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  .انرژيمصرف به منظور بهینه سازي  طبقههاي مسکونی میانهاي مرکزي در مجتمعحیاط کالبدي يهاي بهینهتعیین ویژگی:هدف 

نظور تعیین ابعاد، بیلدر به مساز انرژي اکوتکت و دیزاینهاي شبیهافزاراي در نرمهاي رایانهسازياستفاده از مدل:شناسی پژوهش روش

  .مرتبه با حیاط مرکزيهاي مسکونی میانبهینه براي مجتمعگیري تناسبات و جهت

در این  ي مورد مطالعهطبقه 6و  5، 4هاي مسکونی هاي مرکزي در مجتمعنسبت مناسب طول به عرض براي حیاط:ها یافته

 35تا  0هاي مرکزي مابین ي بهینه جهت قرارگیري حیاطزاویه. قرار داشته باشد 4/1تا  2/1ي ، نسبتی است که در بازهپژوهش

هاي مرکزي بیشتر هرچه عمق بلوك پیرامون حیاط. باشندهاي قرارگیري میاز جمله اولویت 5و  10، 15درجه بوده که زوایاي 

 30هاي مشرف به حیاط مرکزي درصد مناسب بازشو در جداره. باشد، میزان بارهاي ساختمانی در واحد حجم کمتر خواهد بود

  .سازي، مصالحی است که ضریب تبادل حرارتی کمتري داشته باشدح مناسب جهت جدارهدرصد و مصال

هاي مرکزي در یري حیاطگیافت که ابعاد، تناسبات و جهتتوان به این نتیجه دستمی هاي پژوهشبا توجه به یافته:گیري نتیجه

میزان کشیدگی حیاط مرکزي هرچه . گذار استسازي مصرف انرژي ساختمان تاثیرمرتبه، بر بهینههاي مسکونی میانمجتمع

. یابدبارهاي سرمایش و گرمایش ساختمان افزایش میخواهد بود، تابش بیشتر -شاخص سایهبیشتر باشد، با وجود آنکه میزان 

هاي مرکزي نشانگر این امر است که راستاي شمالی جنوبی نسبت به راستاي گیري بهینه در حیاطهمچنین بررسی جهت

تابش حیاط عملکرد بهتري دارد در صورتی که با در نظر گرفتن حجم -غربی از لحاظ میزان دریافت انرژي و شاخص سایه-شرقی

با .شودغربی نزدیک می- ي ساختمان به راستاي شرقیجهت بهینه ،ساختمان پیرامون حیاط مرکزي، به دلیل افزایش سطوح

، میزان بار ساختمان در شدخواهد موجب افزایش بار کل  ساختمان، حجمزیاد شدنکه افزایش عمق بلوك، به دلیل وجود این

ها کمتر باشد، ساختمان از لحاظ میزان جذب ها و پنجرههر چه ضریب تبادل حرارتی جداره. مکعب را کاهش خواهد دادهر متر

تفاده از مصالحی با ضریب تبادل حرارتی ، و اسهااي و بازشوسطوح شیشه با کاهشاز این رو . تر خواهد بودو دریافت انرژي بهینه

  .سازي بیشتر مصرف انرژي ساختمان اقدام نمودتوان در جهت بهینهها، میکمتر در جداره

  اصفهانشهر ، سازي مصرف انرژيطبقه، بهینهمیان حیاط مرکزي، مجتمع مسکونی:هاي کلیدي واژه

  

  

  

  

  



  مقدمه - 1-1

است که  ايو مرز آن، دو مشکل عمدهحد یاز مصرف ب یناش محیطییستز هايیبو تخر يمنابع انرژ یتمحدود

اوزون و  یهال یپارگ ین،زم يگرم شدن کره هوایی، آبو یتوضع ییراتتغ. امروز با آن روبروست یو صنعت یجامعه علم

معرفت، (دارد  یتحکا يانرژ یدناپذیره از منابع تجدینو استفاده به جوییاز عدم صرفه یهمگ یدي،اس هاينزول باران

انرژي جهانی را % 60-80ا هدر حالی که ساکنین آن). Hui, 2001(اندپوشاندهسطحجهانراشهرها%2درحالحاضر).1386

مصرف انرژي ). GHG Protocol, 2015(ایهستند درصد از انتشارات گلخانه70ش از بی تولید کنندهکنند و مصرف می

این در حالی است که بخش  .شودها به سه بخش ساختمان، حمل و نقل و صنعت طبقه بندي میدر شهر

 هايادهدایران نیز، مطابق  در). Zheng et al, 2010(دهد میسومکلمصرفانرژیجهانیرابهخوداختصاص،یکساختمان

در  يانرژ ییاز کل مصرف نها) يو تجار یعموم ی،خانگ(، سهم بخش ساختمان 1392در سال  یرانا يامه انرژترازن

.)1392،یرانا يانرژ ترازنامۀ(است درصد بوده 40به  یککشور، نزد

هابراساس هایامروزي،طراحیاقلیمیاینساختمانسازیمصرفانرژیدرساختمانازاقداماتمؤثردرزمینهبهینه

هایتمام نشدنیوارزان توانبا جایگزینیانرژيهایامروزیمیخانهمناسبباطراحیاقلیمی.باشدهمسازبااقلیممیاصولمعماری

. محیطی رابهحداقلرسانیدهایفسیلیاثراتمخربزیستقیمتیهمچونانرژیخورشیدیبه جایسوخت

- مانها،ساختدرتماماقلیم. یکساختماناستدر انرژییهزینهیجانبهطراحیاقلیمیروشیبرایکاهشهمه

دهندودر اند،ضرورتگرمایشوسرمایشمکانیکیرابهحداقلکاهشمیهاییکهبرطبقاصولطراحیاقلیمیساخته شده

شود گرددموجبمیجوییمیصرفهمبالغیکهدردرازمدت. کنندمیعوضازانرژیطبیعیموجوددراطرافساختماناستفاده

  ).1376، واتسون و لبز(باشدهاساختمانطراحیاقلیمیبهتریننوعسرمایه گذاریبرایمالکینفنونکهاجرای

کهن  يالگو ي،مرکز هايیاطح ).1387محمودي و نیکقدم، (شکل یا فرمبنادرنگرشاقلیمیتابعیازعناصرآبوهواییاست 

الگو،  ینا یريگشکل هبوده است، ک یراندر ا یزاروپا و ن یکا،جنوب آمر یقا،شمال آفر یا،آس ياز کشورها یاريدر بس یجرا

-یمناطق مختلف م یمیو عوامل اقل یعیطب یطمح یطمعلول شرا ی،و اجتماع یفرهنگاز عوامل  یرپذیريبا وجود تأث

تابش  یطعملکرد را در برابر شرا ینکه بهتر ايبه گونه ها،یاطح یرنظ یرونیب يداشتن تناسبات مناسب فضاها. باشد

 شهر هايخانه.گرددیم یديخورش یتابش يدارا باشد، موجب کنترل بهتر انرژ یهبه سا یازن واقعاز نظر م یدخورش

-مرکزي می هايي بارزي از استفاده از حیاطبه عنوان نمونهگرم و خشک،  یمهن یماقل ياصفهان با مشخصات معمار

مسکونی هاي هاي مرکزي در مجتمععیین ابعاد و تناسبات مناسب حیاطاز این رو هدف این طرح پژوهشی، ت.باشند

.باشدازي مصرف انرژي در شهر اصفهان میسمیان طبقه به منظور بهینه

  

  بیان مساله - 1-2

از کل مصرف ) يو تجار یعموم ی،خانگ(، سهم بخش ساختمان 1392در سال  یرانا يترازنامه انرژ هايداده مطابق

بخش را در مصرف  ینا یتکه اهم) 1392یرانا يانرژ ترازنامۀ(استدرصد بوده 40به  یکدر کشور، نزد يانرژ یینها

در مصرف  ییسهم بسزا یبخش مسکون یزن یراندر ا شورهااز ک یگرد یاريمانند بس. دهدیدر سطح کالن نشان م يانرژ

  . باشدیروز جامعه م یازهاياز ن ینهیکیزم یندر ا یقدارد و تحق يانرژ

علوم و صنعت  يدر همه یداريبا عنوان پا یدمفهوم جد یکباعث شد که  1970در سال  محیطییستز هاينگرانی

بدون به  یکنون یازهاين ینتأم«را  یداريو توسعه، پا یستز یطمح یجهان يیتهکم). Zamani, 2012(یردشکل بگ

-به عنوان مهم یزن بخش ساختمان). Jong-Jin, 2012(کندیم تعریف»یازهایشانن یندر تأم یندهخطر انداختن نسل آ
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سه اصل اساسی براي  ).Zamani, 2012(دارد  یداريپا یناز قوان یرويبه پ یازن يانرژ يکنندهبخش مصرف ینتر

  ). 1391ي،پوراحمد(حیات و طراحی انسانی است يجوییدرمصرفمنابع،طراحیبراساسچرخهصرفهپایداري؛

ترموردتوجهقرارگرفتهاست،تطابقباشرایطاقلیمیجاریاستیزندگیبهتروایمناز اصولی که براي ادامه یکی

 یرانیایمعمار هاياندام. در جهان است یبوم يمعمار هاينمونه ترینیاز غن یرانیکیا معماري). 1391زارعوهمکاران،(

). 1392نظیف،(استموثر بوده يدر معمار یرانیا هايدر حفظ اصالت هانآ يکالبد یدارياست که پا هاییاز نمونه

ساختمان، نه  یو مصالح محل یمیاقل یاتبه همراه توجه به خصوص یديخورش يساختمان با استفاده از انرژ یطراح

کمک  یزن يکند، بلکه در کاهش مصرف انرژ یجادمصنوع را ا یطدر مح یشآسا یطشرا تواندیتنها م

  ).Yaglou,1972(کردخواهد

 يانرژ یزانم ییندر تع يمرکز هايیاطعملکرد و نقش ح یرامونپ ینسبتا اندک یعلم هايبا وجود آن که پژوهش

 یافتدر یزانتناسبات آن در م یرو تاث یو حرارت يبصر یشآسا یطشرا یجادجذب شده در سطوح مختلف، ا یتابش

-ساختمان یدر عملکرد حرارت هایاطح ینا يقابل مالحظه یراتنشانگر تاث یجانجام شده است، نتا یديخورش يانرژ

-براي کاهش مصرف انرژي در رویکرد نوین جهانی، شناخت نحوهبا توجه به اهمیت طراحی غیرفعال بناها . باشدهامی

و تالش در راستاي احیاي چنین  یکارکردالگوهایمعماریبومیدرجهتکاهشفشارناشیازساختوسازهاینوینبرمحیططبیعی

  .رسدالگوهایی در معماري کشور ما ضروري به نظر می

  

  سواالت پژوهش - 1-3

  باشد؟یچگونه م يمصرف انرژ سازيینهجهت به يمرکز هايیاطح ینهابعاد به.1

  باشد؟داشته تواندیم يمصرف انرژ سازيینهدر به یريچه تاث يمرکز هايیاطح گیريقرار يراستاو جهت .2

سازي مصرف انرژي در بهینه هاي مشرف به حیاط مرکزي، مصالح و میزان بازشوهاي جدارهتاثیر عمق بلوك.3

چگونه است؟ میان طبقه هاي مسکونیدر مجتمع

  

  هاي پژوهشفرضیه- 1-4

 یرگذارتاث يمصرف انرژ سازيینهدر به تواندیاز نظر ابعاد و تناسبات م يمرکز هايیاطح ینهفرم به یطراح.1

  .باشد

  .باشدسازي مصرف انرژي میهاي مرکزي از عوامل تاثیر گذار در بهینهعمق بلوك پیرامون حیاط.2

بهینه از مندیدر بهره تواندیم يمرکز هايیاطمشرف به ح هايجدارهدر یمو مصالح سازگار با اقل میزان بازشو.3

  .موثر باشد يانرژ

  

    اهداف پژوهش- 1-5

  .معاصر یمسکون هايمجتمع یدر طراح يمرکز یاطح ياستفاده از کهن الگو.1

  .ياز انرژ ینهبه يرودر جهت بهره يمرکز یاطح يبا استفاده از الگو) تراکم متوسط(یمجتمع مسکون یطراح.2
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 یکردتراکم متوسط با رو یمسکون هايدر مجتمع يمرکز هايیاطحو تناسبات ابعاد  ینهبه به یابیدست.3

  .يانرژ یداريپا

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش- 1-6

 هايکه عمده ساختمان ینو با نظر به ا ي،امروز يهادر شهر یبخش مسکون يعرضه و تقاضا یزانبا توجه به م

و  یتتوجه به هو. رسدیبه نظر م يضرور یدر حوزه مسکون یشوند، طراحیو اجرا م یدر تراکم متوسط طراح يشهر

 استومعماريگرفته شده یدهناد یننو يهاوسازاست که در ساخت یگريموضوع د یرانیکهن ا يمعمار بخشیتعناصر هو

 یمدر اقل یژهبو یرانی،کهن ا يعناصر معمار یننمونه از ا یک. استنموده هویتییب یامروز ما را دچار نوع

  .است يمرکز یاطپژوهش است، ح ینمانند شهر اصفهان که محور ا هاییوخشکشهرگرم

-است،بحثبهینهقرارگرفته یشرفتهپ یصنعت يموردتوجه اکثر کشورها یرکه در چند دهه اخ یموضوعات ترینمهم از

-یاز آن م یناش هايیو آلودگ یلیفس یرجهان و محدود بودن ذخا يانرژ یرکاهش ذخا یلبه دل يمصرف انرژ يساز

آسوده  ییرا به فضا یزندگ یطمنطقه، نه تنها مح یمییکاقل يهایژگیو و یعیطب یروهايرو، استفاده از ن یناز ا. باشد

 یم؛همساز با اقل يمعمار یرو طراح ازاین. داشتخواهد یفراوان یرتاث یزن کرد،بلکهدرکاهشمصرفانرژيخواهد یلتبد

 یگربینند، از دهره برداري به کمترین حد آسیب میکه طی آن منابع طبیعی، در طول زمان ساخت وب يفرآیند

  .است يمعمار يساخت فضاها یاتضرور

  

    پیشینه پژوهش - 1-7

 یرانیا یسنت يباز و بسته يانواع فضاها بنديو دسته ییشناسا يپژوهش خود را که در راستا زاده،نتایجسلطان

-یم یانو ب دهدارائهمی"هایسنتیایرانگیریانواعحیاطدرخانهنقشجغرافیادرشکل"با عنوان  اياست،درمقالهصورت گرفته

. دارندقرار یهدوسو يو فضاها یهسو ییکفضاها يدر دو دسته یایی،جغراف هايیدهپد ها،تحتتاثیرهاوفضاکه خانه کند

نوع  10را، به  یسنت هايدر خانه یاطانواع ح ینهمچن يو. شودیخاص خود را شامل م يبندکههرکدامدسته

محوطه و بام محصور  نبی،جا یاطبهاربند، ح ی،سرابستان، مهتاب باغچه،نارنجستان،حیاطخلوت،گودال یاطمرکزي،ح

در  یدريح). 1390زاده، سلطان(آیدیبه شمار م یرانیا يمعمار هايدر متن بنديدسته ترینکرد که جامع بنديدسته

نمونه (بر اثرات حرکت هوا  ايمقدمه یابانی،ب یماقل يفرم ساختمان برا ینبه عنوان بهتر یقعم یاطح"با عنوان  ايمقاله

 وهوابررويآب یربه پژوهش در باب تاث یزد،شهر  يمرکز یاطح يدارا هايمورد از خانه 41یبررس با")یزدشهر  يمورد

نمایدیم یساکنان بررس یحرارت یشآسا يرا بر رو يمرکز هاياستواثراتمطلوبحیاطپرداخته یماقل ینا يمعمار

)Heidari, 2010 .(يبه معمار یابیدر دست يمرکز یاطح يگمشده شنق یبازخوان"با عنوان  یراستا پژوهش یندر هم 

و  یفیمطالعات ک یزد،شهر  يمرکز هايیاطح يموردي مطالعه است،ازطریقانجام شده يکه توسط زهرا احمد "یدارپا

 ینقش يمرکز یاطباز و ح شدهاستکهفضاهايگرفته ها،نتیجهدر آن یداريشش اصل پا یبا بررس ینی،مشاهدات ع

. اندداشته یزدشهر  یدارپا یبوم يدر خلق معمار يمحور

می به مدد این ساختار فراهم در معماري بو یعنیساختارحیاطمرکزینهتنهاخودشپایداریمحوراست،بلکهبسترتحققپایداري

 يدر جذب انرژ یاطح يهندسه یرتاث"و همکاران با عنوان  يکه باقر یدر مطالعات). 1391احمدي،(استشده

مهم در  یاردو عنصر بس یريکه هندسه و جهت قرارگ یدندرس یجهنت انجامدادند،بهاین"وخشکگرم یمدر اقل یديخورش

,.Bagheriet al(دنباشیم وهواواقلیمآب یممستق یرهستند که تحت تاث هایاطدر ح يمصرف انرژ سازيینهبه 2014 .(
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 یمسخت اقل یطشرا یلدر تعد يمرکز یاطح ينقش الگو"نواندر پژوهش خود با ع یردهقانو م یزارع

 یزانرا از نظر م یزددر شهر  یمشروطه و باقردشت يدو خانه یوتري،کامپ سازيیهشب یقاز طر "وخشکمنطقهیزدگرم

-نرم یدرحرارت سازيیهشب. قراردادند یو بررس هاووزشبادموردمقایسهجداره یکبه تفک یافتیدر یديخورش يانرژ

 يمرکز یاطح ياست که الگو یننشانگر ا یجنتا. انجامپذیرفت٢فلوئنتافزاروزش باد در نرم يسازوشبیه١افزاراکوتکت

و  یزارع(باشدیدارا م یباقردشت ينسبت به خانه يترمناسب یشیمشروطه عملکرد آسا يشدهدرخانهاستفاده

و  یزددر دو شهر  يمرکز یاطح يساختار يالگو یقیتطب يیسهبا هدف مقا یزو اخوت ن ینلیانز). 1394یردهقان،م

وخشکوگرمومرطوب،درپژوهشخودباعنوانگرم یمدر دو اقل یاطح يالگو هاوتمایزهايدزفول به منظور کشف شباهت

-مطالعه ،»يمرکزطیاح«يم و مرطوب با تمرکز بر گونهوخشکوگرگرم یماقل يقجر هايدر خانه یاطح ساختارشناسی"

از هر دو  يمورد يده نمونه یو با انتخاب و بررس یقیتطب-یفیبا استفاده از روش توص "و دزفول هاییزدخانه: يمورد ي

خانه است و  يعنصر مهم و نقش نظام دهنده یاطح یم،که در هر دو اقل ینکه با وجود ا یافتنددست یجهنت ینشهر به ا

 يیهعمق، زاو ی،ارتفاع يدر الگو يساختار هاياما تفاوت یمیافت،در هر دو اقل یاطح ییاز جانما اییکسانگونه توانیم

و کامال  ناپذیراجتناب يامر یاط،ح يمصالح جداره یتو در نها یاطباز در ح يتناسبات و درصد فضا یاط،به ح یدد

  .)1396و اخوت،  ینلیانز(است  يضرور

با  یمدر جهت اصالح خرداقل یرانیا یسنت هايیاطح"با عنوان  یو همکاران، در پژوهش ايفلیراستا س ینا در

-با ارائه یاطمرکزي،ح يدارا هايخانه یلو تحل یهو تجز یمطالعات عمل ازطریق"هاابعاد، و نسبت گیري،به جهتتوجه

 ...از جمله جهت، اندازه، عمق و يمرکز هايیاطکه مشخصات مختلف ح یافتنددست یجهنت ها،بهاینجداول و نمودار ي

 ,Soflaei(نمودداده و از آن استفاده یمبه مسکن معاصر امروز تعم توانهارامیموثرند و آن يمصرف انرژ يسازینهدر به

دار به عنوان مدل طراحی هاي سنتی حیاطخانه"مشابه با عنوان ها در پژوهشی در راستاي این هدف، آن ).2015

اي و مشاهدات میدانی، سه خانهاز طریق مطالعات کتاب "ي گرم و خشک ایراني موردي در منطقهمطالعه: پایدار

یزان ها را از نظر مدار در هر یک از یک از سه شهر کاشان، یزد و کرمان انتخاب نموده و آني سنتی حیاطخانه

گیري، ارتفاع، نسبت فضاهاي مثبت و منفی و فضاهاي تحت پوشش آب و فضاي سبز مورد مقایسه و تناسبات، جهت

و اشکال مختلف  یرينحوه قرارگ یرتاث"با عنوان  ايدر مقاله ینهمچن يو). Soflaei et al., 2017(دهند تحلیل قرار می

 يمرکز یاطح يدارا يده خانه "یرانگرم و مرطوب ا یمن در اقلآ اندازيیهسا یزانو میحرارت لکرددر عم یاط،ح

 اندازيیهسا یزانو اکوتک م٣بیلدریزایند يانرژ سازیهشب هايافزارمتفاوت را در کرمان انتخاب کرده و با استفاده از نرم

نسبت  يشکل، عملکرد بهتر یمربع هايیاطح: که دهدینشان م ایجنت. داده استقرار یسهو مورد مقا ی،و نور را بررس

 یلرا تسه یحرارت یشو آسا اندازيیهعملکرد سا یاط،ح يارتفاع جداره یششکل دارند؛ افزا یلمستط هايیاطبه ح

 یحرارت یشدرجه آسا یزانم يبر رو یمنف یرنسبت به شمال، تاث یاطح گیريقرارییهزاو یشو افزا بخشدیم

 يبر جذب انرژ يمرکز هايیاطشکل ح یرتاث یبررس"با عنوان  ايدر مقاله یلدان،انس و و ).Soflaei, 2017(اردد

 یعملکرد حرارت ي؛مرکز یاطح يینهبه شکل به یدنبه منظور رس "مختلف هايیمدر اقل يانرژ وريو بهره یديخورش

 سازیهشب هايافزارمختلف را با استفاده از نرم اقلیمدر سه  یاط،نوع از اشکال مختلف ح 7را در  یحرارت یشو آسا

ساالنه، به طور  یازمورد ن يانرژ ياز آن است که هر چند تقاضا یحاک نتایج. اندقرارداده یو مورد بررس یلتحل ي،انرژ

-یاطح هرچهابعاد. استنبوده یحصح یشهامر در محاسبات هم ینا یول یابد،یم یشافزا یاططول ح یشبا افزا ي،مواز

 یگرم سال را موجب گشته و به طور کل يدر دوره یشترب اندازيیهسا یزانباشد، م تریکبه مربع نزد يمرکز هاي

&Enes(ساالنه را به همراه دارد يمصرف کمتر انرژ Vildan, 2014 .(با عنوان  ي، در جستارخالد الدیب و همکاران

                                                                                                                                                                
١ Ecotect
٢ Fluent
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از  "یابانیب یمدراقل یعیطب یهتهو يدارا يچند طبقه هايساختمان ژيبر عملکرد انر یاطح هايارتفاع و نسبت یرتاث"

 هايکه خانه یافتنددست یجهنت هابهاینآن یجنتا یلو تحل پالسيو انرژ بیلدریزایند يانرژ سازیهشب هايافزارنرم یقطر

نشان  يمصرف انرژ یزانم جوییهرا در صرف یبهبود قابل توجه ،بیابانیهاییطمطبوع، در مح یهتهو يدارا داریاطح

که  هایینسبت به آن یاطاطراف ح یوارهايد یشتربا طول ب یاطمرکزيح يدارا هايکه ساختمان یدر حال. دهندینم

 يرفت انرژمتر موجب هدر 12از  یشتربا عمق ب هاییساختمان. دارند يبهتر یارهستند، عملکرد بس يطول کمتر يدارا

 يانرژ یافتدر یزاندر م یاطتناسبات ح یرتاث"با عنوان  یراستا پژوهش یندر ا ).El-Deeb, 2014(شوندیم یشتريب

به  ي،مورد هاينمونه یلتحل یهو تجز يانرژ سازافزارشبیهبااستفادهازنرم"معتدل رم وهوايدر آب یازمورد ن یديخورش

 یجادبا ا تر،یقعم یاطح. گذاردیم یرتاث سرمایشو  یشبر گرما یاطکه تناسبات ساختمان و ح یافتدست یجهنت ینا

شودیدر زمستان م يمصرف انرژ يدرصد 12در تابستان و کاهش  يمصرف انرژ يدرصد 4موجب کاهش  یه،سا

)Muhaisen& Gadi, 2006 .(در  يانرژ یشیو گرما یشیدر بار سرما یاطفاکتور شکل ح یرتاث"با عنوان  یدر پژوهش

با طول و عرض مختلف،  يمرکز یاطنوع ح ینچند یشیگرما سازيیهمطالعات و شب ازطریق"وخشکگرم یماقل

بار  ین، کمتر2و نسبت طول به عرض برابر با  مترمربع100با مساحت  يمرکز هاياستکهحیاطشده یجهگرفتهنت

، 2/0برابر با  عرضو نسبت طول به  مترمربع200با مساحت  يمرکز هايیاطرا دارند و ح یشیو سرما یشیگرما

با عنوان  ايدر مقاله). Manioglue&Koçlar Orala, 2015(اشندبیرا دارا م یشیو سرما یشیبار گرما یشترینب

-یستزو  یابعاد اجتماع "یرانو ا ینچ يمرکز یاطح يدارا یسنت هايدر خانه محیطییستو ز یاجتماع یداريپا"

 یل،و تحل یهتجز یقشده و سپس از طر ییشناسا ینو چ یراندر ا نتیس یاطح يدارا هايخانه یو عناصر اصل محیطی،

 یداريبه پا یدندر جهت رس یرانی،و ا ینیچ داريمرکز یاطح هايتناسبات خانه اي،و مطالعات کتابخانه یسهمقا

 دادهدر دسترس قرار یدجد هايوسازاستفاده در ساخت يبرا ي،و بهبود عملکرد انرژ یطیمحیستو ز یاجتماع

اندازي حیاط در مناطق مختلف آب و سازي سایهشبیه"اي با عنوان موهایسن در مقاله ).Soflaei, 2016(استشده

ساز انرژي بر هاي شبیهافزاراندازي را با استفاده از نرممختلف، محاسبات میزان سایه اقلیم 4پس از انتخاب  "هوایی

ه ها بررسی کرده و به این نتیجه دست یافتروي ابعاد مختلف حیاط مرکزي از لحاظ طول، عرض و ارتفاع، در این اقلیم

ي مورد نظر، به اندازي عالوه بر موقعیت قرارگیري خورشید و طول و عرض جغرافیایی منظقهاست که میزان سایه

وي ). Muhaisen, 2005(ي ابعاد حیاط متفاوت است تناسبات حیاط نیز بستگی دارد و در هر اقلیم تناسبات بهینه

هاي اندازي و دریافت نور در حیاطي میزان سایهور محاسبهمدل ریاضیاتی به منظ"اي دیگر با عنوان همچنین در مقاله

-اند که میزان سایهسازي کامپیوتري به این نتیجه دست یافتهاز طریق محاسبات ریاضی و مدل "اي شکلمرکزي دایره

دهد که نتایج نشان می. ها و موقعیت قرار گیري خورشید بستگی دارداي شکل به تناسبات آنهاي دایرهاندازي حیاط

. اندازي در تابستان و دریافت نور در زمستان دارنداي شکل کم عمق، عملکرد بهتري در سایههاي مرکزي دایزهحیاط

هاي عمیق عملکرد مناسب تري دارند اندازي در تابستان براي ما مهم باشد، حیاطدر صورتی که اگر تنها سایه

)Muhaisen& Gadi, 2005 .(ي اندازي مطالعهاثیر پارامترهاي حیاط مرکزي بر روي میزان سایهت"اي با عنوان مقاله

-اي و تجربی، با در نظر گرفتن ابعاد و تناسبات مختلف براي مدلاز طریق مطالعات کتابخانه "تجربی در بغداد، عراق

به این نتیجه دست اندازي حیاط، ي میزان سایهساز انرژي به منظورمحاسبهافزار شبیههاي مرکزي در نرمسازي حیاط

ي رگرسیونی را بر اساس این نتایج، این مقاله یک معادله. باشدترین پارامتر نسبت عرض به طول مییافت که موثر

 ,.Al Hafith et al(بینی نمود اندازي را در تناسبات مختلف پیشتوان از طریق آن میزان سایهدهد که میپیشنهاد می

2017.(

 "موجود مطالعهنمونهموردي: وخشکگرم یمخانه در اقل یاطح یرفعالغ يکنندهخنک ییتوانا"با عنوان  یپژوهش در

ساختمان،  یشو سرما یشگرما يبر رو یاطح یرو تاث یعملکرد حرارت يآنجلسبهمنظورمطالعهدر لس ايخانه یبا بررس
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مشاهده  یابان،نسبت به خ یزطراف آن و ننسبت به ساختمان ا یاطحرارت در طول روز و شب ح یزانم يیسهبا مقا

نسبت  یداخل خانه کمتر است ول یطنسبت به مح گرادیدرجه سانت 8در شب تا حدود  یاطح استکهاختالفدمايشده

عنوان  اب ايو همکاران در مقاله ايیسفل). Fewzi, 2007(نموداعالم یقینظر دق توانینم یابانبه خارج از خانه و خ

 14يبر رو ")یمهخشکن یماقل نمونهموردي(کنندهفعال خنکیرغ يبه عنوان استراتژ یرانیا یسنت یاطح یبررس"

 وپسازآنالیز. دادنددزفول و شوشتر انجام یراز،مشهد، تهران، ش یمهخشکشهر ن 5در  ي،مرکزیاطح يدارا ينمونه خانه

با توجه  یدجد هايساخت خانه يجهت بهساز الگوییتوانستند... هاومساحت ها،جهات،تناسبات، اندازه يبر رو یو بررس

,Soflaei(ارائهدهند یرانخشک ا یمهن یدر نواح يمرکز هايیاطح يبه الگو فرد و یلیراستا، سه یندر هم .)2015

فرم،   منظر  از  رشیديخو يانرژ  و  یرانیا  يمعمار  اصول  تعامل  یبررس"با عنوان  یهمکاران، در پژوهش

و  افزاررویتدر نرم بنديافزاراسکتچاپ،زوندر نرم سازيبامدل"کاشان  یانعباس  يخانه: يمورد  نمونه  گیري،جهت  و  تقارن

 یرنظ ن،هماهنگ با آ هايافزارنرم یزاکوتک و ر هايافزارو پراکنده در نرم یمدر انواع مستق یديمحاسبات تابش خورش

-هخان یاز آن است که سامانه حرارت یکه حاک هادستیافتندجداولونمودارشدهدرخالصه تولزووِدرتولز،بهنتایجسوالر

 یجادا  موجب  تنها  نه  که  است  یاصول  از  برگرفته  یرانیا  ي

 یهماهنگ  یرانیا  يبنا  که  است  یريمس  يکنندهیفتعر  بلکه  است،  شده  یرانا  یسنت  يمعمار  ساختار  در  هماهنگ  ینظام

با عنوان  یگرد یدر پژوهش ).1391و همکاران،  فردیلیسه(یدنمایم  اثبات) یانسان  یشآسا  جهت  در(یطمح  با  را  خود

-یهشب یقاز طر "یمحاسبات سازيیهشب یقاز طر دارگرمسیريخانه تراس یکدر  يمرکز یاطح یاثرات حرارت یابیارز"

تراس،  يدارا هايدر خانه يمرکز شدهاستکهاستفادهازحیاطگرفته یجهاکوتک، نت يانرژ سازافزارشبیهبا نرم سازي

پس الزم . شودیدارند م یخروج یاطکه به سمت ح ییدر فضاها یحرارت یشمطبوع و آسا یهموجب عملکرد بهتر تهو

با عنوان  یگرد یراستا پژوهش دراین. شودمحاسبه و در نظر گرفته یاطبه سمت ح یکاف یخروج هايدهانه تاس

در ساختمان  یحرارت یطدر تابستان و شرا يانرژ یابیارز(یمهخشک،منفعل در مناطق ن ياستراتژ یکبه عنوان  یاطح"

شده، به منظور بدست آوردن  يدو مدرسه بازساز یدرانرژ یلو تحل سازيیهشب یقاز طر ")شده يمدرسه بازساز یک

که در مناطق  اندیافتهدست یجهنت بهاینها،آن يباز در عملکرد انرژ يفضا یمختلف طراح هايیرمتغ یرتاث

 یطرا در شرا يو انرژ یحرارت یرتاث یشترینب یاط،در ح یجادشدها يیهسا یطشرا ی؛صاف وآفتاب هايوخشکباروزگرم

  ).Cantón, 2014(درس دارد هايکالس

 يمرکزیاطح يبرا گیريجهت تابش ترینمناسب یینتع"عنوان با  یدر پژوهش يمهرجرد زادهینیراستا، حس ینا در

بر اساس مطالعات  یفی،و توص یلیتحل -یخیبا استفاده از روش تار ")یانیزدخانه رسول: يمطالعه مورد(هاییزدخانه

 یاطح هايبازشو يیهنقاب سا یمو با ترس يزد به عنوان نمونه موردیانیخانه رسول یضمن معرف یدانی؛و م ايخانهکتاب

 هايیاطح گیريجهت قرار یناست که بهتر یدهرس یجهنت ینبه ا یزد؛شهر  یهبه آفتاب و سا یازن هاباتقویمو انطباق آن

با عنوان  یگر،د یدرپژوهش). 1391ي،زاده مهرجردینیحس(باشدیم غربیدرجه جنوب 5/37یم،اقل یندر ا يمرکز

که  "یديخورش يتابش انرژ یافتدر یزانبر اساس م یرازقاجار ش يدوره هايخانه يمرکز یاطح يینهجهت به یینتع"

 يثبت شده هايموردیخانههاياز نمونه يتعداد شد،بااستفادهازروشیترکیبیازبررسیوتحلیلو موحد انجام یالیتوسط ع

ژي استکهبهترینزاویهازنظردریافتمیزانتابشانرشده اي،نتیجهگرفتهکتابخانهمیدانی و  اتقاجار، و تحقیق يدوره

و  عیالی(یچرخشنسبتبهشماالستدرجه25یزاویهیقاجار،محدودههایدورهلیحیاطمرکزیخانهشمايخورشیدي در جبهه

  ).1395موحد، 

 یهسا یلبر تحل یهدزفول با تک یدر مسکن سنت يمرکز یاطح يینهبه يالگو یینتع"با عنوان  یگر،د ايمقاله در

حاصل از ابعاد  ها،سایهالگو يبعدسه يسازیهو شب یدانیم هايبا استفاده از برداشت "یاطسطوح مختلف ح یافتیدر

که  یینشانگر آن است که در بناها استونتایجشده گیريدازهگوناگون سال ان هايسطوح مختلف، در ماه يمختلف بر رو
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 1/1نسبت طول به ارتفاع  ینو همچن) شکل یبه فرم مربع یاطح(طول و عرض یانم 4/1تا  1نسبت  هادارايآن یاطح

. شدخواهد هاایجادکف و جداره يدر فصول گرم بر رو یهسا یزانم ترینباشند، مناسب) عمق متوسط(  2/1تا 

ساختمان و  ها،کاهشبارسرمایشیجداره يکاهش دما یاط،بر سطوح ح یهسا یشافزاسبب  ینه،به يالگو استفادهازاین

  ). 1392تابانوهمکاران،(شدخواهد ینساکن یشآسا یشافزا

 یحرارت یزآنال ازطریق"هادر ساختمان يمرکز یاطح عملکردحرارتی"داوود،درپژوهشخودباعنوانآل عبداالسالم

که  یافتدست یجهنت ینمختلف، به ا یماقل 4و درصد بازشو متفاوت در  یشهشکل، با انواع ش یمربع يمرکز هايیاطح

دارد و در حالت  هابستگیآن هايیژگیمتفاوت است و به و فمختل هايیمدر اقل يمرکز هايیاطح یعملکرد حرارت

). Aldawoud, 2008(است وخشکوگرمومرطوب،نشانگرعملکردبهتريگرم وهواییآب یطدر شرا ي،مرکز هايیاطح یکل

 یومآتر يهندسه ثیرتا"با عنوان  ايمختلف؛ در مقاله هايهادراقلیمآن سازيیهو شب یوماشکال مختلف آتر یبا بررس يو

 ینب یحرارت یزآنال يیسهمقا"با عنوان  يدو پژوهش در جستار ینا یجنتا يیسهو مقا "ساختمان يدر عملکرد انرژ

در  يمصرف انرژ ي،مرکز هايیاطکه بر خالف ح یافتدست یجهنت بهاین"هادر ساختمان یومو آتر يمرکز یاطح

 هايیوماز آتر یشترب یباشد، به طور قابل توجه یادکه نسبت طول به عرض ز یلیمستط یدهیاو کش یکبار هايیومآتر

دارد و با  يبهتر یکوتاه عملکرد حرارت هايدر ساختمان يمرکز یاطکه ح یافتدر يو ینهمچن. شکل است یمربع

و ساخت  اريمعم هايیژگیو و هایمخواهد داشت که در اقل يعملکرد بهتر یومجهات، آتر یارتفاع، از برخ یشافزا

Aldawoud & Clark(استمختلف، متفاوت و همکاران با  یراستا، طالقان یندر هم). Aldawoud, 2013(و ) 2008

و  يعملکرد انرژ"با عنوان  یمختلف کشور هلند، در پژوهش یماقل 4در  یاطو ح یومآتر یو عملکرد حرارت يانرژ یبررس

که استفاده از  یافتنددست یجهنت ینبه ا "مختلف هلند هايقلیمدر ا یومآتر/یاطح يدارا يهادر خانه یحرارت یشآسا

و  يعملکرد انرژ ینسال، ب هايماه یردر سا) یدهسرپوش یاطح(یومتا اکتبر و استفاده از آتر یم هايبازدرماهسر یاطح

  ).Taleghani, 2014(کندیتعادل مطلوب م یجادیکا وهوایی،آب یطشرا تریندر سخت یحرارت یشآسا

و گرم  وهوايدر آب محیطییستز یابیارز: با ارتفاع متوسط هايدر ساختمان يمرکز یاطح"با عنوان  پژوهشی

با ارتفاع متوسط،  هايو نور روز در خانه يانرژ یزانم یینتع يبرا يانرژ سازیهشب هايافزاربااستفادهازنرم"خشک

 ینهکه با به شودیم يمصرف انرژ يدرصد 9/6منجر به کاهش  يمرکز یاطآن است که استفاده از ح يدهندهنشان

ساختمان  ينور مناسب روز را برا يمرکز هايیاطح ینهمچن. درصد رساند 16/11آن را به  توانیم هایالکردن متر

&Al-Masri(نمایندیم گیريجلو یبا فرم معمول هاییساختمانموجود در یرهکنندهکنند و از نور خیفراهم م

AbuHijleh, 2012.(

 یقاز طر "هلند يشهر داریاطح هايدر بلوك یداخل یشحرارتیآسا"با عنوان  یو همکاران در پژوهش طالقانی

مختلف آن  هايیژگیها را در ابعاد و جهات و ویاطح یعملکرد حرارت یدانی،م هايگیريو اندازه یوتريکامپ سازيیهشب

و  ینکمتر یب،به ترت ی،غرب-یو شرق یجنوب- یشمال یريگهتج. 1:شودیصورت ارائه م ینبد یجنموده و نتا یبررس

-استفاده از رنگ سبز در سقف بلوك. 2. کندیداخل ساختمان فراهم م یطرا در مح یحرارت یشآسا یشترینب

-دادنحرارت،بهترازسقفآسفالتشدهمیعملکرد سقف سرد مرطوب، به منظور از دست. 3. شودیت مها،موجبکاهشحرار

Taleghani(باشد et al., 2014 .(در  یحرارت یشو آسا ياستفاده از انرژ یرتاث"در کشور هلند با عنوان  یگرد یپژوهش

 یمسکون هايدر سه گروه از بلوك سازيیهو شب يانرژ یلتحل یهتجز یقاز طر "در کشور هلند يشهر هايانواع بلوك

 يوربه بهره یابینسبت سطح به حجم در دست همیتنشانگر ا یجنتا). مختلف یزون حرارت 102(دهدیانجام م يشهر

 یاط،ح يطبقه ، مدل دارا 3و 2، 1با توجه به انواع مختلف ساختمان . است یتابستان یحرارت یشساالنه و آسا يانرژ

  .در تابستان را دارد یحرارت یشتعداد ساعت آسا یشترینو ب یشگرما يبرا يانرژ يتقاضا ینکمتر
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 يساختمان بر مصرف انرژ هايدر بدنه یدخورش یافتیتابش در یرتأث یبررس"عنوان  با يدر جستار یدريو ح برزگر

 یونرگرس یزآنال یقاز طر "یرازدر شهر ش شرقیو جنوب غربیجنوب گیريجهت ينمونه مورد ی؛بخش خانگ

و  یشسرما یه،اول يمصرف انرژ یزانبر م يدیخورش يانرژ یرتاث یگام به گام جهت بررس منظورهوروشانتخابیچند

-جهت يدارا هايخانهکه  اندیافتهنتجه دست  ین، به اEC9.5افزار از نرم یريو بهره گ ی،در بخش مسکون یشگرما

 و برزگر(است هامربوطبهسطوحافقیخانه یافتیتابش در% 99/74باشند و یم يمصرف کمتر يدارا یمی،اقل گیري

  ).1392یدري،ح

 یابیارز یقاز طر "یترانهدر منطقه مد یساختمان مسکون يدر انرژ ینه، کارا و به یفن یطراح"با عنوان  یپژوهش در

 یجهنت یترانه،در منطقه مد یساختمان مسکون ییکبرا یحرارت کاريیقاندازه پنجره، و ضخامت عا گیري،جهت ینبهتر

-پنجره ینهجهت، اندازه به ینبا انتخاب بهتر توانیساالنه را م درصدازمصرفانرژي59/27استکهدرحدودگرفته شده

بررسی "با عنوان  یگر،د یدر پژوهش). Jaber & Ajib, 2011(نمود  جوییصرفه یقو ضخامت مطلوب عا ها،سایبان

نموداري، بهترین  بهکمکروش")شهرگرگان: مطالعهموردي(هابراساستابشآفتابوجهتبادجهت مناسب استقرار ساختمان

فتاب در فصول سرد، که در عین حال کمترین تابش را به داخل ساختمان در جهت براي استفاده بهینه از تابش آ

. ه، جهت بادهاي غالب مشخص گردیده استباشد،تعیینشدهاستوتوسطترسیمگلبادهایمنطقداشتهفصول گرم درپی 

-ساختمان به منظور بهینه ارکه بهترین جهت استقر دهدینتایج نشان م

و  يآبادینراستا، حس ینهم در). 1391و همکاران،  مدیري(باشدغربیمیجنوبسازیمصرفانرژیدرگرگان،محدودهجنوبتا

ساختمان و  گیريبر جهت یدتاکشهر سبزوار با  یمسکون هايساختمان یمیاقل یطراح"با عنوان  یهمکاران در پژوهش

شده بر  یدهتاب يانرژ زانهاوانجاممحاسبات،مینمودار یهته شناسی،و هوا یمیاقل هايبا استفاده از داده "یبانعمق سا

-در ساختمان یدرجه شرق 30و  15اساس، جهت  استوبراینشده یدهسطوح قائم بنا، در مواقع گرم و سرد سنج

 ساختمان با گیريقرار هايجهت ینبهتر هایدوطرفه،در ساختمان یجنوب-یشمال -15و + 165طرفه و جهت هاییک

 یوارد يمتر برا 1به ارتفاع  ايعمق ساختمان در صورت داشتن پنجره ینو بهتر. توجه به تابش آفتاب و وزش باد است

-تجه  تاثیر  بررسی"با عنوان  یگرد ايدر مقاله). 1391و همکاران،  آباديحسین(استمتر محاسبه شده26/0ی،جنوب

 یواحد نمونه آموزش سازییکاستفادهازمدلبا"مختلف  هاياقلیم  در  برودتی  و  بارهاي حرارتی  بر  آموزشی  هايساختمان  گیري

 گیرياستکهجهتگرفته شده یجهنت افزارکریر،مختلف، در نرم هايیمدر اقل یزیکییکسانو ف یهندس یطبا شرا

-باشدوجهتشمالیبرایاقلیمومرطوبومعتدلومرطوبمناسبمیگرم ی،سرد و کوهستان هايیماقل هابهسمتجنوب،برايساختمان

  .)1392ینی،و حس عظمتی(باشدترمیایمناسبوخشکوکوهپایهگرم هاي

 یلو تحل یهتجز یقاز طر یمجتمع مسکون يینهبه گیريجهت یطراح"با عنوان یو همکاران، در پژوهش فیضی

اکوتک، در  يانرژ سازافزارشبیهدر نرم یزو آنال يسازمدل ازطریق")مهرتهرانمسکن ينمونه مورد(يسطح مصرف انرژ

 يکه، الگو یافتنددست یجنتا ینبه ا ی،حرارت یلتحل زیهو تج ییروشنا یدي،تابش خورش اندازي،یهو سا یهسا ینهزم

 یزانم یشتریننسبت عرض به طول در امتداد شمال؛ ب ینکمتر: باشد یرز هايیژگیشامل و یدبا مهرپیشنهاديمسکن

 هايیالمتر يو ارائه یو شمال یغرب ی،شرق ی،جنوب هايدر جبهه یبشفاف به ترت هايیهال یجادرو به جنوب؛ ا یوارد

  .)Faizi, 2011(ساخت يمناسب برا

"Krem"ايساختمان بر عملکرد سازه شناسیشکل یرتاث"که با موضوع 2012خود در سال  يدکترا ينامهیان، در پا 

که  یافتدست یجهنت ینبه ا یوتريکامپ سازيمدل یقانجام شد، از طر "يبلند مرتبه ادار هايدر ساختمان يو انرژ

و  یساختمان در اضالع شرق ايو سازه یاصل هايیوارد گیريدارد و قرار یرتاث يمصرف انرژ یزانشکل ساختمان در م

-مطلوب پوسته و جهت یحرارت هايیژگیکه و یافتدر ینهمچن وي. استساختمان موثر یدر بهبود رفتار حرارت ی،غرب
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  .)Krem, 2012(داردیرآن تاث يمصرف انرژ یزانساختمان در م گیري

-یمدر اقل یمسکون هايساختمان يدر مصرف انرژ يشهر يفرم ساختمان و الگو یرتاث"با عنوان یگرد یپژوهش در

-آن یسهشکل در سه شهر مختلف عربستان و مقا طبقهمربعیخانه دو ییکحرارت یزآنال یقاز طر "مختلف یابانیب هاي

 یجکه فرم را دهدینشان م یجنتا پالس،يانرژ يِانرژ سازافزارشبیهبا استفاده از نرم یساختمان هايفرم هاباسایر

با  هاییساختمان. مورد انتظار ما را به دنبال ندارد يکاهش مصرف انرژ یشههم يشهر يو الگوها یابانیب هايساختمان

 کنندیم فمصر يجده انرژ وهواییآب طیشکل در شرا یمربع هاياز ساختمان یشتردرصد ب 15شده،  یزولها هايیاطح

درصد کاهش  18تا  5به صورت فشرده باشد به  یاطکه ح یو تنها در صورت. درصد بوده است 5یهکه در اسکندر

  ).El-Deeb, 2012(یمکردخواه یدادست پ يمصرف انرژ

 یازقابل توجه مورد ن يدر شهر تهران و انرژ مرتبهسازيو همکاران با توجه به گسترش بلند یعیراستا، شف درهمین

"در تهران یتابش يانرژ یافتدر يفرم مناسب ساختمان بلند برا"خود با عنوان  يها،درمقالهساختمان ینا يبرا

-توسط نرم افزارراینو،در نرم سازيکرده و پس از مدل ناساییبلند تهران را ش يهامتداول ساختمان هايابتدافرم

نشانگر آن است که به منظور  نتایج. استمختلف سال قرار داده هايدر ماه يانرژ یو بررس کتموردتحلیلافزاراکوت

ناقص  رمهرم و ه يهاکرده و از فرم یزمحدب و مقعر پره هاياز فرم بایستیم یدي،خورش يانرژ يینهبه یافتدر

را در نظر  يو شهرساز یمیهمانند عوامل اقل یگريد یرگذارپژوهش عوامل تاث ینا ضمناینکه. شوداستفاده یشترب

و همکاران در  یزمان). 1392و همکاران،  یعیشف(باشدیم یگرد يگسترده هايپژوهش یازمندآنها ن استوبررسینگرفته

: ينمونه مورد(يکاهش مصرف منابع انرژ يدر راستا يشهر هايدر بلوك یانیم هايیاطح یجادا"با عنوان  یپژوهش

که  ايبگونه یناستقرار بنا در زم یفعل يیوهش ییرامکان تغ باهدفبررسی")مرتبهتهرانکوتاه یمسکون هايآپارتمان

کاهش مصرف منابع  تدر جه هایاطح ینا اقلیمیگردد و از عملکرد خرد یجادا يشهر هايدر بلوك یانیم هايیاطح

را با ) یخط(مدل موجود  ی،و استدالل منطق یتجرب سازي،یهشب شود،بااستفادهازروشتحقیقساختمان استفاده يانرژ

 نتایج. استقرار داده یمورد مطالعه و بررس بیلدرافزاردیزایندر نرم سازيیهشب یقاز طر يمرکز یاطح يسه مدل دارا

در تابستان و کاهش  یشینسبت سطح به حجم موجب کاهش بار سرما ینبا کمتر یانیم یاطنشانگر آن است که فرم ح

  ).1396و همکاران،  یزمان(در زمستان شدهاست  یشیبار گرما

در   دوجداره  هايپوسته  کارگیريبه  یتسنجیظرف"با عنوان  ايو همکاران، در مقاله پورهادیان

 سازيیهبا استفاده از روش شب ")یزد  شهر  يمورد  نمونه(يانرژ  مصرف  منظور کاهش  به  یرانا  وخشکگرم  یماقل  يمعمار  یطراح

 یافتنددربیلدر،یزاینديانرژ سازافزارشبیهافزارفلوئنتواستفادهازنرمدر نرم )cfd(اتیمحاسب یاالتسینامیکد

-هبدون پوست  مدل  از kwh/m4/214یافته،بهبوديدوجدارهي هپوست  يدارا  اتاقک  يانرژ  مصرف  کل  مقدار  که

کاهش   در  را  هاپوسته  نوع  ینا  از  استفاده  يباال  یلپتانس  موضوع  ینا. است  کمتر  دوجداره  ي

 یراستا، پژوهش یندر ا .)1393و همکاران، پوریانهاد(دهدیم  نشان  یرانا  وخشکگرم  یماقل  در  واقع  یساختمان  يانرژ  مصرف

 هايسه نوع از بلوك یبا بررس"یرانا  در  یجرا  یسفال  يهابلوك  با  یخارج یوارد  یحرارت  عملکرد  یسهمقا  و  یبررس"با عنوان 

-بلوك  يهندسه یرچشمگ  یرتاث یشان،حرارت یفیو ک یمشخصات کمافزارفلوئنتومقایسهدر نرم سازيیهو شب یجرا یسفال

که  یافتنددر یناند و همچنها را نشان دادهآن  یحرارت  مقاومت  بر  ها

سطح   به  گرم  سطح  از  حرارت  توسط  شدهپیموده  راه  کردن  طوالنی  با  آجر  حرارت  انتقال  مقاومت  افزایش

.)1391، زادهیو حاج فیثق(هاستکردن بلوك ینهبه يراهکارها  ینموثرتر  از  یکی  سفالی  بلوك  بدنه  طریق  از  آجر  سرد

از  گیريبا بهره یراندر اسرد  یمموجود در اقل هايجدار ساختمان یحرارت يبهساز"با عنوان  ايدر مقاله ینهمچن

در جدار رو به  یشیگرما يو محاسبه بارها پالسافزارانرژيدر نرم سازيبااستفادهازمدل"ترومب یوارد يهایژگیو
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هش کا استونتایجانجام شده یشنهادي،پ یاتو با جزئ یقبا عا عایق،آفتاب مدل نمونه، در سه حالت بدون 

 یشنهاديمشخص شد جدار پ همچنین. دادنشان یقبا جدار بدون عا یسهرا در مقا یشنهاديجدار پ توجهبارگرمایشیقابل

 يدما یلش و تعدیمستلزم گرما ی،کاهش معنادار بازه زمان یندارد و همچن يبهتر ییکارا کاري،یقبا عا یسهدر مقا

و همکاران، در  یراستا، صدف یندر هم). 1393و همکاران،  یابوالحسن(باشدیم وهواییحاد آب یطداخل در شرا

تمام  هايدر ساختمان یشیسرما يتواند موجب کاهش انرژجدارهمیچند يپوسته یستمس یاآ"با عنوان  یپژوهش

 یککه در  یافتنددست یجهنت ین، به اcfdسازيیهشب یقاز طر ")نعربستا هايساختمان مورديمطالعه(شود؟  یشهش

کرد  جوییصرفه توانیم کنیمیساختمان م یشرا که صرف گرما اييدرصد انرژ 20تا  17ینتابستان ب یروز معمول

Radhi(یداردبستگ یدتابش خورش یهامر به سطح تابش و زاو ینکه ا et al., 2013.(  

یمبام در اقل یدر ساختمان بر اساس رفتار حرارت یدوست يانرژ يالگو"با عنوان  ايدر مقاله نژادمهدوي

 یجهنت ینبه ا پالس،يژافزارانردر نرم داریبو ش يسه بام تخت، گنبد سازيبااستفادهازمطالعاتومدل"وخشکاصفهانگرم

 است که بخش 60- 30داریببام ش ی،شده، از نظر عملکرد حرارت یبررس هايمدل ینبام در ب ترینکه مناسب یافتدست

را  یعملکرد حرارت تریننامناسب ياست که بام گنبد یدر حال این. داردمساحت آن رو به جنوب قراراز  ايعمده

  ).1392نژاد، يمهدو(دارد

 يهدهندنشان "يجهت کاهش مصرف انرژ استفادهازپنجرههواجریان"با عنوان   یپژوهش  نتایج

) یهتهو  و  حرارت  انتقال  دو بخش  هر  در  يانرژ  مصرف  کاهش(ايیشهش  سطوح  وريبهره  یشافزا  يراستا  در  پنجره  ینا  يباال  ییتوانا

پنجره با استفاده از  يساختار یهدف، به بررس ینبه ا یابیدست يبرا. است  یمعمول  يجداره  چند  هايه  پنجر  با  یسهمقا  در

 يساختار با عملکرد ینآن، به بهتر استتادرپرتويپرداخته شده يو انجام محاسبات عدد یوتريکامپ هايسازيیهشب

با  زاده،درپژوهشیراستا، چو و محمد یندر هم .)1394  یدري،و ح يمحمد(یافتهشودشهر تهران دست یمدر اقل ینهبه

 يمورد ينمونهپس از انتخاب  "یدارپا یساختمان مسکون یطراح يبرا یرانیا یسنت هايیاطح یحرارت یزآنال"عنوان 

 یجهنت ینبه ا ي،انرژ سازیهشب افزارهايدر نرم ینهمدل به يو ارائه یداخل يفضاها یزحرارتیدر شهر کاشان و آنال

-را صرفه یقابل توجه يانرژ یزانم توانیم ی،داخل یاطح یاندرم جریانپنجره هوا یستمکه با قرار دادن س یافتنددست

&Cho(ساختمان دارد  یبر عملکرد حرارت یاديز یرکرد و تاث جویی Mohammadzadeh, 2013(.  

از  "یزتبر یسنت هايدر خانه ي،مصرف انرژ یزاندر م یواننقش ا یبررس"با عنوان  یو همکاران، در پژوهش کالنتري

که  ندایدهرس یجهنت ها،بهاینو نمودار یربا استفاده از جداول، تصاو یز،در تبر یسنت يخانه 4یو بررس یلتحل یقطر

سازه  ینا یآن، به ندرت در طراح وهواییرا دارد و عملکرد آب یننماد رتنها نقش عنص یزتبر یسنت هايدر خانه یوانا

  .)Kalantari & Singeri, 2015(است استفاده شده

و  یمناطق بوم بنديبا طبقه "يعملکرد انرژ یابیو ارز یژگیو بنديطبقه: یباستان یبوم يمعمار"با عنوان  پژوهشی

 یکرديرا به عنوان رو یبوم يمعمار ي،انرژ سازیهشب هايافزاردر نرم سازيیهشب یقاز طر یبوم هايخانه يانرژ یابیارز

به حساب  ینهزم یندر ا ايیهبه عنوان مطالعات پا ینمقاله همچن ینا. یدنمایم یساختمان معرف يبهبود انرژ يبرا

&Zhai(آیدیم Previtali, 2010 .(يسازینهبه هايروش بخشیاثر یزانو م یتبندياولو"با عنوان  یگرد ايدر مقاله 

گرفته  یجهنت یدانیم یقاتمطالعه و تحق یقاز طر"در ساختمان يو مصرف انرژ یحرارت یشآسا یطهمزمان شرا

کوران هوا در از کف، کنترل یشگرما یستمچون، فرش کردن کف با مصالح مناسب، س یريتداب یريبکارگاستکهباشده

نموددر ساختمان را برآورد يدرصد کاهش مصرف انرژ 30تا  10ینب توانیساختمان م یعیطب یهبسته و تهوهاییطمح

  ).1386معرفتوهمکاران،(

به صفر در  یکنزد هايبه هدف ساختمان یدندر جهت رس یمسکون هايساختمان يبازساز"با عنوان  یپژوهش در
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انواع  يمناسب جهت بازساز يالگوها ي،مطالعات و محاسبات مربوط به انرژ یقاز طر "یمختلف ساختمان هايیپولوژيت

  .)Corrado, 2016(استهارائه شد یتالیامتفاوت ا هايیمدر اقل صفريبه انرژ یدندر جهت رس یمسکون هايساختمان

  

    پژوهشروش - 1-8

  .باشدیم ايیانهرا سازيیهو شب یفیتوص-یلیتحل يیوهپژوهش به ش ینروش انجام ا

 یینتعو  و ثبت شده شهر اصفهان يمرکز یاطح يدارا یخیتار هاياز خانه يتعداد یو بررس ییشناسا: اول مرحله

  .هاو تناسبات آنگیري،ها،جهتاندازه، فرم، ابعاد

ي بیلدر به منظور تعیین نسبت بهینهاکوتکت و دیزاینساز انرژي شبیهنور و سایه در  ،سازي انرژيمدل: دوم مرحله

ها و مصالح مناسب به ي بازشونسبت بهینه ،هاي مرکزيپیرامون حیاط پالن، راستا و جهت بهینه، عمق هاحیاط ابعادي

  . هاي مشرف به حیاط مرکزيمنظور جداره سازي در دیوار

داراي حیاط طبقهمیان مجتمع مسکونیبدست آمده براي ي مدل بهینهطرح نهایی بر اساس ي ارائه: سوم مرحله

  .هاي ساختمانی و میزان دریافت انرژيباراز لحاظ مرکزي 

  

  



  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

  به انرژي مفاهیم مربوط - 2-1

ساده و در  یفتعر یاست ول یزیکیف یممفاه ترینیاز اساس ییکیمفهوم انرژ). ینمع یفرهنگ فارس(قدرت . قوه. یرون

 یتقابل یییارا توانا يمعموالً انرژ. است یو ذهن یمفهوم انتزاع ییکانرژ). 1341دهخدا، (آن دشوار است یقحال دق ینع

  ).1341، همان(کنندیم دادنکارتعریفانجام

  چالش انرژي -2-1-1

 یالديپس از دهه هفتاد م یژهبه و. یشیافتهاستافزانیز یبه انرژ یازرفاه در جهان، ن یشو افزا یتا رشد جمعزمانبهم 

با هدف  يانرژ ینتأم یدجد هايکشورها به دنبال روش). 1390زاده،یحاج ی وثقف(یمروبرو شد يکه با بحران انرژ

و از  محیطییستازجمله کاهش تبعات ز یپایدارتوسعه فطرف اهدا یکهستند تا از  یلیفس هايکاهش مصرف سوخت

عبارت  "یپایدارتوسعه").1391و همکاران،  یابوالحسن(یندرا محقق نمابرداریبهره يدوره يهاینهکاهش هز یگر،طرف د

-یبرآورده م یندهآ هاينسل يهایازن ینتام یینسل امروز را بدون صدمه زدن به توانا یاجاتکه احت اياست از توسعه

 یشاول، افزا: دو مشکل را به وجود آورد یستم،دوم قرن ب یمهدر ن يروند رو به رشد مصرف انرژ). 1391یابکلو،ق(نماید

: 1387شمیرانی،یديمف(در حال اتمام و یدناپذیرتجد يبه منابع انرژ یدشد یو دوم، وابستگ یطیمح هايیآلودگ

 انرژي% 60-80هاآن ینکه ساکن یدرحال). Hui, 2001(اندپوشانده رهاسطح جهان را شه% 2حاضر  حال در). 124

از . هستند) GHG Protocol, 2015(ايدرصد از انتشارات گلخانه 70از  یشب تولید کنندهو  کنندیرا مصرف م یجهان

 ازگ ترینبعنوان مهم کربناکسیديبخصوص حجم د ینمتصاعد شده در جو زم ايگلخانه يگازها یزانم 1970سال 

 برداري، ساخت و بهرهیگراز طرف د). 1391و همکاران،  فردسهیلی(یافتهاستیشافزا یبشکل قابل توجه ايگلخانه

 Dixit(نمایدیم یدجهان را تول کربناکسیديد یدکل تول کربن،یکچهارماکسیديد یدمهم در تول نوانعاملیبعهاساختمان

et al., مصرف  يسازینهبه یقهمراه با استفاده نسل حاضر، از طر یندهنسل آ يبرا يانرژ عحفظ مناب ینمنظوربد). 2010

  ).1392ی،و قرائ یزيعز(است یتحائز اهم یدجد هاييکردن انرژ یگزینو جا يانرژ

  منابع انرژي -2-1-2

ی،زاده و کرباسیعشف(شدهاست ینتأم یلیجهان از منابع مختلف و عمدتاً از منابع فس یمصرف يتا به امروز انرژ

بحران انرژي حاصل وابستگی شدید جوامع به منابع انرژي فسیلی و روند رو به رشد مصرف ساالنه انرژي است ) 1384

-اي اقتصاد کشورهاي صادرکننده است و هم نسلبر داشتکههمتهدیديو اتمام منابع فسیلی را به دنبال خواهد

در  ییجورو ضرورت صرفه یناز ا) 1392و همکاران،  گیالنییعادل(ژیمواجهخواهدساختهایآتیرابامشکلجدیتأمینانر

. است کارآش یدپذیرتجد هايخصوصانرژيبه يانرژ یگرمنابع د یگزینیجا یزمصرف آن و ن سازيینهبا به يمصرف انرژ

  .نمود بنديیمتقس یدناپذیرتجد هاييو انرژ یدپذیرتجد هاييانرژ يدستهدر دو توانیرا م يمنابع انرژ

  



  هاي تجدیدناپذیرانرژي -2-1-2-1

-یم یازمندسال ن هایلیونم یو حت یطوالن یاربه زمان بس یدتول يهستند که برا هاییيانرژ یدناپذیرتجد هاييانرژ 

  .شویمیآشنا م يانرژ یندر ادامه با انواع ا. گرددیم هاباعثکاهشذخایرشانو مصرف آن باشند

  چوب و هیزم -2-1-2-1-1

عمدتا  یمصارف خانگ يبرا ي،اجاق و بخار یرساده نظ یلتبد هايسوختن در سامانه یقکه از طر یسنت هاييانرژ 

  .گیرندوپزمورداستفادهقرارمیگرما و پخت

  نفت- 2-1-2-1-2

استفاده از آن . سال یونلیحدود پانصد م یخاص و ط یمیاییش یطتحت شرا یاهانو گ یواناتح یاياز بقا یلشدهتشک

  .یدبه اوج آن رس یستمآغاز و در قرن ب 1930در سال 

  گاز طبیعی-2-1-2-1-3

 هايدر سال. سال یونلیحدود پانصد م یخاص و ط یمیاییش یطتحت شرا یاهانو گ یواناتح یايشده از بقا یلتشک

 یدرست از آن آلودگ يمشروط بر استفاده یلیفس يهاسوخت یراستفاده از نفت شده و نسبت به سا یگزینجا یراخ

  .دارد يکمتر

  ذغالسنگ- 2-1-2-1-4

امروزه سهم . سال یونلیحدود پانصد م یخاص و ط یمیاییش یطتحت شرا یاهانو گ یواناتح یاياز بقا یلشدهتشک

  .درصد است 20جهان  یحرارت يانرژ ینآن از تام

  ايانرژي هسته-2-1-2-1-5

  :قابل استفاده است یرز یقاز دو طر ايهسته يانرژ

 یلتبد يبه انرژ یهاز جرم عنصر اول يمقدار یننسبتا سنگ هاياتم يشکافت هسته یقاز طر: ايشکافت هسته  -

  .شودیم

 ی، ط)درجه 3000حدود (در حرارت باال  60کمتر از  یدو عنصر با عدد جرم يهسته: ايهسته یهمجوش  -

  :آیدکه از رابطه زیر بدست می .شوندیم یلتبد يو انرژ یگرعنصر د یکدو عنصر مزبور به  یمیاییش یواکنش

)1-1(  E = mc2

  .باشدسرعت نور می c ≈ 3×1010جرم جسم و  mمیزان انرژي،  Eدر این رابطه 

  هاي تجدیدپذیزانرژي- 2-1-2-2
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Abstract
Research Aim: Determine the optimal physical properties of central courtyards in mid-rise residential 
complexes in order to optimize energy consumption.
Research method: Using of computer modeling in the Ecotect and Design Builder energy simulation 
software to determine the dimensions, proportions and optimal orientation for mid-rise residential 
complexes with the central courtyards.
Findings: The appropriate ratio of length to width for the central courtyards in 4, 5 and 6 floor residential 
complexes in this study, is in the range of 1.2 to 1.4. The optimum angle is to position the central 
courtyards between 0 and 35 degrees, the priority points are 15, 10 and 5 degree. As the depth of the 
block around the central courtyards is higher, the amount of building loads per unit volume will be 
lower. The appropriate percentage of openings in the walls of central courtyard is 30% and suitable 
materials for external walls of central courtyards are materials that have a lower heat transfer 
coefficient.
Conclusion:According to this research, it can be concluded that the dimensions, proportions and 
orientations of the central courtyards in mid-rise residential complexes have an impact on optimizing 
the energy consumption of buildings. With the increase of the elongation of the central courtyards, the 
cooling and heating loads also increase. This is while the shadow-irradiation index is rising. Also, an 
examination of the optimal orientation in the central courtyards indicates that the north-east orientation 
is better than the east-west direction in terms of the amount of energy received and the shadow-
irradiance index of the yard. While considering the amount of the building around the central courtyard, 
due to increased areas, it approaches the East-West direction in order to optimize the building 
orientation. Although the increase in the depth of the block, due to the increase in the size of the 
building, will increase the total load, reducing the amount of building load per cubic meter. If the 
thermal transmittance of the walls and windows is lower, the building will be more optimal in terms of 
absorption and energy reception. For this reason, with the reduction of glass surfaces and openings, and 
the use of materials with lower heat transfer coefficients in the walls, it is possible to optimize the 
energy consumption of buildings.
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