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 :چکیده

ی زیداد نن  کاهش منابع و قیمت تمام شدده یکي از بزرگترین مشکالت پیش روی بشر تامین انرژی با توجه به  

است. سهم بزرگي از مصرف انرژی در جهان را بخش ساختماني به خود اختصاص داده است. به منظدور تدامین اندرژی    

های غیرفعال تولید انرژی مطرح شدند. با این وجود قطعا کاهش مصدرف اندرژی و بهینده    نیاز این بخش سیستم مورد

هدا  یکي از اصلي ترین منابع هدر رفت انرژی در سداختمان در فصول سرما یار زیادی دارد. سازی مصرف نن اهمیت بس

ی نصب شده بر روی پنجدره نقش وجود حفاظ  ،ها هستند. در این پژوهش که به صورت تجربي انجام شده استپنجره

دمای هدوای اتداق بدا محدی       اختالف ی از این اتاق بررسي شد.انرژاتالفات  کل بر کاهشی یک اتاق اداری دو جداره

برای بررسي بهتر تداثیر   نزمایشات بودند. درهای تاثیرگذار بیرون، سرعت باد و اختالف دمای هوای اتاق با راهرو متغیر

داد که سرعت بداد  ر هر دو حالت نتایج حاصله نشان د زمایشات تکرار شد.دیگر با عایق کاری دیوار خارجي ن حفاظ بار

، با افزایش اختالف دمای هدوای اتداق   مصرفي کل اتاق دارد. با ثابت بودن سرعت باد و دمای راهروانرژی تاثیر کمي بر 

کرد اما حضور حفاظ تاثیر بیشتری بر کاهش مصدرف اندرژی   اتاق افزایش زیادی پیدا مياز انرژی  اتالفو بیرون میزان 

 از ا توجه به افدزایش سدهم پنجدره در اتدالف اندرژی     عایق کاری شده بود بخارجي کل اتاق داشت. در حالتي که دیوار 

 تاثیر حفاظ بر کاهش کل اتالفات اتاق نیز افزایش داشت. ،اتاق

 اتالفات انرژی، ساختمان، پنجره، حفاظ: هاواژه کلید
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  مقدمه -1-1

برانگیزترین موضوعات پیش روی بشر است. انرژی هم از لحاظ منابع امروزه انرژی یکی از چالش 

گذاران این بخش سبب شده است. های زیادی را برای سیاستبرداری از آن نگرانیهای بهرهنهو هم هزی

گی تجدید ناپذیر بوده و ی انرژی زغال سنگ، گاز طبیعی و نفت هستند که هممنابع اصلی تامین کننده

 های مادّیهزینهنام برده شده که منابع  اینعالوه بر  نه چندان دور به اتمام خواهند رسید.ای در آینده

. جبران ناپذیرند شوند که اغلبت محیطی مخربی را نیز موجب میاثرات زیسدارند برداری زیادی بهره

زمانی و ی هاود هزینههایی که برای برطرف کردن این اثرات مخرب انجام می شود ختالش ضمن اینکه

 ی این اثرات مخرب باشد.تواند کاهندههم تنها می در آخرکند و باالیی را تحمیل میمالی 

پذیر انرژی ن مشکالت استفاده از منابع تجدیدترین اقدامات صورت گرفته برای رفع اییکی از مهم

گرمایی، زیست توده و ها می توان به انرژی خورشیدی، انرژی بادی، انرژی زمین ی آناست که از جمله

اما ها اثرات مضر کمتری در مقایسه با منابع فسیلی دارند انرژی ناشی از امواج دریا اشاره کرد. این روش

سازی مصرف نههمچنان هزینه های بهره برداری از آن ها باالست که همین مساله ضرورت توجه به بهی

ی دهد. از مصرف کنندگان عمدهافزایش مییلی های فسدر کنار یافتن منابع جایگزین سوختانرژی را 

اشاره تجاری و همچنین روشنایی معابر  ای خانگی، صنعتی، کشاورزی، عمومی،هبخش توان بهمی انرژی

و بوده سهم بخش خانگی نسبت به دیگر مصرف کنندگان بیشتر  در بین مصرف کنندگان انرژی .کرد

 در بخش ساختمانی یک ضرورت اجتناب ناپذیر استتوجه به کاهش مصرف انرژی و اتالفات انرژی 

، بازدهی صد درصد ندارد از این رو استفاده بهینه هیچ یک از اعمال انسان .(2222نام،(، )بی2212نام،)بی

و ممانعت از هدر رفتن امکانات امری اساسی است این نکته هنگامی اهمیت بیشتری پیدا می کند که 

ب الگوها و اتخاذ و بکارگیری ، انتخاسازی مصرف انرژیانرژی مطرح شود. منظور از بهینه موضوع

د و استمرار نمطلوب باشی که از نقطه نظر اقتصاد هایی در مصرف درست انرژی استستها و سیاروش
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های د. در این چارچوب تعیین سهم صورتوجود و دوام انرژی و ادامه حیات و حرکت را تضمین کن

برای شناسایی مصرف  مدت آن جامعه ختلف انرژی در سبد انرژی هر جامعه با توجه به امکانات درازم

    ضروری  امری های کنترلی بر مصرف انرژیتعیین سیاستدالیل این استفاده در  بررسی کنندگان انرژی و

که متضمن کاهش تخریب منابع  انرژیاستفاده از  هایترین شیوههمچنین بکارگیری پربازده باشد.می

گر حیات و محـیط بر عوامـل دی ناصـحیح از انرژی یشی از اسـتفادهانرژی و نیز کاهش تأثیرات سوء نا

این استفاده درست و به جا از انرژی، نه تنها متضمن استمرار حیات و توسعه . مدنظر است باشد زیـست

مانعی برای تولید و گسترش های آتی و ی همگان و نسلبه بقاء انرژی برا پایدار جامعه است بلکه منجر

همانطور که گفته شد بخش  .های زیست محیطی ناشی از مصرف نادرست انرژی خواهد بودآلودگی

انرژی یا به  رود. در این بخشای به شمار میی اصلی انرژی در هر جامعهساختمانی مصرف کننده

مستقیم برای روشنایی، غیر صورتشود و یا به ده میبرای گرمایش و سرمایش استفامستقیم  صورت

 ی مستقیم گرمایش و سرمایش ت الکتریکی دیگر مصرف می شود. سهم استفادهاگرمایش آب و تجهیز

( که عالوه بر اینکه 2212نام،)بی % است02حدود در در مقدار کل مصرف انرژی در اتحادیه ی اروپا 

 کند کهدهد بیان میدر تجهیزات گرمایشی و سرمایشی را نشان می وری انرژیتوجه به افزایش بهرهنیاز 

اگر اتالفات انرژی از ساختمان به فضای محیط بیرون کاهش یابد صرفه جویی قابل توجهی در میزان کل 

هایی روشوری انرژی در بخش ساختمان عالوه بر دست خواهد آمد. برای افزایش بهرهمصرف انرژی ب

 ،از نظر دریافت انرژیهای مختلف ساختمان سمترار گرفتن ققمناسب افیایی جهت جغرنظیر تعیین 

برای جذب بیشتر گیرد در جهت جنوب مثال قرار گرفتن اتاق نشیمن که بیشتر مورد استفاده قرار می

 ،بار گرمایشی شود صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش سبب انرژی خورشیدی در فصل زمستان که

 تالش کرد.نیز ها ت انرژی از ساختمان برای کاهش آنهدر رف عواملبایست با در نظر گرفتن می

مایش و سرمایش ساختمان معرفی جویی انرژی مصرفی به شکل گرهایی به منظور صرفهروش

ا های بکار رفته در ساختمان بو در آن ها سیستم دهندرا کاهش می دریافت انرژی خارجیاند که شده
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 2انرژی منابعی مثل زمین گرمایی در عمق کم و در حدود  از با استفاده ی خارجی وت کمترین انرژدریاف

عمل می کنند. اما در روش هایی دیگر به نگهداشت انرژی در  ی انرژیمتری و بدون پرداخت هزینه 3تا 

گرفته است ها که بسیار مورد توجه قرار ی این روششود. از جملهمان توجه میفضای داخل ساخت

با توجه به خواص ترموفیزیکی مناسب از جمله این مواد . باشدمی 1استفاده از مواد تغییر فاز دهنده

به شود سبب میشرایط  که این دارنددر خود  ی حجم باالی انرژی راگرمای نهان زیاد توانایی ذخیره

و در هنگام روز با در طول فصل سرما  . مواد تغییر فاز دهندهپیدا کنندصورت عملی قابلیت استفاده را 

آن را در که ناشی از تابش خورشید است دچار یک تغییر فاز شده و سپس هوای بیرون  ایی گرمذخیره

دهند و به این ترتیب از بار با یک تغییر فاز معکوس به فضای داخل ساختمان پس می طول شب

کنند و ن مواد عکس فرایند ذکر شده را طی میدر طول فصل گرما نیز ای کاهند.گرمایشی مورد نیاز می

  دهند.بار سرمایشی را کاهش می

ریب انتقال ضی روش های ذکر شده قطعا عایق کاری ساختمان و استفاده از مصالح با در کنار همه

انتقال حرارت  ترین و موثرترین روشها برای کاهش اتالفات انرژی است.حرارت پایین یکی از ساده

رارت برای های مختلف ساختمان متفاوت است ولی به طور کلی این انتقال حصورت گرفته از بخش

ه با این نکته خود دلیلی بر آن است ک برابر دیوارهای عایق کاری شده است. 0تا  3در حدود  پنجره ها

مصرف انرژی در این  ایمالحظهی ساختمان می توان به میزان قابل کاهش اتالف حرارتی از پنجره

های با ضریب تابش پایین که ها و یا شیشههایی مانند دوجداره کردن پنجرهروش بخش را کاهش داد.

اند. با ها معرفی شدهشوند برای کاهش اتالف حرارتی پنجرهمانع تابش گرمای داخل به محیط اطراف می

 این پژوهش هدف ها همچنان باالست.آنها اتالف حرارتی های عایق سازی پنجرهی روشوجود همه

که قابلیت کاربردی کم هزینه های ساختمان با استفاده از روشی کاهش این اتالفات حرارتی از پنجره

  باشد.شدن را دارد می

                                                
1Phase change mterials 
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 های نوین تامین انرژی در ساختمانروش -1-2

روند، از این رو توجهات در سراسر جهان به شما میاصلی انرژی  یکنندهها مصرف ساختمان       

ها ترین این روشی مهمشده است. از جمله ی انرژیگسترده زیادی معطوف به کاهش این مصرف

و مواد تغییر فاز دهنده هستند.  و پمپ حرارتی استفاده از انرژی خورشیدی، انرژی زمین گرمایی

دیگر راهکارهای کاهش ها نیز از های هوشمند مدیریت مصرف انرژی در ساختمانهمچنین سیستم

های انرژی صفر به ومی به نام ساختمانها مفهت. با استفاده از این روشاس در این بخشمصرف انرژی 

 شود.توضیح داده میمختصرا ها ی این روشوجود آمده است. در ادامه درباره

 انرژی خورشیدی در ساختمان -1-2-1        

 پویا هایبه دو دسته سامانه انرژی حرارتی خورشیدی کنترلبرای  های حرارتی خورشیدی سامانه  

1یا فعال
 ا غیرفعالی ایستا و  

 .گردند تقسیم می2

گردد که برای دریافت و انتقال انرژی در آنها از دیگر  ای اطالق می به سامانهفعال سامانه خورشیدی 

 .شود های مکانیکی و الکتریکی استفاده می های انرژی چون سامانه سامانه

از  انرژی خورشیدی القانتن برای دریافت و آای است که در  سامانه خورشیدی غیرفعال یسامانه

های دریافت و جذب و  شود و در واقع عناصر ساختمانی خود به عنوان المان ها استفاده نمی سایر انرژی

سامانه جمع آوری نور و گرمای خورشید بدون دخالت هیچ نوع نمایند. در این  انرژی عمل میپخش 

های خورشیدی غیر فعال ی این قسمت تنها سامانهدر ادامه .گیرد تجهیزات یا ابزار متحرکی صورت می

 شوند.به دلیل عدم مصرف انرژی خارجی توضیح داده می

 :نداشوند که بدین ترتیب دسته کلی تقسیم می ۶خورشیدی ایستا یا غیرفعال به  یهسامان

 

                                                
1Active 
2Passive 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
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 پنجره آفتابی -1-2-1-1

نور  ساختمان قرار دارد و نمای جنوبی گردد که در ای اطالق می سامانه پنجره آفتابی به پنجره

عنوان ه یابد. در این سامانه فضای زندگی خود ب از طریق آن مستقیمأ به فضای داخلی راه می خورشید

 .نماید دریافت کننده انرژی عمل می

1دیوار ترومب -1-2-1-2
 

دارد. انرژی خارج  همستقیم بر عهدرگرما را به شیوه غی یوظیفه جمع آوری و ذخیره دیوار ترومب

فضای داخلی و منبع انرژی است برخورد کرده و  ای از مصالح که واسط بین شده از خورشید به توده

یابد. این واسطه در دیوار ترومب از مصالحی است که  به فضاهای داخلی انتقال می و گرددمیجذب آن 

 د.گیرن داری فاصله از شیشه قرار میدر درون خود دارند و با مق انباشت حرارت خاصیت

 دیوار آبی -1-2-1-3

مستقسم است. در دیوار آبی بجای مصالح توپر ایستا به روش غیر های نیز از انواع سامانه دیوار آبی

شود. سیستم دیوار آب و دیوار  استفاده می آب عنوان توده انباشت حرارت، از مایعاتی چونه ساختمانی ب

کند.  طریق هدایت حرارت را منتقل میه دیوار بنائی ب طریق جابجائی وه دیوار آبی ببنائی یکی است ولی 

و سطح سیاه و مات )کدر( بوده و حرارت جذب شده توسط آن باعث گرم شدن آن دیوار سطح خارجی 

به داخل دیوار  انتقال حرارت گردد. حرکت و جابجائی آب سبب گرمای آن هم سبب گرم شدن آب می

کند. دیوارهای جذب و انباشت چه  هوای داخلی را گرم میو جابجایی، شده و دیوار نیز بوسیله تشعشع 

ای در قسمت جنوبی ساختمان  رای یک جدار شیشهدیوار آبی و چه دیوار بنائی در هر دو حالت دا

 د.هستند که دیوار مورد نظر در پشت این جداره قرار دار

 

 

                                                
1Trombe wall 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA
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 بام آبی -1-2-1-4

کارایی های آبی دارای  بام کند. و ذخیره میبام آبی گرما و سرما را در بام ساختمان جمع آوری  

های جغرافیایی  هایی با آسمان صاف در عرض اقلیممخصوصا در ی گرمایشی و سرمایشی بوده و دوگانه

متر( است که روی  میلی2۵2-122اینچ ) 12-0های آب به عمق  پایین مناسب است. معموالً شامل کیسه

د. سطح زیرین آن از فرم بام تبعیت کرده و سطح باال با یک عایق نیک عرشه فلزی صاف قرار دار

دهد تا  پانل عایق در هنگام روز باز شده و اجازه میشود. در حالت گرمایش  متحرک پوشانده می

آب  بسته شده و عایق های آب گرمای آفتاب را جمع آوری و ذخیره نمایند. در شب این پانل کیسه

ها باز بخشند. در حالت سرمایش پانل عایق شب را به اتاق می و عرشه فلزی زیرین گرمای خود گرم

که در طول روز دریافت کرده است به آسمان شب می تاباند. در طول روز را گرمایی  ،شود و مخزن می

  .شود برای محافظت در برابر آفتاب پانل بسته می

 گلخانه -1-2-1-5

دیواره  دربه طور معمول ای است که بطور مجزا عمل کرده و  یک فضای )اتاق( شیشه گلخانه

پذیر برای فضایی دل گیرد. بطور کلی گلخانه در ایجاد ساختمان با کشیدگی شرقی، غربی قرار می جنوبی

فاصلی بین هوای بیرون با درون  گردد. همچنین باعث ایجاد حد ساکنین و برای رشد گیاهان طراحی می

ایجاد  با وشده برای حفاظت پوسته خارجی ساختمان از اختالف دمای بسیار باال در طول شبانه روز 

یا پالستیک  و های دوجداره شیشه. های مجاور گلخانه موثر استگرمای اضافی و انتقال آن به اتاق

ظرفیت  دارایدیوار بین گلخانه و فضای اتاق باید  .گلخانه مناسب هستندساخت شفاف جهت 

  .باال باشد حرارتی

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%DA%AF%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%DA%AF%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%DA%AF%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
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 ترموسیفون -1-2-1-6

دهد و در آن به جای فضای  نیز بطور مجزا عمل جذب و دفع انرژی را انجام می ترموسیفون

سنگی وجود دارد که جذب کننده سامانه است و معموأل در زیر  یگیر و مخزنی از مایع، تودهآفتاب

هایی با سطح دریافت کننده و فضای داخلی قرار دارد و توسط کانال ساختمان فضای اصلی داخلی

سرد به جای  سیال ارتباط دارد. گردش همرفتی یک سیال که در یک سیستم بسته اتفاق بیفتد، جایی که

. این سامانه در واقع یک شودمیگردد، ترموسیفون نامیده  سیال گرم در همان سیستم جایگزین می

تواند به صورت متصل به  جذب انرژی می یطبیعی است. در این سامانه، مرحله جابجاییی چرخه

ساختمان و یا کامالً در محیطی جداگانه صورت گرفته و حرارت جذب شده توسط کانال به فضای مورد 

سنگی که معموالً باالتر از سطح جذب کننده  ییا انباره دال بتنی نظر هدایت و در مکان مناسبی مانند

  ی ترموسیفون نشان داده شده است.ی سادهیک چرخه 1-1در شکل  .قرار دارد، ذخیره گردد

 

 
 

 : شکل شماتیک یک ترموسیفون1-1شکل

  

 های غیرفعال خورشیدی مزایای شیوه -1-2-1-7

شده و به راحتی قابل تطبیق با  ساختمانگرمایش  یباعث صرفه جویی زیاد در هزینه هااین شیوه

 اجزاء مکانیکی و  هاد. این سیستمنشو د و جزئی از سفت کاری بنا محسوب مینباش ساختمان می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C
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Abstract: 

One of the biggest problems facing mankind is due to the depletion of energy supply 

and the high cost of it. Building sector allocated a larg part of energy consumption itself. In 

order to meet the energy need of this sector passive systems were introduced. Nevertheless 

certainly reducing energy consumption and optimizing of its using is important. One of the 

main sources of energy loss in buildings are the windows in cold seasons. In this 

experimental study the effect of using blind on reducing total heat losses through a double 

glazing window of an office room was investigated. Temprature Difference between room 

and outside air, wind velocity and temprature difference between room and corridor air 

were effective variables in the experiments. The external wall was insulated for better 

assesment of blind impact. In both cases, the results showed that wind speed have little 

impact on the total energy losses from the room. At a constant wind speed and air 

temperature of the corridor, By increasing the temperature difference between the outside 

air and the room energy consumption strongly increased. But the blind had a greater 

impact on reducing the total heat losses of the room. In the case of insulated external wall,  

due to the increased share of window in total energy losses of the room, the effect of blind 

on reducing the total heat losses was increased. 
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