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… الرحمن الرحیم  بسم ا

ــهای تجدیـدپذیـر، انـرژیـهای  کلیدواژه ها: انرژی، معماری، شهرسازی، ساختمان، انرژی
فسیلی 

 
چکیده: عوامل بسیاری در شکلگیری ساختمان به نحوی که مصرف انرژی را افزایــش و 
یا بالعکس آنرا تقلیل دهد دخیل میباشند. در این زمینه و در جهت تقلیل مصرف انــرژی 
نظریات گوناگونی قابل طرح هستند: برخی نظرات ممکــن اسـت فنـاوری در دسـترس را 
ــی تکـرار کـالبد و جسـد معمـاری گذشـته (بـرای نمونـه اسـتفاده از  نفی نمایند و در پ
دیوارهای قطور آن) باشند. بالعکس این امکان نیز وجود دارد که نظریاتی با نفی جملگـی 
ــه  تجارب ملی، الگوها و شیوه های ساخت دیگران را توصیه نمایند. تفکرِ رها کردن جامع
ــه و تقاضـا نـیز نظریـه ای  به حال خود در جهت رسیدن به حد تعادل در اثر قانون عرض
است که در کاربرد اشکال و فضاها و فرمها و مصالح مختلف نقشی در خور ایفا نموده و از 

سوی برخی صاحبنظران توصیه می شود. 
علیرغم همۀ اینها به نظر میرسد کــه بررسـی محققانـه و عالمانـۀ جملگـی ایـن 
نظرات و شناسایی امکانات و نقاط ضعــف و قـوت هـر کـدام فرصـت مغتنمـی را بدسـت 
ــه طراحـان معرفـی نمـود و زمینـه  خواهد داد تا توسط آن بتوان اصول معماری ملی را ب
آموزش آن اصول را فراهم نمود. ضمن آنکه زمینۀ آموزش جامعه و ارتقاء دانش عمومــی 
ــیز مـهیا میگـردد. افـزون بـر آن میتـوان  در مورد معماری و تأثیر آن بر مصرف انرژی، ن
صنعت و بازار تولید و عرضــه مصـالح را نـیز بـه تحقیـق ترغیـب نمـوده و از همکـاری و 
همگامی آنها در ضمن تأمین و تضمین منافع منطقیشان، و در جهت اصالح وضع موجود 

و حرکت بسمت وضع مطلوب بهره گرفت. 
عالوه بر اینها از آنجایی که مطالعه و تحقیق و حتی آموزش، بدون وجود قوانیـن 
و مقررات و به عبارتی بدون ضوابط اجرایی که در کنار آموزش و ارتقاء دانش تخصصـی و 
ــد طراحـان و سـازندگـان و مصـرف کننـده را بـه رعـایت برخـی معیارهـا،  عمومی بتوان
استانداردها، ضوابط، قوانین و مقررات ملزم نماید، نمیتواند کــارآیی الزم را داشـته باشـد، 
لزوم تنظیم و تدوین مقررات و ضوابط امری ضروری است. به بیان دیگر قانونمند نمــودن 
ــام مؤثـری در جـهت دسـتیابی بـه  اجرای دستاوردهای تحقیقاتی و مطالعاتی و علمی گ

اهداف مورد نظر در زمینۀ بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان خواهد بود. 
در جهت پاسخگویی به این نیاز مطالعه حــاضر سـعی بـر آن خواهـد داشـت تـا 
ــرژیـهای  ضوابط مورد نظر برای تقلیل میزان سوخت فسیلی و افزایش امکان استفاده از ان
تجدید شونده برای فعالیتهای مختلف (گرمایش، سرمایش، حرکــت، …) در سـاختمانها، 
ــر تدویـن و تنظیـم نمـاید: مقدمـه و کلیـات، مـرورى بـر وضعيـت  را تحت عناوین زی
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حاضر،ضوابط در حوزۀ کالن (ضوابط شهرسازی)، ضوابط در حوزۀ خرد (ضوابط معماری)، 
ضوابط در حوزۀ خاص (تأسیسات) و نتیجه گیری. 

 
مقدمه و کلیات 

ــاختماهنا حـاکى از آن  مرورى امجاىل بر وضعيت حاضر مصرف انرژيهاى فسيلى در س
است که اوال” درصد باالىي از انرژى مصرىف صرف تنظيـم شرايـط حميطى آهنا مى شــود، به 
ــهل  طوريکه مصرف انرژى در خبش ساختمان نسبت به کل انرژى مصرىف در جامعه به بيش از چ
درصد مريسد و به اين ترتيب اين خبش بزرگترين مصرف کنندة انرژى است.١ ثانيا” قسمت زيادى 
ـارى  از آلودگيهاى حميطى، از مصرف انرژيهاى فسيلى ناشى ميشود که سهـم خبش خانگـى و جت
و عمومى در انتشار آلودگى در هوا عبـارت از: CO2 (29/5 درصـد)، SO2 (14 درصـد)، 
NO2 (10/3 درصـد) و SPM (3/7 درصـد) مـی باشـد.٢ ثالثـــا” گازهـای ناشــی از 
سوختهـای فسیلـی عامـل افـزایش گازهای گلخانـهای، سبب تخریبات زیســت محیطـی 

شده و علت افزایش آلودگی در محیط شهرها نیز می باشد.  
در جهت رفع این اشکاالت اگر چه که تحقیق در امر انرژی، به هــرگونـهای کـه 
ــر بـوده و  انجام شود قابل تقدیر است، اما در اینکه بهترین نوع انرژی انرژیهای تجدیدپذی
گرایش اصلی باید به سمت استفاده از آنها (بویژه انرژی خورشیدی) باشد تردیدی وجــود 
ــهایی اسـتفاده از  ندارد. بدیهی است که تا تحصیل وضعیت مطلوب در حذف و یا تقلیل ن
ــرژی هـای تجدیـدپذیـر) بـرای  انرژیهای فسیلی، (در کنار تحقیق و افزایش استفاده از ان
بهینه سازی مصرف سوخت مناسبترین راه باید مد نظر قرارگــیرد کـه ایـن امـر از دو راه 

اساسی امکان پذیر است: 
- تقلیل استفاده از انرژیهای فسیلی و افزایش استفاده از انرژیهای تجدید پذیر.٣ 

- افزایش بهره وری سوخت و به عبارتی پیشــگیری از اتـالف انـرژی و افزایـش بـازدهی 
دستگاهها. 

ــرژیـهای  به نظر می رسد که در وضعیت فعلی با عنایت به اهمیت و لزوم بهره گیری از ان
تجدید پذیر، و در جهت حداکثر استفاده از پتانسیلهای موجود و در طول برنامه ای بلنــد 
مدت توجه به هر دو راه با گرایش به تقویت گزینه اول باید مطمح نظــر قـرار گـیرد. بـه 
ــهت  منظور تحصیل اهداف مورد نظر طی مدتی قابل قبول، توجه به فرایند مناسب در ج
ــرار  تدوین سیاستها، اتخاذ روشها و تدوین ضوابط و مقررات و قوانین باید در دستور کار ق

گیرد.  
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تقلیل استفاده از انرژیهای فسیلی عالوه بر فراهم آوردن امکان حفاظت از منابع طبیعی و 
ــات مطلـوب دیگـری را نـیز داراسـت کـه اهمیتشـان از  سوختی برای نسلهای آینده تبع
”حفاظت منابع“ کمتر نبوده و به ایجاد شرایط و محیطی پایدار برای زندگی انسان منجـر 
خواهد شد. اهم این تبعات که هر کدام به تنهایی میتوانــد دلیـل مناسـبی بـرای بهینـه 

سازی مصرف سوخت و تقلیل استفاده از انرژیهای فسیلی باشد عبارتند از:  
- تقلیــــل گازهــای گلـخانـــه ای  
- کاهش تخریبات زیسـت محیــطی  

- کاهش آلودگی در مجتمعهای زیستی و بویژه محیطهای شهری  
- زمینه سازی برای خودکفایی ملی و استقالل کشور 

- حفاظت از سرمایه های ملی 
ــها راه  طبیعی است که تدوین برنامه و طرح برای بهینه سازی مصرف سوخت تن
نبوده و به عنوان مکمل و زمینه سازیِ تجلی و فراهم آوردن امکان توفیق، نیازمند توجــه 
ــه همـان  به آموزش و موضوعات فرهنگیِ تغییر گرایش به سمت الگوی مصرف مناسب ک
انرژی های تجدیدپذیر است میباشد. به این ترتیب مباىن فىن طراحيها و ضوابط مورد اشــاره 
ــوان بيـان  در اين مقاله را که در واقع بيانگر اهداف تدوين اين ضوابط هستند، در عناوين زير ميت

کرد:  
- تقويت استفاده از انرژيهاى جتديد پذير  

- تقليل استفاده از انرژيهاى فسيلى  
این دو موضوع به عنوان دو هدف فرعی مطرح هستند که به عنوان زیر مجموعه 
ــداف از طريـق  هدف اصلی «الگوی پایدار مصرف انرژی» مطرح می باشند. حتصيل اين اه

حتقيق و فعاليت و برنامه ريزى در زمينه هاى زير امکان پذير مى گردد: 
ـع،  - پيشگريى از اتالف انرژى (عايق بندى فضاهاى داخلى، پيشگريى اتالف گرما از طريق تشعش
ــه  استفاده از گازهاى گرم توليد شده توسط ديگها و وسايل حرارتى، عايق کردن دستگاهها و لول

ها و ...)  
ــتفاده از  - دگرگوىن در نوع و حنوة انرژى مورد استفاده (هبره گريى از روشهاى طبيعى هتويه، اس

انرژى خورشيدى، استفاده از نور طبيعى، و ...)  
ــريه بـراى  - ذخريه سازى انرژى (بويژه تبديل انرژيهاىي که به هدر مريود به نوع انرژى قابل ذخ

مواقع الزم) 
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مقالة حاضر به برخى ضوابطى که پاسخگوىي به اهداف مورد نظر را ممکن ميگردانند، اشاره خواهد 
منود.  

 
مرورى بر وضعيت حاضر  

اشکاالت وضعیت حاضر را که در جهت بهینه سازی مصرف ســوخت بـاید مـورد 
مطالعه قرار گرفته و اصالح شوند، میتوان در موارد زیر طبقه بندی و پیجویی نمود. 

ــایع  - سبکهای معماری و بارزه های آنها (فرمها، مصالح و...): سبکهای معماری رایج و ش
عمدتا” تقلیدی از آن چیــزی است که تحـت عنوان معمـاری مــدرن و یا به عبارتــــی 
سبــک بین المللــی (international style) توسط غربیان ارائه شده است.٤ اگر چــه 
که این شیوه از معماری برای مبدعین خویش نیز مشکالتی به همراه داشته است اما این 
ــوص در کشـورهایی کـه از لحـاظ فرهنگـی و  مشکالت در کشورهای جهان سوم و بخص
ــاز بـرای تنظیـم شـرایط  اقلیمی با آنها متفاوت بوده اند، به ویژه در زمینه انرژی مورد نی
محیطی داخل آن دو چندان بوده است. این شیوه از ساخت و ساز که با تبلیغ بسیاری از 
تولید کنندگان مصالح و سازندگان غیرمتخصص و مدسازیهای مبتذل تشدید شده اســت 
ــدت افزایـش داده اسـت. یکـی از جلـوه هـای معمـاری  میزان سوخت مورد نیاز را به ش
ــب بـه اتفـاق  اسرافگر و بی هویت و وارداتی رواج نماهای شیشه ای است که اکثریت قری
آنها بدون رعایت استانداردها و ضوابطی که امکان اتالف انرژی را تقلیل میدهند اجرا می 
ــدن انـرژی سـرمایی و یـا گرمـایی داخـل  شوند. این نماها عالوه بر نقشی که در تلف ش
ساختمان ایفا مینمایند به دلیل بازتاب انــرژی خورشـیدی سـهم عمـده ای در افزایـش 
ــود انـرژی بیشـتری بـرای تنظیـم شـرایط  گرمای محیط دارند که این امر نیز به نوبه خ

محیطی را طلب مینماید.  
ــی: سیسـتم هـای حرارتـی و برودتـی مـورد اسـتفاده در  - سیستم های حرارتی و برودت
ــازدهی پـائین، روشـهای نگـهداری  ساختمانها در زمینه های وابستگی، میزان کارآیی و ب
ــب  نامناسب، تناسب با شرایط اقلیمی و محیطی و سایر موضوعات مرتبط از توانایی مناس

برخوردار نمی باشند.  
ــتفاده از انـرژیـهای فسـیلی بـرای سـرمایش و  - استفاده بی رویه از انرژیهای فسیلی: اس
ــت محیطـی و افزایـش  گرمایش عالوه بر هدر دادن سرمایه ملی دارای تبعات منفی زیس
ــه کـه ذکـر شـد گازهـای  انواع آلودگی های محیطی (آب، هوا، خاک) میباشند. همانگون
حاصل از مصرف انرژیهای فسیلی سبب افزایش گازهای گلخانه ای و بالنتیجه گرم شــدن 
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جو زمین میشوند که این روند در بلند مدت زندگی بر روی کره زمین را با شــکل جـدی 
مواجه خواهد نمود.  

- ضعف آگاهیهای عمومی: آگاهی جامعه نسبت به نوع و چگونگی و الگو و تبعات مصرف 
ــرف  انرژی بسیار اندک می باشد. به این ترتیب ارتقاء آموزش عمومی در بهینه سازی مص
ــاختمانها  سوخت نقشی شایان توجه ایفا مینماید. عالوه بر جامعه طراحان و سازندگان س
نیز آگاهی و اجبار درخــور توجـهی نسـبت بـه موضوعـات مرتبـط بـا مصـرف انـرژی در 

ساختمان ندارند. 
ــن بـا  - اقتصاد نامتوازن: نامتوازن بودن قیمت انرژی فسیلی با سایر انواع انرژی و همچنی
سایر اقالم ساختمانی و شیوه های تنظیم شرایط محیطی یکــی از علـل بـی توجـهی بـه 

بهینه سازی مصرف سوخت است که تجدید نظر و هماهنگی جدی را طلب مینماید. 
ــه مبـاحثی مثـل بررسـی اجمـالی وضعیـت انـرژیـهای  - در کنار این موضوعات، توجه ب
تجدیدپذیر در کشور نیز ضرورت دارد. این بررسی از آن جهت واجد اهمیت است تا اوال” 
امکانات بالقوه انواع انرژیها برای جایگزینی مشخص شوند و ثانیا” با توجه به نوع و مــیزان 
آنها چگونگی بهره گیری از آنها و سیستم ها و دستگاههای مناسب با آنها طراحی شــوند. 
درصورت عدم توجه به این موضوعات احتمال تکرار و تقلید از ابزار و وسایل و روشــهایی 
وجود دارد که برای اقالیم دیگر (مثال” اروپا) طراحی شـده و کـارآیی الزم را بـرای اقلیـم 
ایران نداشته باشد. برای نمونه در حالیکه در ایران متوسط تشعشعات خورشــیدی حـدود 
200 وات بر متر مربع، و پتانسیــل انرژی باد کشور بالغ بر 6500 مگــاوات تخمیـن زده 
شـده است، بی توجهی به این میزان و مکانهایی که امکان دســتیابی بـه ایـن انـرژیـهای 
مقدور است، به همراه غفلت چگونگی و موارد استفاده از آنها ممکن اســت سـبب اتـالف 

نیروی انسانی و سرمایه ای گردد.  
 

٢- سياستها، روشها و توصيه هاى عام 
با عنایت به اهداف اصلی و ثانوی مذکور در بخش کلیات، توجه به این نکته مهم 
ضرورت دارد که اتخاذ سیاستها و خط مشی ها باید به عنوان جهت برنامه ها ایفای نقش 
نموده و مقوم ضوابط قرار گیرند. به همین ترتیب ضوابط مدون بــاید پشـتوانه ای قـانونی 
ــابل  برای الزم االجرا بودن خود بیابند. سرفصلهای اصلی این سیاستها تحت عناوین زیر ق

طرح هستند. 



 ٦

ــازى  - افزايش بودجه هاى حتقيقاتى در مقوله استفاده از انرژيهاى جتديد پذير، و روشهاى هبينه س
مصرف انرژى.  

- تأسيس مؤسسات حتقيقاتى و محايت معنوى و مادى از آهنا.  
ـاطع  - آغـاز آمـوزش و ارتقاء آگاهى جامعه در مورد موضوعات خمتلف مرتبط با سوخت از مق
ـادى و  آموزش ابتداىي و متوسطه و تداوم جدى آهنا براى کل جامعه و جامعه فىن و مهندسى و اقتص

متخصص.  
ــهاى  - برنامهريزى براى بومى کردن دانشهاى مرتبط و گسترش فناورى توليد دستگاهها و روش

هبرهگريى از انرژيهاى جتديدپذير.  
- برنامه ريزى براى آموزش کلى جامعه.  

- شناساىي و شيوة استفاده از مصاحل ساختماىن و جزئيات اجراىي به طريقى که منتج به پيشگريى از 
اتالف انرژى گردد. ضوابط منتج از اين مطالعات بايسىت به عنوان معيارى الزم الرعايــه توسـط 

مهندسني و طراحان مورد توجه جدى قرار گريد. 
ـاى  اگر چه که مراد از اين مقاله ارائه ضوابطى براى طراحى و ساخِت ساختماهنا و فضاه
زيست و فعاليت انسان در جمتمعهاى زيسىت معاصر و آينده به حنوى است که در عــني افزايـش 
ــيده و بـالعکس اسـتفاده از  کيفيت شرايط حميطى ميزان مصرف انرژى فسيلى نيز به حداقل رس
انرژيهاى جتديد پذير افزايش يابد، وىل نکته اى مهم را نبايد مغفول هناد و آن نکته اين اسـت کـه 
ــاد و از انسـان و  نبايد در دام جتربه گراىي و علمگراىي (Scientism) و سوداگری رایج فرو افت
ــه بـی هویتـی  ساحتهای حیات او غفلت نمود، و یا به شیوه هایی دست یازید که منجر ب
ــش نمـاید٥  معماری و شهر و جامعه گشته و به عنوان عاملی در جهت وابستگی ایفای نق
ــه مـهم و بـه همـراه ارائـه و اجـرای ضوابـط  به همین دلیل و در جهت توجه به این نکت
ــیز ضـرورت دارد. در حقیقـت در کنـار ملحـوظ  (ظاهرا” کاربردی) توجه به سایر موارد ن
ــوع نـیز  داشتن مبانی علمی کاربردی برای طراحی، توجه به مبانی فلسفی و حِکَمی موض
ــای فلسـفی توجـه بـه ارزشـهای فرهنگـی و  واجد اهمیت درخور و بسزایی است. در مبن
ــانی و  جهانبینی که بیانگر شیوۀ زیست و نوع نگرش به عالم و زندگی بوده و به عنوان مب
ــل ایفـای نقـش مـی نمـایند توجـه جـدی را طلـب  تعریف کنندۀ اصول علمی مورد عم

مینماید. در اصول علمى توجه به موضوعاتى توصيه ميشود که برخى از آهنا عبارتند از: 
- استفاده موردى و برنامه ريزى شده از انرژيهاى جتديدپذير بويژه انرژيهاى خورشيد و باد ميتواند 
ـتفاده  به عنوان راهى منطقى که بوم آورى و خودکفاىي و استقالل فىن را نيز به مهراه دارد مورد اس
ــت، در  قرار گريد. براى منونه ميتوان از مناطقى آغاز کرد که در آهنا انرژى کمترى مورد نياز اس



 ٧

آجنا انرژيهاى جتديد پذير فراوانتر و قابل دسترس تر هستند و نيازى به تکنولوژى پيچيده منى باشد، 
ــن  مثالً ميتوان از مناطق مرکزى و حاشيه کوير، و براى تأمني آب گرم مصرىف شروع منود. در اي
ـى و  زمينه برنامه ريزى بلند مدت (با ملحوظ داشنت برنامه مرحله اى) به مهراه شناساىي امکانات مل
ــت  ساير موضوعات مرتبط موضوعاتى هستند که در هبينه سازى مصرف سوخت و حرکت به مس

توسعه پايدار نقشى درخور توجه ايفا مينمايند،٦ ضرورت دارد.  
- مطالعــه در جتـارب ملى و بومى و به ويژه اصول بنيادين آهنا به مهراه روزآمد منودنشان براى 
ــاربردى  منونه اصل سلسله مراتب که از مباىن فلسفى حمکمى برخورداراست. در معمارى ايراىن ک
ــوىي در  وسيع داشته است که برخى اثرات مطلوب آن را حىت در تنظيم شرايط حميطى و صرفه ج
انرژى مصرىف مى توان مشاهده منود (سلسله مراتب فضاها، محامها، خانهها، جهت گريى خانه ها، 

و...).٧ 
- عالوه بر اينها تلفيق مناسب طبيعت و عناصر انسان ساخته، هتويه طبيعى، جهت گريى ساختماهنا 
ــرف انـرژى  و مطالعه مداوم چگونگى هبره گريى از طبيعت در تنظيم شرايط حميطى و تقليل مص
فسيلى مورد نياز توصيه ميشود که جزئيات بيشتر در اين مورد در فصول بعدى ارائه خواهد شد.  

- توجه به جتارب ساير ملل و بومى منودن آن جتارب در صورت مناسب بودن براى ايــران نـيز 
توصيه ميشود. تکرار و تقليد جتارب ساير مناطق بدون ملحوظ داشنت شــرايط فرهنگـى، فـىن و 
اقتصادى کشور عالوه بر عدم بازدهى و کارآىي مناسب زمينه اى بــراى وابسـتگى و تأخـري در 
ــى و  حتصيل خودکفاىي خواهد بود. تذکر اين نکته ضرورت دارد که امروزه توجه به فنآورى بوم
بومى کردن دانشها و فنآوريها به عنوان يکى از اصول و زمينه هاى توسعه پايدار مطــرح شـده 

است. ٨ 
- یکی از راههای اساسی بهینه سازی مصرف سوخت در ســاختمانها اسـتفاده از فنـاوری 
ــه شـود. یکـی از  رایانه ای و هوشمند است که از جهات مختلفی می تواند به کمک گرفت
ــمند بـودن  مهمترین مصادیق این راه به هوشمند نمودن ساختمان توجه دارد، زیرا هوش
ساختمان و جزئیــات آن در عیـن صرفـه جویـی در مصـرف انـرژی، میتوانـد انـرژیـهای 
جایگزین را در مواعد مناسب بکار گیرد و باالتر از همه شرایط آســایش و رضـایت بـرای 
ــر میتـوان دسـته بنـدی  انسان را نیز افزایش می دهد. هوشمند بودن را تحت عناوین زی
نمود: هوشمند بودن دستگاههای روشنایی و گرمایش و سرمایش نســبت بـه حضـور یـا 
عدم حضور انسان در فضا. هوشمند بودن دستگاهها نسبت به ساعاتی خاص برای روشــن 
و خاموش شدن. هوشمند بودن دستگاهها نسبت به شرایط محیطی خارج از ساختمان و 
ــارکرد دسـتگاهها. ایـن  محاسبه اثرات آن شرایط بر داخل ساختمان و بالنتیجه تنظیم ک



 ٨

ــیز حسـاس  امر میتواند با دریافت اطالعاتی نسبت به پیش بینی شرایط جوی در آینده ن
بوده و آمادگــی الزم را بـرای تنظیـم کـردن شـرایط محیطـی در آینـده دا شـته باشـد. 
هوشمند بودن پنجره ها برای تغییر ابعاد و نفوذ پذیری حرارت و هوا با توجه به اختــالف 
درجه حرارت و شدت نور داخل و خارج. هوشمند بودن نورگیرها و نورشکن هــا و سـایه 
ــودگـی، تـأمین هـوای  اندازها. هوشمند بودن بازشوها برای تهویه و جریان هوا (تقلیل آل

تازه،...).  
 

٣- ضوابط در حوزة کالن: ضوابط شهرسازى 
ــوخت تأثـري  اولني حوزه اى که ضوابط مربوط به آن ميتواند در هبينه سازى مصرف س
گذارد حوزه شهرى و مهچنني حوزه مباىن نظرى است که از چگونگى برنامه ريزى و انتخاب حملِ 

احداث شهر و يا توسعه هاى شهرى آغاز مى شود:  

- احتراز از ارائه طرح واحد براى اقليمها و حميطهاى خمتلف: يکى از موضوعاتى کــه در بـروز 
مشکالت جارى تأثريگذار ميباشد تکرار و تقليد و يا بکارگريى الگوىي واحد براى شهرهاى مستقر 
ـت،  در اقاليم متفاوت است. مهانگونه که سبک معمارى واحد براى اقاليم خمتلف ايران مناسب نيس
برنامه ريزى و انتخاب انرژيهاى جايگزين و يا برنامه هاى صرفه جوىي واحد و متحدالشکل نــيز 
ـثر  براى مهه حميطها مناسب نيست. اين به آن دليل است که ايران مشتمل بر حداقل هشت و حداک
ــاد و تـابش  سى و شش منطقه اقليمى است که هر يک از نظر درجه حرارت و رطوبت و رژمي ب
آفتاب و گونه هاى گياهى و حىت سوابق تارخيى و عرف و فرهنگ حملى ويژگيهاى خاص خـود را 

دارند.٩ 

ـه  - احداث شهرهاى جديد که از دهه ١٣٦٠ در کشور آغاز شده از موضوعاتى است که با توج
ـراى  به تداوم آن يعىن آغاز احداث شهرهاى جديد، در زمينه هاى متعددى مى توانند بستر مناسىب ب
اجراى طرحهاى هبينه سازى مصرف سوخت باشند. اولني موضوع عبارت از اجنام مطالعــات الزم 
ــل شـهر  در انتخاب حمل مى باشد. اين امر که در مورد برخى شهرهاى در حال احــداث (مث
ــىگـردد.  جديد مهاجران) خبوىب اجنام نشده است به داليل خمتلف سبب افزايش تقاضاى انرژى م
ــه  عالوه بر آن مطالعه و طراحى روشى خاص براى کليت شهر نيز ميتواند به عنوان الگوىي در هبين
ــاهنگ  کردن مصرف سوخت عمل منايد. اختاذ اين روش سبب ميگردد تا اوال” حميطى مهگن و مه
ـت  بوجود آيد و در ثاىن از دوباره کاريهاىي که مستلزم صرف هزينه و زمان و سرمايه هاى ملى اس

احتراز شود.١٠ 
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ـهت وزش  - از آجناىي که فرم شهرها، حنوه استقرار ساختماهنا به شکل طوىل و عرضى (نسبت به ج
ـوه  باد)، ارتفاع و فرم ساختمان، و جزئيات اجراىي آهنا در تعيني جرياهناى اصلى باد در شهر، بر حن
ــا در  وزش باد و بر افزايش يا کاهش شدت باد و تغيري الگوى موضعى آن تأثري دارند، توجه به آهن
تنظيم شرايط حميط و هبره گريى از جريان باد براى هتويه و پيشگريى از تأثريات منفــى آن امهيـت 
ــوى مثـل درجـه  دارد. در مورد باد خمتصاتى مثل جهت، سرعت، مبدأ و منبع توليد، شرايط ج
ــرار  حرارت (خيلى سرد، خيلى گرم و معتدل)، ميزان رطوبت، و گرد و غبار بايد مورد مطالعه ق
ــى و  گريند، اين مطالعات نشان خواهد داد که با عنايت به خمتصات باد چه جهاتى براى معابر اصل
فرعى مناسب هستند، چه مکاهناىي براى استقرار کاربريهاىي که آالينده هــاىي را توليـد مينمـايند 
ــى باشـند، و در  مطلوب هستند، و چه جهاتى براى ساختماهنا و بازشوهاى اصلى آهنا مناسب م
جهت هتويه طبيعى چه امکاناتى در دسترس است. از مجله اينکه ساختماهناى بلند بايد به گونــه اى 
مکانياىب شوندکه نقش مفيد و مؤثرى در هتويه جريان هوا داشته و قادر به مسدود کردن هوا يا سد 
کردن جريان هوا در خبشى از شهر و يا افزايش موضعى سرعت باد نباشند. افزايش موضعى سرعت 
ــوا (بـه دليـل  باد و يا حمبوس شدن هوا خبصوص در هواى خيلى سرد و خيلى گرم و آلودگى ه
ــد.  پيشگريى از امکان هتويه و مهينطور کمک به تراکم آلودگى) عامل افزايش سوخت خواهد ش
ـوا  احداث ساختماهناى بلند در ارتفاعات و مناطق داراى شيب زياد عامل تأثري حمسوس در جريان ه
ـوا را  است. استقرار سد مانند ساختماهناى بلند در نواحى کوهپايه امکان افزايش موضعى آلودگى ه
به هنگام عدم وزش باد (خبصوص در صبحگاهان) تشديد مــى کنـد. عـالوه بـر آن احـداث 
ــه علـت افزايـش  ساختماهناى بلند در مناطق با ترافيک سنگني و يا گره هاى شديد ترافيکى (ب
ــان  منوکسيد کربن) توصيه منى شود. سبب تأکيد بر آلودگى نيز آن است که در هواى آلوده امک
ــرژى  هبره گريى از کوران و هتويه طبيعى منتفى شود و دستگاههاى مکانيکى که نياز به صرف ان

دارند بايد فعال شوند.  

ـابر  - اگر چه که مطالعاتى که در مورد رژمي باد اجنام مى شود مى تواند و بايد در جهت گريى مع
ــورد  اصلى و ساختماهنا و مهچنني مکانياىب کاربريهاى خمتلف تعيني کننده باشد، لکن گاهى اين م
ـاى  مهم مورد غفلت قرار مى گريد که تبعات ناشى از آن مشکالتى از مجله آلودگى و افزايش تقاض
ــه  انرژى را به دنبال خواهد داشت. براى منونه مى توان به طرح بزرگراه نواب هتران اشاره کرد ک
ــه  خمتصات ضد حميطى آن از مجله اجياد کانال آلوده تا ساعاتى گذشته از روز، وجود بازشوهاى ب
مست غرب يا شرق، آلودگيهاى شديد صوتى که امکان هتويه طبيعى را حمدود مينمايد، و بســيارى 

معضالت ديگر بر افزايش سوخت مورد نياز مؤثر است.  



 ١٠

ــه دو مؤلفـه اهمیـت دارد یکـی زاویـه  - جهت ساختمان: جهتگیری ساختمان نسبت ب
تابش آفتاب و دیگری جهت جریان باد غالب که هر کدام از اینها ویژگیها و تبعات خـاص 
خود را دارند. در واقع این دو مؤلفه از عوامل مؤثر تأثیرگذار بر میزان مصرف انرژی مــورد 
نیاز هستند و این موضوعی است که در معماری تاریخی و سنتی ایرانیان به بهترین وجد 
مورد استفاده و تجربه قرار گرفته است.١١ بــرای اسـتفاده حداکـثر از انـرژی خورشـیدی 
توصیه می شود که طوالنی ترین نمای ساختمان رو به جنوب (در نیمکــره شـمالی) و در 
جهت شرقی ـ غربی قـرار گیرد. زیـرا در زمستـان یک مترمربع نمای جنوبـی سـاختمان 
در عرض جغرافیایی بین 32 تا 56 درجه شمالی تا سه برابر یک متر مربع نمای شرقی یا 
ــذب میکنـد. و بـه دلیـل تغیـیرات زاویـه و تـابش  غربی ساختمان انرژی از خورشید ج
خورشید در تابستان این نسبت عکس شده و نماهای شرقی و غربی به نســبت بـه نمـای 

جنوبی انرژی بیشتری جذب مینمایند. 
- شناساىي ويژگيها و نيازهاى کاربريهاى خمتلف و ارائه طرح و ضابطة متناسب با هر يک.  

- یکی از موضوعات مهم مکانیابی عناصر شهری (و از جمله ســاختمانهای بلنـدی) اسـت 
که در تغییر الگوی باد تأثیر منفی دارد. این امر میتواند جریانهای باد مفیدی را که سبب 
ــی آن میباشـد مختـل نمـاید. بنـابراین  انتقال آلودگی از فضای شهر و عامل تهویۀ طبیع
ساختمانهای بلند و کاربریهای مختلف باید بصورتی باشند کــه نتواننـد بـه بلوکـه کـردن 

جریان هوا در بخشی از شهر و یا افزایش موضعی سرعت باد کمک کنند.  
 

- انتخاب فرم شهر (به صورت پراکنده یا متراکم) با ملحوظ داشتن سایر عوامــل چنانچـه 
ــیزان انـرژی مصرفـی نقـش مؤثـری ایفـا  در قسمت بعد توضیح خواهد شد میتواند در م

نماید، به این ترتیب که فرم پراکنده نیازمند صرف انرژی بیشتری است.  
 

٤- ضوابط در حوزة ُخرد: ضوابط معمارى 
ــرح  در مقولة هبينه سازى مصرف سوخت بعد از مباحث شهرى که در مقياس کالن مط
است مقوله معمارى که هم در رابطه با موضوعات فرهنگى و هم در مقوالت فىن و تکنيکــى از 
ــت  امهيت شايان توجهى برخوردار است نقش غري قابل انکارى ايفا مينمايد. ىف الواقع معمارى اس
که هم حتت تأثري عوامل فرهنگى شکل ميگريد و به اين ترتيب ميتواند در هبينه ســازى مصـرف 
سوخت تأثري بگذارد، و هم با هبره گريى از فناورى مناسب امکان کاهش انرژى مصرىف را فراهـم 
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منايد. از آجناىي که در مباحث مطرح در خبش معمارى تعداد تصميم گريندگان بسيار زياد و مشتمل 
ـاختمان  بر حاصلضرب تعداد ساختماهنا در افراد تصميم گرينده در مورد يک ساختمان (براى هر س
ـش  تعدادى اعم از مالک و طراح و سازنده و ...) است، به نظر مريسد که در اين زمينه براى افزاي
ـه  کارآىي بايسىت ضوابط به صورت مقررات الزم االجرا و الزم الرعايه ارائه شوند. البته در اين مقول
ــى  نيز ميتوان توصيه هاىي را در کنار فراهم آوردن امکانات و تشويقها مطرح منود. على احيال برخ

موارد مهم که به صورت توصيه يا ضابطه در حوزه معمارى ميتوانند مطرح باشند عبارتند از:  

- يکى از کارآمدترين روشها و زمينه هاى مؤثر در کليه زمينه هاى مؤثر هبينه ســازى مصـرف 
ــى  سوخت ويژگيهاى معمارى ساختمان مى باشد که اين ويژگيها در مقوالت متنوعى قابل بررس
ــتم  هستند که در دو زمينه اصلى سيستم فعال يا سيستم غريفعال قابل طبقه بندى هستند. در سيس
ـه  فعال نسبت به جايگزين کردن انرژى مناسب جباى انرژيهاى فسيلى اقدام مى شود. زمينه ديگر ک
ــه  جباى سيستم فعال (active) تهویه میتواند و باید مورد توجه جدی قرارگیرد سیستم تهوی
(سرمایش و گرمایش) غیر فعال (passive) است که از طریق مکانیزمهای طبیعی انتخاب 
محـل بازشـوها، مختصـات حرارتـی مصـالح سـاختمانی، عایقکـاری، انتخـاب مصـــالح و 

تهمیداتی از این قبیل قابل اعمال است.  
- یکی از مناسب ترین روشها روشهای طبیعی برای خنک کــردن داخـل سـاختمان مـی 
باشد که از جمله آنها فراهم آوردن امکان کوران و تهویه در ساعات شب است. استفاده از 
ــه  این روش در اقالیمی ممکن است که اختالف درجه حرارت شب و روز حداقل 15 درج
کلوین باشد. باید توجه کرد که استفاده از این روش نبایستی منجر به دخول گرد و غبــار 
و یا حیوانات موذی به داخل ساختمان شود. فرایند کار در این روش به این ترتیب اســت 
که در طول شب، سرمای محیط وارد ساختمان شده و در مصالح ساختمانی ذخیره شــده 
ــرای افزایـش کـارآیی  و در طول روز در محیط داخل منتشر می شود. طبیعی است که ب
این روش عایق بودن جداره هــا و پیشـگیری از کـوران هـوا در طـول روز ضـرورت دارد 
ــه  (Passive Convective Cooling).١٢ نکتـه قـابل توجـه در ایـن زمینـه آن اسـت ک
تمهیدات کوران و تهویه باید قابل کنترل باشد تا از اتالف گرمــا و سـرما و یـا ورود گرمـا 

(در فصول گرم) و ورود سرما (در فصول سرد) پیشگیری شود.  
ــی   - استفاده از سیستم های تأمین انرژی متنوع بویژه در مواردی که به انرژی گرمایش
نیاز است، بطور همراه زمینه ای برای تقلیل تدریجی مصرف انرژی فسیلی است. این 
روش می تواند به دو صورت فعال (active) و غیرفعال (passive) انجام پذیرد. روش 
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ــواع انـرژی فسـیلی   - فعال آن است که در عین استفاده از نوع خاص و مناسبتری از ان
ـــاده شـود.  مثل گاز طبیعی، از سلولهای خورشیدی و انرژی باد (کوران) نیــز استفـ
روش غیــرفعال آن است که به همراه استفاده از انرژی فسیلی تمیز (گاز طبیعی) یا 
برق برای تأمین انرژی مورد نیاز ساختمان با استفاده از جزئیــات معمـاری و مصـالح 
ــابد،  مناسب اوال” میزان انرژی فسیلی مورد نیاز برای تنظیم شرایط محیطی تقلیل ی

ثانیا” از اتالف انرژی جلوگیری شود.  
ــتفاده حداقـل انـرژی فسـیلی و بـهره  - توجه به شناسایی و معرفی معماری ای که با اس
ــژه انـرژی خورشـیدی) مناسـبترین شـرایط  گیری و حداکثر انرژی های تجدیدپذیر (بوی
ــق در آن بـه جـد  محیطی برای کار و زندگی در آن فراهم گردد، ضرورتی است که تحقی

توصیه می شود.  
- با توجه به اینکه میزان اتالف انرژی به واسطه انتقال، تشعشع و جابجایی هوا، از طریــق 
جدارۀ خارجی ساختمان، با سطح جداره خارجی نسبت مستقیم دارد، توجه بــه تقلیـل و 
ــارجی سـاختمان توصیـه مـی شـود. ایجـاد بافتـهای فشـرده  به حداقل رساندن جدار خ
(cluster fabric) الگو و تجربه ای است که در بسیاری بافتهای تاریخی شهرهای ایرانی و 
بویژه در اقالیم گرم و خشک و کوهستانی. کارآیی خویش را در زمینه تقلیل انرژی مــورد 

نیاز برای تنظیم شرایط محیطی نشان داده است.  
ــازندگـان  موضوع بسيار مهمى که در توليد مصاحل و ساخت آهنا معموال” از ديد طراحان و س
ــد  مغفول مانده است، آن است که به مقايسه هزينه توليد با مبالغ صرفه جوىي شدة انرژى، به فواي
ـوالىن  سامل سازى حميط، به منافع حفاظت از حميط زيست، به فراهم آمدن امکان استفاده بيشتر و ط

تر از سوختهاى فسيلى و به بيان ساده به تبعات آتى طرحها و به آينده نگرى توجه منى شود.   

ـنت) و  - خاصيت بتون عبارت از جذب و ذخريه سازى انرژى (با در معرض منبع حرارتى قرارگرف
ـد  سپس پس دادن انرژى به حميط (پس از حذف منبع حرارتى) ميباشد. به اين ترتيب که بتون ميتوان
در ساعت روز حرارت را جذب و ذخريه منوده و در طول شب آنرا به حميط ســاطع منـايد. در 
صورت استفاد از قطعات بتوىن توخاىل ضمن امکان عبور دادن تأسيسات از داخل ايــن فضاهـا 

امکان استفاده از آن به عنوان منبع ذخريه انرژى ممکن ميـگردد. 

- موضوع قابل توجه آن است که در استفاده از انواع مصاحل ساختماىن توجه به نکاتى از مجلــه 
انواع آلودگى هاى زيست حميطى حاصله و چگونگى و روند هضم آهنا در طبيعت پس از طى عمر 
ــرى را بـراى حميـط  مفيد يا ختريب آهنا ضرورتى است که ىب اعتناىي به آن خسارات جربان ناپذي
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زيست و بالنتيجه براى بشريت به مهراه خواهد داشت. براى منونه توليد ١ متر مکعــب بتومنقـدار 
ــد. عملیـات جوشـکاری مقـدار  زيادى گاز CO2 را که گازی گلخانه ای است تولید میکن
ــون بتـون  معتنابهی گازهای نامناسب را وارد جو میکند. انواع پالستیکها و مصالحی همچ
ــه ایـن ترتیـب اسـتفاده بـی رویـه و  نیاز به قرنها زمان دارند تا در طبیعت هضم شوند. ب
نامناسب از مصالح مختلف نامناسب با محیط و اقلیم و اقتصاد و فرهنگ باید متوقف شده 
و مطالعات بهینه سازی مصرف آنها نیز که بهر حال جزیی از سرمایه هــای ملـی هسـتند 

آغاز شود.  
ـــداره نمــودن  - به منظـور تقلیـل انتقال و اتالف حـرارت از شیشـه ها و پنجرهها، دوج
آنـها توصیــه میشـود. برای ساختمانهای موجود میتوان جدار یــا پنجـرهای دیگـر را بـا 

فاصلهای مناسب از پنجرۀ موجود نصب نمود.  
- با نصب بازشوها در مکانهای مناسب و باز و بسته نمودن آنــها در زمانـهای مـورد نظـر 
(بسته بودن در روز و باز بودن در شب) می تـوان امـکان تهویه درون ســاختمان توسـط 

کوران هوا را فراهم نمود.  
- میتوان پنجره های دارای بار جذبی باال را در جنوب و پنجره های با بار اتالف باال را در 

جهات شرق و غرب تعبیه نمود.  
ــف توصیـه میشـود. سـادهترین روشـی کـه امـروز  - عایق بندی ساختمان به انحاء مختل
متداول است استفاده از عایقهای صنعتی (همچون فوم) است که بین مصالح قرار میگیرد 
این نوع از عایقها در عین مفید بودن مشکالتی از قبیل مشکالت زیست محیطی (پـس از 
ــاختمانی) و لـزوم مصـرف مـواد نفتـی و  تخریب ساختمان و تبدیل شد نشان به زباله س
معدنی (محدود) را به همراه دارند. در حالیکه استفاده از مصالح عایق مثل کاهگل، آجرها 
ــار  (و یا سایر محصوالت) مجوف و یا استفاده از دیوار دو جداره می توانند بدون تحمیل ب
ــه مصـرف مـواد نفتـی و بـا  اضافی بر ساختمان و بدون صرف هزینه بیشتر و بدون نیاز ب
ــابل ذکـر اسـت  تکنولوژی ساده تر پاسخگوی نیاز باشند. در مورد انواع عایقها این نکته ق
که انواع عایقها در چهار دستۀ جــانوری، نبـاتی، معدنـی و مصنوعـی قـابل طبقـه بنـدی 
هستند که برای دو دستۀ اول (پشم، مو، نی،کاه، الیــاف گیـاهی و امثالـهم) نمیتـوان در 
ــائل شـد. آنچـه کـه قـابلیت  ساختمانها و بخصوص ساختمانهای شهری کاربرد وسیعی ق
ــی  تولید انبوه و کاربرد در ساختمانهای امروز را دارند عمدتا“ در دو گروه سوم و چهارم م
توان یافت که عبارتند از پشم سنگ، آزبست، پشم شیشه، الستیک، فوم (پلی اســتایرن و 
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پلی یورتان)، پالستیک و امثالهم. این عایقها می توانند به صورت خالص بین مصالح دیگر 
در کف سقف و یا دیوارها مصرف نمود و یا اینکه آنها را بصورت پودر، الیاف و یا دانه های 
ریز با سایر مصالح همچون بتون مخلوط نموده و در بنای ساختمانها بکار برد. عایقها باید 
ــد مقـاوم  در برابر نفوذ آب و هوا و سایر مواردی که میزان عایق بودن آنها را تقلیل میده

باشند.  
- از آنجایی که یکی از مصرف کنندگان بزرگ انرژی روستاها هستند که عالوه بر مصرف 
ــال انـرژی  سوخت، به دلیل پراکندگی و تعدد بیش از حد آنها انرژی بسیاری را برای انتق
ــهای  فسیلی توسط تانکرها طلب مینمایند و بهمین دلیل است که تقلیل استفاده از انرژی
فسیلی و بکارگیری انرژیهای تجدیدپذیر در روستا میتواند از دو جهت عامل صرفه جویی 
باشد، هم ازحیث انرژی مصرفی هم از حیث انرژی مورد نیاز برای انتقال مواد سوختی.  

ــاری بومـی روسـتاهای ایـران و بـهره  - شناسایی راههای تنظیم شرایط محیطی در معم
گیری از آنها در احداث ساختمانهای جدید به گونه ای کــه بـه نیازهـای روز روسـتائیان 
ــاید راهـی اسـت  پاسخ داده و کالبد و بافت روستا را مطابق خواست و نیاز مردم ایجاد نم
که نیازمند توجهی جدی میباشد. در عین حال آموزش روســتائیان و بنایـان محلـی نـیز 

میتواند به توفیق این فرایند کمک نماید.  
ــاز فراهـم آوردن امکـان اسـتفاده از فضاهـای آزاد  - یکی از راههای تقلیل انرژی مورد نی
(فضاهایی چون بام، حیاط، ایوان، بهارخواب و امثالهم) میباشد. افزایش امکان اســتفاده از 
این فضاها به دو طریق ممکن است: یکی از طریق ایجاد چنین فضاهایی در سـاختمانها و 
ــها بـه  فراهم آوردن شرایط امکان استفاده از آنها، و دیگری مکانیابی و استقرار مناسب آن
نحوی که هوایشان به نحو مناسبی تعدیل شود. بدیهی است که این فضاها در همه زمانها 
قابل استفاده نیستند. اما آنچه که مهم اســت ایجـاد شـرایط اسـتفاده از آنـها بـه همـراه 

افزایش ساعات قابلیت آنها برای استفاده می باشد.  
- انتخاب فرمهایی برای ساختمان که در تابستان سایه انداز بوده و در زمستان نیز بتوانـد 
ــود برهـم (L) و  از حداکثر تابش آفتاب استفــاده کند. در این زمینه فرمهای موازی، عم
سه طرف (U) توصیه میشود و این موضوعی است که در ساختمانهای تاریخی بخصــوص 

در اقالیم گرم و خشک و مناطق مرکزی ایران کاربردی وسیع و مؤثر داشته است. 
- توجه جدی به معماری و ارتباطات فضاهای داخلی ســاختمانها بـه نحـوی کـه امکـان 
جدایی آنها و انتخاب درجه حرارت و شرایط محیطی مناســب بـرای هـر یـک از فضاهـا، 
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ــایت سلسـله  پیشگیری از گرم یا خنک فضاها به هنگامی که مورد استفاده نیستند، و رع
ــه عمومـی و عمومـی  مراتب بین فضاهای کامالً خصوصی، خصوصی، نیمه خصوصی، نیم

مورد توجه قرار گیرند. 
- استفاده از آب به طرق مختلف در تلطیف هوای محیط و تقلیل نیــاز بـه انـرژی خنـک 
کننده ایفای نقش مینماید. یکی از این راهها مرطوب نمودن هوایی اســت کـه از طریـق 
کورانهای طبیعــی وارد فضاهـای داخلـی سـاختمان میشـوند. راه دیگـر وجـود آبنمـا در 
ــب بـدون  فضاهای باز خصوصی مثل حیاطهاست که فضای باز (حیاط) را بخصوص در ش

نیاز به مصرف انرژی قابل استفاده مینماید. 
ــل مناسـب از  - گیاهان نیز در تلطیف هوای محیط مؤثر هستند. کاشتن درخت در فواص
ــطح  ساختمان ضمن سایه اندازی و ممانعت از نفوذ و تأثیر انرژی تابشی خورشید روی س
ــایند. اسـتفاده از گیاهـان  و داخل ساختمان در تابستان هوای ورودی را نیز تلطیف مینم
برگریز در زمستان نیز از ورود نور و گرما به داخل ساختمان و تابش روی سطوح خارجی 

آن ممانعتی به عمل نمی آورند. 
ــی) بـر روی پنجـره هـا در  - نصب شبکه های تنظیم و کنترل میزان نور و گرمای (تابش
تقلیل انرژی مورد نیاز برای خنک کردن داخــل سـاختمان مؤثـر اسـت. ضمـن آنکـه در 
ــب  فصول سرد نیز از میزان اتالف انرژی خواهد کاست. برای این امر انتخاب مصالح مناس

(در درجه اول چوب و در مرحله بعد آلومینیم) توصیه میشود.  
ــا اجبـار قـانونی طراحـان و سـازندگـان سـاختمان و  - دو جــداره کـردن پنجــره ها: ب
همچنین مالکینِ ساختمانهایِ موجــود بـه نصـب پنجـره هـای دو جـدارۀ اسـتاندارد در 

ساختمانها میتوان از اتالف بیش از 70 درصد انرژی تلف شده پیشگیری نمود.١٣ 
ــالف انـرژى و  - درزگريى پنجره ها امر مهمى است که با صرف هزينه اى اندک ميتواند از ات
ـره  ورود آلودگى و گرد و غبار به داخل ساختمان تا حد باالىي پيشگريى منايد. اين روش براى پنج

هاى فلزى از امهيت زيادى برخوردار است.  

ـل  - تعبيه نورشکن (بويژه نورشکنهاى قابل تنظيم) در باالى پنجره ميتواند در فصول خمتلف در تقلي
انرژى مورد نياز براى سرد و گرم کردن داخل ساختمان و مهچنني تنظيم روشناىي تأثري گذار باشد.  

 
٥- ضوابط در حوزة خاص: ضوابط تأسيساتى 
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ـگريى از  کارکرد صحيح سيستم هاى حرارتى و برودتى، هبره گريى حداکثر از آهنا، پيش
ــه  اتالف حرارتى، حفظ و اصالح کارآىي آهنا، و ساير موارد مرتبط از موضوعات مهمى هستند ک
ــد شـد. ايـن  در رابطه با سيستم هاى تأسيساتى مطرح مى باشد که امجاال” به آهنا اشاره خواه

موضــوعات مى توانند در قالب دستورالعمل هاى عمومى مداوما” کنترل شونـد.  

- در انتخاب وسائل حرارتى و برودتى يکى از معيارهاى اصلى موضوع (بازدهى) سيستم اســت. 
ــازنده و  در اين مقوله دو موضوع اساسى مطرح است: يکى بازده دستگاه مطابق با مشخصات س
ــب و مـداوم. در ايـن راه  ديگرى حفظ بازده امسى دستگاه از طريق سرويس و نگهدارى مناس
کارخاجنات سازنده بايسىت مداوما” در راه افزايش راندمان توليدات خويش کوشيده و آنرا رمسـا” 
ــرار داشـته و  اعالم منايند. در عني حال دستگاههاى مورد استفاده نيز بايسىت حتت نظارت دائم ق

گواهى صحت کارکرد آهنا بصورت ادوارى هتيه شود.  

- عايقکارى و يا ترميم عايقکارى تأسيسات مکانيکى موجود و کنترل مداوم آهنا توصيه ميشــود. 
ــرم  اهم اين موارد عبارتند از: عايقکارى منابع انبساط و دو جداره و آب گرم و لوله هاى آب گ

(خبصوص در فضاهاى باز و عمومى).  

- تعادل در ميزان و حجم و مشخصات آب گرم عبور کننده در مدارها (طبقاِت) خمتلف.  

ــزى بـراى  - گازهاى خروجى از ديگها يکى از مهمترين اقالم تلفات انرژى هستند که برنامه ري
استفاده از آهنا ميتواند به صرفه جوىي در مصرف سوخت کمک کند.  

- یکی از روشهای گرم کردن داخل ساختمان که ضمن عمل گرمایش از اتالف انرژی نیز 
ــیز دارد،  جلوگیری میکند و سابقه ای تاریخی (از جمله در گرم کردن حمامهای ایرانی) ن
ــاگونـی از جملـه عبـور  گرم کردن فضا از طریق کف می باشد. در این شیوه روشهای گون
دادن گازهای ناشی از احتراق موتور خانه ها، و همچنین لوله کشی و عبور دادن آب گرم 
ــتند. ایـن شـیوه محسـناتی دارد از جملـه آنکـه محیـط بطـور  از کفها قابل استفاده هس
یکنواخت گرم شده و گرما در جایی که مورد نیاز است (از کف ساختمان) وارد فضــا مـی 
شود (به عکس سیستم هایی که از طریق انتقال هوا محیط را گرم نمــوده و غالبـا” گرمـا 

در قسمت فوقانی که خارج از قد انسان است مجتمع می گردد).١٤ 
ــى  - نصب سيستم هاى کنترل براى درجة حرارت و حىت رطوبت داخل اطاقها و فضاهاى داخل
ساختماهنا نيز عاملى در جهت هبينه سازى مصرف سوخت است. به اين ترتيب که درجه حـرارت 
ــرا  اطاقها در متام ايام سرد بايسىت يکسان، و به عبارتى گرماى انتقال يافته بايسىت متعادل باشد. زي
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ــردترين روز سـال  که درجه حرارت حميط در بسيارى از روزهاى سرد سال از درجه حرارت س
ــني  بيشتر است و بنابراين گرماى داده شده به فضاهاى خمتلف بايد با درجه حرارت بريون و مهچن

درجه حرارت ثابىت که براى هر فضا پيش بيىن ميشود متوازن و متناسب باشد.  

ـه  - تلفات حرارتى ناشى از تشعشع نيز مورد مهمى است که بايد يا از آن پيشگريى منود و يا اينک
به حنوى آن را مورد استفاده قرار داد.  

ــی  - در مورد مصرف انرژی برای روشنایی نیز میتوان توصیه هایی را مطرح نمود که برخ
ــور و تـابش بـر موضـوع مـورد نظـر،  از آنها عبارتند از: توجه به جهت تابش نور، تمرکز ن
انتخاب رنگ مناسب برای جذب و انتشار نور بطور دلخواه استفاده حداکثر از نور طبیعـی 

و استفاده از سیستم های هوشمندِ تنظیم و تأمین روشنایی داخل فضاها. 
- یکی از راههای استفاده از سیستم هوشمند که در قسمت اول ذکر اجمالی آن گذشت، 
آن است که سیستم مورد نظر در ساختمان اطالعات مربوط به تغییرات الزم را در تنظیم 
شرایط محیطی بگونه ای اعمال نماید که ساکنین تحت تأثیر تغییرات جوی بــیرون قـرار 
ــون مـاندن از عواقـب  نگیرند. البته در این سیستم ضرورت دارد که ساکنین در عین مص
سوء تغییرات جوی خارج نسبت به آن آگاهی یابند. از دیگر محسنات سیســتم هوشـمند 
آن است که با توجه به مختصات مصالح مصرفی و ویژگی فضاها و مقایسۀ انرژی مصرفـی 
با انرژی مورد نیاز (در شرایط جوی خاص) می تواند نحوۀ کار دســتگاههای تأسیسـاتی و 

اشکاالت احتمالی آنها در زمینه مصرف بیش از اندازه را اطالع دهند.  
 

٦- نتيجه گريى 
مهمترین موضوعی که امکان موفقیت برنامه های مربوط به بهینه سازی مصــرف 
ــری و وحـدت رویـه مـی  سوخت را فراهم مینماید احساس مسئولیت عمومی و جامع نگ
باشد. در این راه ارتقاء آگاهی عمومی و عمل به دانشها، تنظیم قوانین و مقررات و ضوابط 
ــرداری، همراهـی جملگـی  اجرایی در همۀ زمینه های طراحی و ساخت و مرمت و بهره ب
ــدت و میـان مـدت و بلنـد  سازمانها و تشکیالت ذیربط، به همراه برنامه ریزیهای کوتاه م
مدت توأم با تهیه و اجرای برنامه زمانبندی واقعگرایانه و متعهدانه و بهمراه کنترل مـداوم 

پیشرفت آنها ضرورت دارد.  
علیرغم ضرورت غــیر قـابل انکـار تدویـن ضوابـط و مقـررات و الـزام طراحـان و 
سازندگان به رعایت و اجرای آنها و لزوم احساس مســؤولیت نـهادها و تشـکیالت دولتـیِ 
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ذیربط و عمل به ضوابط توسط آنها قبل از هــر شـخص و تشـکیالت دیگـر، و همچنیـن 
ضرورت ضمانت اجرایی ضوابط مقررات برای همه و در همــه جـا، نکتـه بسـیار مـهم در 
ارتقاء فرهنگ عمومی و احساس مسؤولیت و وظیفه ملی در قالب اخالق شهروندی اســت 

که میتوان امکان بهینه سازی مصرف سوخت را فراهم آورد.  
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، پیشگیری از اتالف گرما و سرمای تولید شــده 
توسط دستگاهها، استفاده از عایق مناســب، مصـالح مناسـب، جزئیـات اجرایـی مناسـب، 
ــه هـای آموزشـی  بازدهی مناسب دستگاههای و تأسیسات و ارتقاء فرهنگ عمومی، برنام
ــۀ بهینـه سـازی مصـرف سـوخت  جامع و فراگیر، از تهمیدات اصلی و مورد نیاز هر برنام

است. 
در این روند آموزش و توجه به مبانی فرهنگی جامعه که می توانند نقشی بسـیار 
مهمتر و سازنده تر و کارآتر از عوامل اجرایی ایفا نماید از اهمیت شایان توجهی برخوردار 
است. به بیان ساده تر حتی در بهترین شرایط ساختمانی و فنــی، عـدم توجـه بـه عـامل 

انسانی سبب از بین رفتن و تلف شدن منابع عظیم انرژی خواهد بود.  
توفیق جملگی مباحث مطروحه عالوه بر آموزش نیازمند قانونی شــدن و الـزام و 
ــع سـازمانها و تشـکیالت ذیربـط  ضمانت اجرایی طبق برنامه ای مشخص میباشد. در واق
ــت و برنامـه  همچون وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور، شهرداریها، سازمان مدیری
ریزی، مرکز مطالعات و تحقیقات مســکن، وزارت نـیرو و سـازمان بهینـه سـازی مصـرف 
سوخت کشور باید بطور جد در جهت تدوین آئین نامه هــای مرتبـط و قـانونی نمـودن و 

الزام و اجبار و اجرای آنها در طی برنامه و زمانی مشخص اقدام نمایند. 
 … و ما توفیقی اال با

 
 

پی نوشتها و مراجع 
                                                

١- بین 30 تا 35 درصد انرژی مصرفی در کشورهای مختلف در بخش ســاختمان مصـرف 
ــردن فضاهـای  میشود که از این مقدار بین 50 تا 60 درصد صرف گرم نمودن یا خنک ک
ــردن یـا خنـک  داخل ساختمانها می گردد. به این ترتیب رقم انرژی مصرفی برای گرم ک
کردن ساختمانها به رقمی بین 15 تا 20 در صد کل انرژی مصرفی جهان بالغ می گردد. 
ــرح شـده در همـایش منطقـه ای بهینـه سـازی مصـرف انـرژی در  مطابق گزارشات مط
ساختمانها، سهم مصرف انرژی ساختمانها بیش از 40 در صد کل انــرژی تولیـدی کشـور 
است که معادل 30 درصد درآمد ساالنۀ نفت میباشد و نکتۀ قابل توجه اینکه بیش از 50 
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درصد این انرژی هدر میرود. یعنی تنها با پیشگیری از اتالف انرژی و حتی بدون استفاده 
از منابع جدید انرژی میتوان 50 در صد میزان انرژی مصرفی فعلی را صرفه جویی نمود. 

ــی  ٢- طالقانی، گیتی و دیگران،اثرات بکارگیری انرژیهای تجدیدپذیر در بهینه سازی مصرف سوخت و تأثیرات زیست محیط
آن، مجموعه مقاالت اولین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در بخش ساختمان، تهران، 1380، ص 44 
٣- برای مطالعه در اهمیت انرژیهای تجدیدپذیر و روشهای استفاده از آنها رجوع کنید به: 

حاج سقطی، صغر، اصول و کاربرد انرژی خورشیدی، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور، تـهران، 
 1380

کسمایی، مرتضی، پهنه بندی و راهنمای طراحی اقلیمی (اقلیم گرم وخشک، استان سمنان)،مرکز تحقیقات ساختمان و 
مسکن،تهران، 1379 

ــایی و اقلیمـی و محیطـی و آب و هوایـی نـیز  ٤- مراد از غرب عالوه بر موضوعات فکری و فرهنگی، شامل مختصات جغرافی
میباشد. 

٥- درزمینه رابطۀ معماری و فرهنگ و تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر رجوع کنید به: 

نقی زاده، محمد، هویت: تجلی فرهنگ در محیط، مجله آبادی، شماره 34 و 35، پــاییز و زمسـتان 
1378  و 

ــر  نقی زاده، محمد، تأثیر معماری و شهر بر ارزشهای فرهنگی، مجله هنرهای زیبا، شماره 11 (زی
چاپ) 

ــه اطالعـات  ٦- امین زاده، بهناز و محمد نقی زاده، ریشه های توسعه پایدار در جهانبینی اسالمی، مجل
سیاسی- اقتصادی، شماره 146-145، مهر و آبان 1378 

٧- رجوع کنید به نقی زاده، محمد، حکمت سلسله مراتب در معماری و شهرسازی، مجموعــه مقـاالت 
ــازی ایـران (29-25 فروردیـن1378، بـم)، ج3، سـازمان مـیراث  دومین کنگره تاریخ معماری و شهرس

فرهنگی، تهران، 1379 
٨- برای مطالعه در این زمینه رجوع کنید به 

٩- برای مطالعه در این زمینه رجوع کنید به نقشه پهنه بندی اقلیمی ایران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران 

١٠- در مورد اهمیت شهرهای جدید برای ابداع و معرفی روشهای نو رجوع کنید به نقی زاده، محمد، شهرهای جدید: 

مکان بالقوه تجلی ارزشها، مجله مسکن و انقالب (فصلنامه تخصصی بنیاد مسکن انقالب اســالمی)، 
شماره 87، تابستان و پاییز 1378 

١١- رجوع کنید به: 
پیرنیا، محمد کریم، آشنایی با معماری اسالمی ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، 1372، 

نقی زاده، محمد، معماری ایران و اصول توسعه پــایدار، فصلنامـه هـنر (نشـریه مرکـز مطالعـات و 
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