفاده شده در ساختمانهای انتخاب شده از شیشهانتخاب گردید. شیشه

ثیر آن در مقایسه أثیر مثبت آن اشاره است اما میزان تأهای مختلف به تباشد که در پژوهشهایی مینیز از شیشه گسیل

و  mm3های مورد مطالعه شامل شیشه ساده جداره در شهر شیراز مشخص نشده است. شیشه با شیشه ساده و دو

و شیشه دو جداره کم گسیل با ضخامت  mm6ی و ضخامت الیه هوا mm3های با ضخامت شیشه دو جداره با با شیشه

mm3  و ضخامت الیه هوایmm6  های مورد مطالعه نشان میزان ضریب انتقال حرارت شیشه 4است. در تصویر شماره

 داده شده است.

 
  

U-value= 1  U-value= 976/2  U-value= 829/5  
 .های مورد مطالعهضریب انتقال حرارت شیشه. 6تصویر 

 

 )نمونه موردی شیراز(ایران سنتی بناهای معماری در نورگیری عناصر.3

ناپذیر است؛ اما به کارگیری های ملی و فرهنگ گذشته خصوصا  هنرهای سنتی هر قوم و ملت، امری اجتنابحفظ ارزش

 های هم عصر در سطح مشخص و منطقی نیز منافاتی با حرکت تدریجی با توسعه و پیشرفت نداشته و گاهتکنولوژی
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های مسکونی کاهش مصرف انرژی از طریق بازشوهای بهینه در ساختمان

 نازیال نظربلند، محمدمهدی غیابی، مصطفی مانی بلندمرتبه

 

توسط  که(. یکی از نکاتی 99:1398تواند موجبات توسعه و تکامل هنرها را نیز فراهم آورد)امرائی و همکاران، می

  (.86:1397معماران ایرانی مورد توجه قرار گرفته است، توجه به نور است)الری پور، دادور،

 هایکنندهکنترل عنوان به اول گروه  :گیردمی قرار مورد مطالعه جهت دو از ایران سنتی معماری در نورگیری عناصر

 تقسیم دسته دو به خود و دارند را وارده نور نقش تنظیم اول گروه. هارنورگی دوم گروه و هابانسایه انواع نور مانند

 حالت گاهی و شوندمی افزوده بنا به که هاییآن دوم دسته و رواق مانند هستند بنا جز که هاییآن اول هشوند دستمی

ز: ا عبارتند که دارند مختلفی هایمنا ،شوندمطرح می نورگیر عنوان به که عناصری :نورگیرها، پرده مثل دارند تزیینی

گل /خوون و روشندان/ فریز/ اورسی/ هورنو/ خانهمجا/ مشبک یپنجره و شباک/ در/  روزن

 و رنگی هایهبا شیش هاییپنجره و هاشباک مانند عناصری موارد براین عالوه .تهرانی و پاچالقی/پاچنگ/بالکانه/جام

 (.6:1395دارند)اعتمادی و ابراهیمی،  نیز کنندهنقش کنترل نورگیری جز به )اورسی( چینی گره

دار در بناهای سنتی شهر شیراز که بازمانده از دوره قاجار تبدیل فرم چلیپایی تاالر به مستطیل و قرارگیری ایوان ستون

جهت بدنه حیاط در جلو تاالر به جای ارسی به منظور فضای دسترس به تاالر و تأمین تهویه طبیعی  با کشیدگی در

گزینی فضاهای اصلی براساس محورهای حرکتی و شود. مکانوجود دارد. نورگیری این منازل از طریق اتاق انجام می

و   7(. در تصاویر شماره 225: 1396ران، بصری استوار بوده و نقش دید نسبت به نور در اولویت است)زارعی و همکا

 گردد.یی از این ساختار فضایی مشاهده میهانمونه 8

 

 
: خانه نصیرالملک در شیراز. مربوط به دوره قاجار.)منبع: نگارنده(.7تصویر  
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: تصویر خانه بیات در شیراز. مربوط به دوره قاجار. )منبع: نگارنده(8تصویر  

رو به حیاط در دیگر بناهای سنتی دوره شیراز نیز قابل مشاهده است. این شیوه معماری که های تنوع و تعدد پنجره

 در ارتباط مستقیم با شرایطی اقلیمی شیراز است در مدیریت انرژی نقش مهمی داشته است.

 

 ها با نوع سنتیتطبیق نورگیر و سایبان.4

سایه و در فصول سرد در معرض تابش آفتاب قرار داشته های باز و شفاف دراین منطقه باید در فصول گرم در جداره

های های جبههها باید رو به جنوب و جنوب شرقی دارای سایبان افقی، پنجرهباشن. بنابراین در شهر شیراز پنجره

م های رو به شرق، غرب و جهات نزدیک به آن دارای سایبان افقی و قائشمالی دارای سایبان قائم کنار پنجره و پنجره

های جنوبی در این منطقه حدود یک سوم محاسبات انجام شده نشان می دهد که عمق پنجره مقابل پنجره باشند.

 های پایین است. های باال تا حدود یک پنجم در عرضارتفاع پنجره در عرض
آن از منافذ خارج های افقی منفذدار باشند تا از یک طرف گرمای انباشته شده در زیر گردد که همه سایبانتوصیه می

همچنین حتی  شده و کمتر به داخل ساختمان نفوذ نماید و از طرف دیگر توزیع هوا در داخل اتاق بهتر صورت گیرد.

های توان از هواکشها میپنجره .های، دیوارهای الحاقی و کرکره ها برای هدایت باد استفاده شودآمدگیاالمکان از پیش

های فوقانی دیوار قرار دارند بهره گرفت. در در صورت عدم کفایت در این مواقع قسمتهایی که در سقفی یا هواکش

حتی االمکان باید  باشند.های عمودی نظیر بادگیر ، دودکش و .... برای تهویه هوا بسیار مناسب میاستفاده از کانال

ورودی هوا بزرگتر از خروجی آن بوده در غیر این صورت باید  .ورودی و خروجی هوا وسیع و تا روی زمین ادامه یابد

های افقی، پیش آمدگی سقف و دستانداز و در مجاورت سطح زمین قرار داشته باشد و یا اینکه از تمهیداتی نظیر کرکره

 (. 2،1394لبه برای به حرکت در آوردن جریان هوا استفاده نمود)سجادزاده و همکاران، 

 

 گیرینتیجه

ها کوشیده است روش انتخاب های ساختمانی در میزان مصرف انرژی در ساختمانبا توجه به اهمیت پوسته پژوهشاین 

جویی در مصرف انرژی و نیز تامین آسایش حرارتی داخلی یک عناصر اصلی پوسته خارجی از نظر عملکرد صرفه
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ها و تفاده از مدلسازی بازشوها، شیشهتوان با اسساختمان بلندمرتبه مسکونی را بازگو کند و نشان دهد چگونه می

یید أثرترین عوامل در طراحی پوسته خارجی ساختمان به این مهم دست یافت و ضمن تؤسایبان به عنوان یکی از م

نتایج پژوهش حاکی از آن است که متغیرهایی همچون درصد  عملکرد در این ساختمان نوع بهینه آن را مشخص نمود.

های بلندمرتبه مسکونی دارد. ثیر بسزایی در میزان مصرف انرژی و آسایش ساکنین در ساختمانأتپنجره و زاویه لوورها 

در شرایطی که مساحت پنجره بزرگتر است، میزان کسب و اتالف  باشند:نتایج پژوهش انجام شده به شرح زیر می

حت دیوار در جبهه شمال و جنوب یابد. در وضعیتی که نسبت مساحت پنجره به مساحرارت از طریق پنجره افزایش می

باشد کمترین میزان بار سرمایش را دارند. همچنین درصد می 20و  10درصد است و در جبهه شق و غرب  30تا  10

زاویه مختلف لوور در  17سپس به بررسی  درصد پنجره کمترین میزان بار گرمایش را دارند. 100ها با در تمامی جبهه

+ 70°پرداخته شد. نتایج نشان دادند کمترین بار سرمایش در سه جبهه لوور با زاویه  سه جبهه جنوب، شرق و غرب

در انتها با بررسی سه نوع شیشه ساده، . باشدمی -30°باشد و کمترین بار گرمایش در جبهه جنوب با لوور زاویه می

با شیشه کم گسیل کمتر از های سال دوجداره و شیشه دوجداره کم گسیل مشخص شد که بار سرمایش در تمام ماه

دو مدل دیگر شیشه است، همچنین شیشه دو جداره عملکرد بهتری نسبت به شیشه ساده دارد اما بار سرمایش 

ها، زاویه بهینه لوورها بنابراین با شناخت و بدست آوردن بهترین اندازه پنجره بیشتری نسبت به شیشه کم گسیل دارد.

جویی نمود. همچنین نتایج بدست توان تا میزان زیادی در مصرف انرژی صرفهیترین نوع شیشه مو همچنین مناسب

های بلندمرتبه مسکونی در اقلیم گرم و خشک شهر شیراز استفاده نمود توان برای ساختمانآمده از این پژوهش را می

ختمان را فراهم نموده. جویی نموده و آسایش حرارتی ساکنین ساهای مذکور صرفهتا در میزان مصرف انرژی ساختمان

های قدیمی قابل تکرار شدن در بناهای امروزی در جهت جلوگیری از اتالف راهکارهای با ارزش معماری سنتی در خانه

مین انرژی أگیری از انرژی های تجدیدپذیر در تانرژی، کاهش استفاده از انرژی، کاهش استفاده از انرژی فسیلی، بهره

 های اقتصادی و افزایش دوام و عمر بناها در درازمدت خواهد شد.اهش هزینهباشد و منجر به کبنا می
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