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مسکونی مبتنی بر معماری بومی ،مورد مطالعاتی :تأثیر ابعاد و جانمایی
بازشو بر تهویه طبیعی در شهر آمل
رضا رهسپار منفرد -*1سعید عظمتی
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1 .1کارشناسی ارشد معماری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول).
2 .2استادیار گروه معماری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق ،تهران ،ایران.
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تاریخ اصالحات99/07/18 :

تاریخ پذیرش نهایی99/08/10 :

تاریخ انتشار00/06/31 :

چکیده

باال بودن متوسط میزان مصرف انرژیهای تجدیدناپذیر در بخش مسکونی و عدم بهرهوری از تکنیکهای غیر فعال که
معموالً بر پایه مفاهیم و اصول معماری بومی و اقلیم استوار است ،منجر به هدر رفت انرژی و افزایش هزینهها شده است.
شهر آمل به دلیل وجود رطوبت و گرمای بیش از حد در فصل تابستان هنگام ظهر از شرایط آسایش حرارتی خارج شده
و نیاز به تهویه طبیعی میباشد .هدف اصلی این پژوهش ،بررسی تأثیر ابعاد و جانمایی بازشو بر تهویه طبیعی و کاهش
مصرف انرژی میباشد .در گام نخست با بررسی پیشینه تحقیق ،تهویه طبیعی مؤلفه اصلی طراحی ساختمان در این اقلیم
تعیین و اصول اجرایی مؤلفه معرفی شده با استفاده از نرمافزار  Climate Consultantاستخراج شد .از بین اصول اجرایی
با استفاده از روش  AHPمیزان سطح بازشو معیار اصلی طراحی اقلیمی تعیین شد .با شبیهسازی یک ساختمان مسکونی
یک طبقه با مساحت  75متر مربع در اقلیم آمل در نرمافزار  Envi-metو همچنین ورود اطالعات اقلیمی بهدست آمده از
آنالیز نرمافزار  Climate Consultantدر  Envi-metجهت باد از سمت شمال و شمال غربی بهدست آمد .ساختمان مورد
بررسی در نرمافزار  Design Builderشبیهسازی شده و با مقایسه نسبت درصد پنجره به سطح و میزان مصرف انرژی
سالیانه ،نسبت  30درصد با کمترین میزان مصرف انرژی معادل  6839.87 kwhمالک بررسی تأثیر بازشو در نظر گرفته
شد .پنجرههای بنای مسکونی برای بررسی تأثیر ابعاد بازشو به صورت سهبخشی در نظر گرفته و در دو جبهه شمالی و
جنوبی حالتی که یک سوم پنجره بسته در نظر گرفته شود ،کمترین میزان مصرف انرژی به صورت مجموع بار سرمایش
و گرمایشی معادل  7298.93 kwhرا دارا میباشد که نشاندهنده تأثیر ابعاد بازشو در تهویه طبیعی ساختمان در اقلیم
معتدل و مرطوب میباشد.
واژگان کلیدی :تهویه طبیعی ،معماری بومی ،آسایش حرارتی ،شبیهسازی مصرف انرژی ،بازشو.
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پیشرفتهتری نیاز دارد .در برخی رویکردهای غیرفعال نیاز
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میشود ،در حالی که تکنیکهای فعال به تکنولوژیهای
شکل :1دستیابی به کاهش مصرف انرژی از طریق آسایش حرارتی
آﺳﺎﻳﺶ ﺣﺮارﺗﻲ

ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻮﻣﻲ

ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ

  شماره  .35تابستان 1400

                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

ﻓﻀﺎﻫﺎي
ﻋﻤﻮدي

ﻧﺎﻫﻤﻮاري
زﻣﻴﻦ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي
ﻣﺠﺎور

ﻣﻴﺰان ﺳﻄﺢ
ﺑﺎزﺷﻮ

ﺷﻜﻞ و ﺟﻬﺖ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﺗﻮده
ﮔﻴﺎه

ﻃﺮاﺣﻲ
ﭘﻼن آزاد

ﺳﺎﻳﺒﺎن
و ﻛﺮﻛﺮه

ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي

 .2مرور ادبیات پژوهش

الزامات صدابندی ،مکانیابی و تراکم فضایی (طاهرطلوع دل
ﺷﻜﻞ :1ﻧﻤﻮدار ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ
.)5 ،1395
و امینیفر،

آسايش محيطي از مؤلفههاي مهم و اساسي محيطهاي
انسان ساخت محسوب ميشوند ،زيرا براي سكونت و
زندگي ،خانه بايد از صفات و مزايايي برخوردار باشد تا
سكونت و زندگي را مطلوب و آسايش بخش سازد ،بر
اساس تحقیقات معیارهای آسایش محیطی عبارتاند از:
 .1آسایش حرارتی شامل مؤلفههای :آب و هوا ،کنترل
حرارتی ،کیفیت و آالیندههای هوا ،تهویه طبیعی و مطبوع،
ظرفیت فضا؛  .2آسایش بصری :کیفیت و تراکم نور و رنگ،
فضاهای دارای پنجره ،محرمیت با امکان دید به اطراف،
ارتباط نزدیک با طبیعت؛  .3آسایش صوتی :سر و صدا و

 -1-2آسایش حرارتی

در تعریف ،اصطالح آسایش حرارتی تعابیر متفاوتی
دارد .اشری آسایش حرارتی را شرایط ذهنی میداند که
بیانکننده میزان رضایت افراد از حرارت محیط است
(حجازیزاده و کربالئی درئی .)46 ،1394 ،در اصل آسایش
حرارتی در یک محیط به چگونگی تعادل انسان با محیط
حرارتیاش بسته است .وقتی مردم درباره احساس گرمی
و سردی اظهارنظر میکنند ،در واقع درباره میزان انرژی

تحلیل رفتار باد در تهویه طبیعی و کاهش مرصف انرژی در بنای مسکونی مبتنی بر معامری بومی
شامره صفحه مقاله103-114 :

گرمایی که از بدن به محیط دادهاند و نیز کیفیت هوا
قضاوت مینمایند .عوامل اصلی در این قضاوتها ،دما،
رطوبت نسبی ،جریان هوا و کیفیت آن است .پیشینه
تحقیق در سالهای اخیر مطالعات گستردهای در زمینه
ارزیابی وضعیت آسایش حرارتی در جهان به انجام رسیده
است (پوردهیمی .)68 ،1390 ،در همین زمینه ،مقالهای
در دانشگاه آزاد الهیجان درباره ارزیابی کاهش مصرف
انرژی در ساختمان مسکونی با توجه به جهتگیری بهینه
و درصد بازشوها در شهر انزلی با قرار دادن ساختمان در
زاویه صفر و چرخشهای  10درجهای ساعتگرد در هر
تحلیل تا  360درجه چرخش و در زمینه بررسی سطح
بهینه پنجره به نمای ساختمان از صفر درصد تا 100
درصد نسبت بازشوها به نما ،نتایج مصرف انرژی گرمایشی
و سرمایشی و روشنایی ثبت شد که نشاندهنده مطلوبیت
سطح پنجره  50درصد در نمای شمال و  60درصد در
نمای جنوب میباشد (راستی و روشن.)91 ،1396 ،
 -2-2اقلیم و سایت

استان مازندران با وسعتی حدود  23756.4کیلومتر مربع
نزدیک به  1.46از مساحت کل کشور را شامل میشود.
شهرستان آمل در بخش میانی استان مازندران و با وسعتی
بالغ بر  2910.1کیلومتر مربع  12درصد از کل مساحت
استان را داراست .از نظر جغرافیایی منطقه آمل از سه
حوزه اقلیمی جلگهای ،کوهپایهای ،کوهستانی تشکیل
شده است .در بخش جلگهای اختالف دما در طی شبانه
روز و فصول سال اندک میباشد در حالیکه در بخش
کوهستانی با افزایش ارتفاع شرایط آب و هوایی شکل سرد
به خود میگیرد (محمود پاتی ،نیکپور و محمودی،1395 ،
.)5
 -3-2ویژگیهای معماری بومی مناطق معتدل و
مرطوب

 .3بیشتر ساختمانها با مصالحی با حداقل ظرفیت حرارتی
بنا شدهاند و در صورت استفاده از مصالح ساختمانی
سنگین ،ضخامت آنها در حداقل میزان ممكن حفظ شده
است (در این مناطق بهتر است از مصالح ساختمانی سبک
استفاده شود .زمانی که نوسان دمای روزانه هوا کم است،
ذخيره حرارت هیچ اهمیتی ندارد و عالوه بر این ،مصالح
ساختمانی سنگین تا حدود زیادی تأثیر تهویه و کوران را
که یکی از ضروریات در این منطقه است کاهش میدهند.
 .4در تمام ساختمانهای این مناطق ،بدون استثناء از
کوران و تهویه طبیعی استفاده میشود .به طور کلی،
پالنها گسترده و باز و فرم کالبدی آنها بیشتر شکلهای
هندسی ،طويل و باریک است .به منظور حداکثر استفاده
از وزش باد در ایجاد تهویه طبیعی در داخل اتاقها جهت
قرارگیری ساختمانها با توجه به جهت وزش نسیمهای
دریا تعيين شده است .در نقاطی که بادهای شدید و طوالنی
میوزد ،قسمتهای رو به باد ساختمانها کام ً
ال بسته است.
همچنین به دلیل فراوانی آب و امکان دسترسی به آن در
هر نقطه ،ساختمانها به صورت غیرمتمرکز و پراکنده در
مجموعه سازماندهی شده است.
 .5به دلیل بارندگی زیاد در این مناطق ،بامها دارای شیب
تند میباشند (کسمایی.)80 ،1391 ،

 .3روش تحقیق

  شماره  .35تابستان 1400

در ابتدا با انجام مطالعات کتابخانهای و اسنادی ،به مؤلفههای
اثرگذار در تهویه طبیعی ساختمان در اقلیم معتدل و
مرطوب ارائه شده در جدول  1دست پیدا کرده ،سپس
از طریق روش تحقیق پیمایشی موارد فوق در پرسشنامه
محقق ساختهای در بین  15نفر از اساتید گروه معماری و
انرژی پخش شد تا تأثیرگذارترین مؤلفه در تهویه طبیعی
مشخص شود .با روش تحلیل سلسله مراتبی  AHPمؤلفه
اصلی استخراج شد .سپس با استفاده از فایل  EPWدر
نرمافزار  ،Climate Consultantاطالعات اقلیمی منطقه و
محدوده آسایش و شرایط بحرانی مورد تحلیل قرار گرفت.
با وارد کردن اطالعات اقلیمی مستخرج ا ز �Climate Con
 sultantدر بخش اطالعات اقلیمی نرمافزار  ،Envi-Metیک
بنای مسکونی به مساحت  75متر مربع در شهر آمل ،در
تاریخ اول تیرماه سال  1397سرعت و جهت باد در اطراف
بنای مسکونی در نرمافزار  Envi-metشبیهسازی شد .در
ادامه با شبیهسازی بنای فوق در نرمافزار Design Builder
با در نظر گرفتن بهترین جانمایی بازشو با توجه به نتایج
 Envi-metو سطح اشغال آن میزان مصرف انرژی در چند
حالت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت که در نهایت نتایج
بهدست آمده در جداولی ارائه شد .جدول  2نتایج آنالیز
پرسشنامه متخصصان در نرمافزار  AHPمیباشد:

معماری و شهرسازی آرمانشهر

این مناطق که کرانههای دریای خزر و دامنههای شمالی
کوههای البرز را شامل میشود ،بهطور کلی دارای
ویژگیهای زیر است:
 .1در نواحی بسیار مرطوب کرانههای نزدیک به دریا برای
حفاظت ساختمان از رطوبت بیش از حد زمین ،خانهها بر
روی پایههای چوبی ساخته شدهاند .ولی در دامنه کوهها
که رطوبت کمتر است .معموالً خانهها بر روی پایههایی از
سنگ و گل به شکل گربه روها بنا شدهاند.
 .2برای حفاظت اتاقها از باران ،ایوانکهای عریض و
سرپوشیدهای در اطراف اتاقها ساختهاند .این فضاها در
بسیاری از ماههای سال برای کار و استراحت و در پارهای
موارد برای نگهداری محصوالت کشاورزی مورد استفاده
قرار میگیرد.
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ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬارﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ در ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد .ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ  AHPﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ .ﺳﭙﺲ
ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻓﺎﻳﻞ  EPWدر ﻧﺮم اﻓﺰار  ، Climate Consultantاﻃﻼﻋﺎت اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺤﺪوده آﺳــﺎﻳﺶ و ﺷــﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﻮرد
ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ وارد ﻛﺮدن اﻃﻼﻋﺎت اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺴـــﺘﺨﺮج از  Climate Consultantدر ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار Envi-
 ، Metﻳﻚ ﺑﻨﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  75ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺷﻬﺮ آﻣﻞ  ،در ﺗﺎرﻳﺦ اول ﺗﻴﺮ ﺳﺎل  1397ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﻬﺖ ﺑﺎد در اﻃﺮاف ﺑﻨﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
در ﻧﺮم اﻓﺰار  Envi‐metﺷـﺒﻴﻪ ﺳـﺎزي ﺷﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺑﻨﺎي ﻓﻮق در ﻧﺮم اﻓﺰار  Design Builderﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺎزﺷـﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  Envi-metو ﺳﻄﺢ اﺷﻐﺎل آن ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﭼﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺘﺎﻳﭻ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺪاوﻟﻲ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ .ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  3ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﻧﺮم اﻓﺰار  AHPﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
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شکل :2تدقیق پژوهش

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارﺗﺮﻳﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ

روشAHP

ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ

Climate Consultant

ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﻬﺖ ﺑﺎد

Envi-met

ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي

Design Builder

ﻓﺎﻳﻞ EPW

ﭘﻼن ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ  75ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻨﺠﺮه
ﺷﻜﻞ :2ﻧﻤﻮدار ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺤﻠﻴﻞ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ

ردیف اصول اجرایی

جدول  :1مؤلفههای اثرگذار در تهویه طبیعی (تابستان)

تصاویر اصول اجرایی

ﺟﺪول  :1ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺛﺮ ﮔﺬار در ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( ﻣﺎﺧﺬ) :ﻗﺒﺎدﻳﺎن و ﻓﻴﺾ ﻣﻬﺪوي(12 ، 1392،

  شماره  .35تابستان 1400

                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

1

استفاده از ناهمواریهای روی زمین ،ساختمانهای مجاور و گیاهان جهت
بهرهگیری بیشتر از نسیم تابستان

2

شکل و جهت دادن به بدنه ساختمان برای به حداکثر رساندن استفاده از
نسیم تابستان

3

طراحی پالن آزاد جهت استفاده از تهویه هوا

تحلیل رفتار باد در تهویه طبیعی و کاهش مرصف انرژی در بنای مسکونی مبتنی بر معامری بومی
شامره صفحه مقاله103-114 :
ردیف اصول اجرایی

107

تصاویر اصول اجرایی

4

ایجاد فضای عمودی جهت تهویه هوا و از هواکشهای سقفی جهت تهویه
عمودی هوا استفاده شود.

5

جهت تهویه در داخل پوسته ساختمان از بام و دیوار دو جداره استفاده
شود.

6

دربها و پنجرهها در جهتی نصب شوند تا نسیمهای تابستانی به راحتی
وارد شوند.

7

جهت هدایت بادهای تابستانی در داخل ساختمان از دیوارهای الحاقی ،پیش
آمدگیها و کرکره استفاده شود.

8

از کرکره جهت کنترل جریان تهویه هوا استفاده شود.

(قبادیان و فیض مهدوی)12 ، 1392،

  شماره  .35تابستان 1400

معماری و شهرسازی آرمانشهر

با توجه به جدول  2در بین مؤلفهها ،میزان بازشو با باالترین
شاخص گردش هوا بهعنوان مهمترین عامل تأثیرگذار در
تهویه طبیعی تعیین شد .به همین منظور موقعیت پنجره
و تأثیر آن در وضعیت تهویه طبیعی مورد بررسی قرار
میگیرد .مهمترین اصل ایجاد شرایط تهویه مؤثر و قابل
استفاده این است که قسمتهای بازشو در دو سمت رو به
باد و پشت به باد قرار داشته باشند مطالعات و آزمایشهای
انجام شده در دو دهه اخیر نشان میدهد که مناسبترین
تهویه زمانی انجام میشود که جهت وزش باد نسبت به

سطح پنجره مایل باشد .کوران به وسیله باد ،زمانی در یک
اتاق ایجاد میشود که هر یک از دیوارهای رو به باد و پشت
به باد آن دارای یک قسمت بازشوی باز باشد .در مواردی
که باد به صورت مایل نسبت به سطح پنجره میوزد
افزایش اندازه پنجره باعث افزایش سرعت هوای داخل اتاق
میشود؛ اگر پنجره پشت به باد بزرگتر از پنجره رو به
باد باشد حداکثر و میانگین سرعت جریان هوای داخلی
تا حد زیادی افزایش مییابد (فروغیان و طاهری شهرآیینی،
.)4 ،1394
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جدول  :2وزن مؤلفههای تأثیرگذار در تهویه طبیعی

ردیف

مؤلفههای تأثیرگذار در تهویه
طبیعی

1

استفاده از ناهمواری روی زمین

2

ساختمانهای مجاور

3

توده گیاهی

4

شکل و جهت دادن به بدنه ساختمان

5

میزان سطح بازشو

6

فضاهای عمودی جهت تهویه

7

طراحی پالن آزاد

8

سایبان و کرکره

شاخص گردش هوا
()0.6

شاخص کاهش
رطوبت ()0.4

0.105837

0.027473

0.066655

0.046016

0.041758

0.043887

0.087774

0.044099

0.042308

0.043203

0.086406

0.042335

0.041209

0.041772

0.083543

0.176394

0.023626

0.10001

0.200021

0.00882

0.054396

0.031608

0.063215

0.070558

0.03022

0.050389

0.100778

0.062257

0.035714

0.048986

0.097971

 -1-3خروجیهای نرمافزار Climate Consultant

در سالهای اخیر نرمافزارهای متعددی برای شبیهسازی
و محاسبه آماری اطالعات اقلیمی طراحی شده است.
نرمافزار  Climate Consultantجهت تحلیل اطالعات
اقلیمی منطقه میباشد .جهت دستیابی به جهت باد در
منطقه مورد بررسی و آنالیز میزان بازشو در نرمافزار پس از

میانگین نهایی
()0.5

یکسانسازی

0.133309

وارد کردن فایل  EPWشهر آمل ،با مشخصات (Latitude/
Longitude:36.43 North, 52.4 East-Time Zone From
 )Greenwich 3با شماره ایستگاه i0 WMOو ارتفاع 152

متری از سطح دریا برای بازه ده ساله  1385تا ،1395
جدول  3شامل نمودار نقاط هم دما و نمودار رطوبت
نسبی و دمای خشک جهت تحلیل شرایط اقلیمی و تهیه
اطالعات ورودی به نرمافزار  Envi metبه دست آمد.

جدول :3اطالعات اقلیمی بهدست آمده از نرمافزار Climate Consultant

نمودار نقاط هم دما

نمودار رطوبت نسبی و دمای خشک

  شماره  .35تابستان 1400

                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

با توجه به نمودار نقاط هم دما از اواخر ماه ژوئن تا اواسط ماه با بررسی نمودار دمای بیشینه و دمای کمینه که در باال اشاره شد،
سپتامبر دمای هوا در ساعتهای  8صبح تا  6عصر در بازه  27تا از اواخر ماه ژوئن تا اواسط ماه سپتامبر دمای هوا باال میباشد و با
 38درجه میباشد که نشاندهنده دمای هوای باالتر از حد آسایش بررسی این ماهها در نمودار رطوبت نسبی و دمای خشک میزان
رطوبت در این ماهها در ساعت بین  6صبح تا  12ظهر بیشتر از
میباشد و نیاز به سرمایش دارد.
 65درصد میباشد؛ که این خارج از محدوده آسایش میباشد و
تنفس را دچار مشکل میکند که تهویه و سرمایش در ساعاتی که
انسان در حال فعالیت کاری میباشد بسیار حیاتی میباشد.

 -2-3آنالیز خروجی نرمافزار Envi-met

برای بررسی رفتار و اثر باد بر ساختمان با استفاده از
شبیهسازی در نرمافزار تخصصی  Envi-metبه بررسی
سرعت و جهت حرکت باد در سایت نمونه موردی پرداخته
شد .این نرمافزار برای شبیهسازی واکنشهای متقابل

سطح ،گیاه ،هوا و همچنین برای محیطهای درون شهری
و تجزیه و تحلیل رژیم آسایش دمایی در مقیاسهای خرد
کاربرد دارد .جدول  4شامل اطالعات حداقل و حداکثر دما
و رطوبت استخراج شده از نمودارهای رطوبت نسبی و نقاط
هم دما ارائه شده در جدول  3میباشد.

تحلیل رفتار باد در تهویه طبیعی و کاهش مرصف انرژی در بنای مسکونی مبتنی بر معامری بومی
شامره صفحه مقاله103-114 :
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جدول  :4اطالعات دما و رطوبت وارد شده در نرمافزار Envi-met
حداکثر

27

حداقل

ساعت 14:00

20.2

حداکثر

88

دما

ساعت 06:00
حداقل

ساعت 06:00

با شبیهسازی بنای مسکونی یک طبقهای به مساحت
 75متر مربع در نرمافزار  Envi metو همچنین در نظر
گرفتن شرایط محیطی سایت مورد نظ ر �Vegetation: Bet
 ula Pendula, Grass 25 cm Avar.Denseو Soil and

69

رطوبت

ساعت 14:00

 Surface: Loamy Soil, Asphalt Roadدر تاریخ  1تیر
برای بررسی دقیق سرعت و جهت باد ،به تحلیل آنالیزهای
بهدست آمده میپردازیم.

جدول  :5آنالیزهای بهدست آمده از نرمافزار Envi-met

آنالیزهای تاریخ  1تیرماه 1397

آنالیزها در ارتفاع  1متری از سطح زمین به صورت
شیبهسازی  24ساعته روز  1تیر  1397بهدست آمده که
بر اساس آنالیز جهت باد جدول  ،5جهت وزش باد از جبهه
شمال و شمال غربی به سمت جنوب شرقی میباشد .با در
نظر گرفتن جدول اصول طراحی اقلیمی در منطقه معتدل
و مرطوب ،ساختمانی با پالن  75متر مربع در نرمافزار
 Design Builderبا توجه به شرایط سرعت و جهت باد
طراحی شد.

 -3-3آنالیز میزان بازشو در Design Builder

اعتبار نرمافزار انرژی پالس که موتور شبیهسازی دیزاین
بیلدر است ،بر اساس استانداردهای  Bestestو اشری14-
تأیید شده است .مدلسازی شبکه جریان هوای نرمافزار
انرژی پالس با استفاده از مقایسه نتایج مدلسازی با سری
زیادی از اندازهگیریهای آزمایشگاهی با کیفیت باال توسط
البراتوری ملی اواک ریگ(  (�Oak Ridge National Labo
 )ratoryو البراتوری علوم ساختمانی Building Science
 labدر مرکز انرژی خورشیدی فلوریدا Florida Solar
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آنالیز رطوبت نسبی
حداقل رطوبت نسبی  78.44درصد
حداکثر رطوبت نسبی  85.26درصد

آنالیز جهت باد
جهت باد غالب  288.69تا  324.28درجه

معماری و شهرسازی آرمانشهر

آنالیز سرعت باد
حداقل سرعت  0.16متر بر ثانیه
حداکثر سرعت  2.09متر برثانیه

آنالیز دمای هوا
حداقل دما  21.86درجه سانتیگراد
حداکثر دما  23.07درجه سانتیگراد
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است .و از آنجاییکه ارتفاع مبلمان با  okbپنجرهها برابر
میباشد مانعی در گردش هوا ایجاد در فضای داخل ایجاد
نمیکند.

 Energy Centerاعتبارسنجی شدهاند .زونهای تفکیک
شده در نرمافزار شامل دو اتاق خواب و یک سرویس حمام
و یک سرویس دستشویی و سالن و آشپزخانه با مبلمان
میباشند .تصویر پالن مورد بررسی در شکل  3ارائه شده

شکل  :3پالن مورد آنالیز در نرمافزار دیزاین بیلدر

 6ارائه شده است.

اطالعات ورودی در نرمافزار با توجه به شریط اقلیمی
منطقه و شرایط آسایش برای انجام شبیهسازی در جدول

جدول  :6اطالعات فعالیت ،بازشو ،نور ،تأسیسات مکانیکی ،ساخت در نرمافزار Design Builder
فعالیت

20

فضاهای مسکونی

الگوی فعالیت

گرم کردن

کنترل محیطی (دما سلسیوس)

25.7

تنظیم مجدد گرمایش

21.5

خنک کننده
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تنظیم مجدد سرمایش

0.7

نرخ ثابت

جزییات اجرایی
هوادهی
بازشو
دوبل با ضخامت و فاصله  6میلیمتر
30

نسبت پنجره به دیوار (درصد)

1.5

ارتفاع پنجره (متر)

0.8

فاصله از کف ساختمان (متر)

0.008

نهایت نرخ جریان ()m3/s-m

الگوی پنجره
ابعاد

پنجرههای کنترل جریان هوا

نورپردازی
الگوی نورپردازی

فلوئورسنت

گرمایش ،تهویه و تهویه مطبوع
مجزا بدون هوای تازه

الگوی گرمایش ،تهویه و تهویه مطبوع

از طریق هوای خارج از فضا

تهویه طبیعی

با توجه به پیشینه پژوهش مبنی بر اینکه نسبت درصد
پنجره به دیوار برای اقلیم معتدل و مرطوب بین  30تا 70

به طور کلی برای تهویه بهترین انتخاب میباشد (سهرابی،
قدیمی و حاجی مال علی .)28 ،1397 ،در گام نخست با

تحلیل رفتار باد در تهویه طبیعی و کاهش مرصف انرژی در بنای مسکونی مبتنی بر معامری بومی
شامره صفحه مقاله103-114 :

مقایسه سه نمونه اثر افزایش درصد پنجره به دیوار بر
مصرف سوخت کلی از طریق شبیهسازی ساختمان فوق
مشخص شد؛ در این مطالعه موردی هرچه این نسبت
افزایش مییابد میزان مصرف سوخت نیز افزایش مییابد
و برای بررسی میزان بازشو پنجرهها نسبتی که کمترین
میزان مصرف سوخت را دارا میباشد؛ مالک پژوهش قرار
گرفت .ابعاد بازشو به شکلی که پنجره شامل سه بخش
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باشد ،در جبهه شمال -شمال غربی و جنوب ساختمان
پنج حالت از جمله تمامی بخشهای پنجره بسته ،یک
سوم پنجره در دو جبهه بسته ،دو سوم پنجره در دو جبهه
بسته ،یک سوم در نمای شمالی و دو سوم در نمای جنوبی
بسته ،دو سوم در نمای شمالی و یک سوم در نمای جنوبی،
آنالیز و اعداد میزان مصرف انرژی به شکل جداولی در زیر
ارائه شد.

جدول  :7آنالیز میزان مصرف سوخت در نرمافزار دیزاین بیلدر
 -Fuel Totalsمصرف سوخت

40

50

درصد نسبت پنجره
به دیوار

30

نمودار آنالیز

)7717.24 Electricity (kwh

)7268.05 Electricity (kwh

با توجه به جدول  8کمترین میزان مصرف انرژی برای
سرمایش ،مربوط به ردیف یک سوم پنجرهها بسته و
نشاندهنده تأثیر تهویه طبیعی در کاهش بار سرمایش در
ساختمان میباشد .در بعضی از روزها به دلیل تغییر دمای

)6839.87 Electricity (kwh

محیطی روزانه و همچنین باز بودن پنجره و تهویه طبیعی،
نیاز به بررسی بار گرمایشی از طریق آنالیز نرمافزار که به
صورت ساالنه انجام شده ،میباشد.

جدول  :8میزان مصرف بار سرمایشی

تفکیک بار بر مبنای شب
و روز

2

دو سوم پنجرهها بسته

3

یک سوم پنجرهها بسته

4

یک سوم پنجره نمای شمالی و دو سوم پنجره نمای جنوبی بسته

5

دو سوم پنجره نمای شمالی و یک سوم پنجره نمای جنوبی بسته

1955.68

شب

3186.97

روز

1716.05

شب

2777.91

روز

1495.79

شب

2971.05

روز

1599.79

شب

2988.82

روز

1609.36

شب

ردیف

1

تمام سطح پنجره بسته

5587.69
4903.02
4273.7
4570.84
4598.18

نتیجهگیری نهایی مجموع مصرف انرژی سرمایشی و
گرمایشی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

جدول  :9میزان مصرف انرژی گرمایشی
حالتهای بازشو

()kwh

تفکیک بار بر مبنای شب
و روز

1569.16

روز

844.93

شب

میزان بار گرمایشی
()kwh

2414.09
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تمام سطح پنجره بسته

3632.01

روز

میزان بار سرمایشی
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ردیف

حالتهای بازشو

در جدول  9کمترین میزان مصرف انرژی گرمایشی در
حالتی میباشد که تمام سطح پنجره بسته میباشد .برای

میزان مصرف سوخت

112
تفکیک بار بر مبنای شب
و روز

ردیف

حالتهای بازشو

2

دو سوم پنجرهها بسته

3

یک سوم پنجرهها بسته

4

یک سوم پنجره نمای شمالی و دو سوم پنجره نمای جنوبی بسته

5

دو سوم پنجره نمای شمالی و یک سوم پنجره نمای جنوبی بسته

در جدول  10کمترین میزان مصرف انرژی با در نظر
گرفتن مجموع مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش،

1751.96

روز

943.36

شب

1972.07

روز

1061.88

شب

1773.26

روز

954.83

شب

1944.60

روز

1047.08

شب

میزان بار گرمایشی
()kwh

2695.32
3033.95
2728.09
22991.68

ردیف یک سوم پنجرهها بسته میباشد.

جدول :10مجموع مصرف انرژی گرمایشی و سرمایشی
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ردیف

حالتهای بازشو

مجموع بار گرمایشی و
سرمایشی()kwh

1

تمام سطح پنجره بسته

8001.78

2

دو سوم پنجرهها بسته

7598.34

3

یک سوم پنجرهها بسته

7298.93

4

یک سوم پنجره نمای شمالی و دو سوم
پنجره نمای جنوبی بسته

7307.65

5

دو سوم پنجره نمای شمالی و یک سوم
پنجره نمای جنوبی بسته

7589.86

آنالیز

تحلیل رفتار باد در تهویه طبیعی و کاهش مرصف انرژی در بنای مسکونی مبتنی بر معامری بومی
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 .4بحث و نتیجهگیری

از آنجا که میزان بازشو بهعنوان مهمترین عامل تأثیرگذار
در تهویه طبیعی تعیین شد ،موقعیت پنجره و تأثیر آن در
وضعیت تهویه طبیعی مورد بررسی قرار گرفت .مهمترین
اصل ایجاد شرایط تهویه مؤثر و قابل استفاده این است که
قسمتهای بازشو در دو سمت رو به باد و پشت به باد قرار
داشته باشند .تأثیر اندازه پنجرههای اتاق در شرایط تهویه
داخل آن ،تا حد زیادی به وجود یا عدم وجود کوران در
اتاق بستگی دارد .کوران به وسیله باد ،زمانی در یک اتاق
ایجاد میشود که هر یک از دیوارهای رو به باد و پشت
به باد آن دارای یک قسمت بازشوی باز باشد .در مواردی
که باد به صورت مایل نسبت به سطح پنجره میوزد
افزایش اندازه پنجره باعث افزایش سرعت هوای داخل اتاق
میشود؛ اگر پنجره پشت به باد بزرگتر از پنجره رو به باد
باشد ،حداکثر و میانگین سرعت جریان هوای داخلی تا
حد زیادی افزایش مییابد .همانطور که از آنالیز نرمافزارها
مشخص شد با افزایش نسبت سطح پنجره به دیوار ،میزان
مصرف انرژی سرمایشی افزایش مییابد و این امر نشان
میدهد که افزایش سطح پنجرهها منجر به افزایش دریافت
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انرژی خورشیدی به ویژه در فصل تابستان میشود .این
میزان جذب انرژی خورشید مصرف انرژی سرمایشی
باالتری را نیز در پی دارد .حال با آنالیز سرعت و جهت
باد منطقه مشخص شد بیشترین میزان وزش باد از جبهه
شمال و شمال غربی میباشد .با در نظر گرفتن جهت باد
میزان نسبت سطح پنجره به دیوار با سه شاخص 30درصد،
 40درصد و  50درصد مقایسه و اثبات شد هر چه نسبت
سطح پنجره به دیوار بیشتر شود مصرف سوخت افزایش
مییابد .حال با در نظر گرفتن نسبت  30درصد سطح
پنجره به دیوار بهعنوان کمترین میزان مصرف سوخت
معادل  6839.87 kwhو سه قسمتی در نظر گرفتن بازشو
پنجرهها ،تأثیر بازشو بر کاهش مصرف انرژی در پنج حالت
مختلف در جبهه شمالی و شمال غربی بهعنوان ورود هوا
و جبهه جنوبی بهعنوان خروج هوا آنالیز و مقایسه شد .در
نتیجه حالتی که یک سوم پنجرهها بسته و دو سوم بازشو
در نظر گرفته شود ،به دلیل جانمایی درست ساختمان و
پنجرهها ،کمترین میزان بار سرمایشی و گرمایشی معادل
 7298.93 kwhرا دارا میباشد که این موضوع نشاندهنده
تأثیر تهویه طبیعی بر کاهش مصرف انرژی میباشد.
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