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کنترل و بهینه سازی مصرف انرژی بویژه انرژیهای فسیلی که مهمترین منبع انرژی مصرفی 
در جوامع بشری می باشند نه تنها از نظــر اقتصـادی و صرفـه جویـی در هزینـه هـای اسـتحصال و 
ــه  دستیابی به آن , بلکه از منظر زیست محیطی و از این جهت که انرژی با مصرف از بین نرفته بلک
ــها نـیز خـود نیـاز بـه  تبدیل به انرژیهای دیگر با کارایی کمتر و بعضاً مزاحم می گردد که کنترل آن
مصرف انرژی مجدد دارد , با اهمیت می باشد. پس در واقع اینگونه می توان استباط نمود که بهینــه 
سازی مصرف سوخت در ساختمان دارای تاثیرات چند جانبه و مضاعف مثبت در جامعه می باشــد و 
هم از اینرو ست که حتی اگر دست یابی به انرژیهای فسیلی راحت , آسان و ارزان باشــد ـ همچنـان 
که در ایران چنین است ـ کنترل و از بین بردن تاثیرات نا مطلوب زیست محیطی آن به هیــچ وجـه 

آسان و ساده نبوده و هزینه های مالی و زیست محیطی زیادی را طلب می کند .  
ــد بـه بهینـه سـازی مصـرف  به طور کلی روشهای طراحی معماری از طرق مختلف می توان
سوخت در ساختمان کمک نماید . ساختمان به گونه ای طراحی می شود که نیاز به مصرف سـوخت 
در آن به حداقل برسد و یا اینکه ساختمان به گونه ای طراحی شود که به توان از سایر انرژیهای غیر 
فسیلی مانند انرژی خورشیدی در تامین انرژی ساختمان حداکثر بهره را برد . یکــی از زمینـه هـای 
مهمی که می توان به بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان کمــک نمـاید و در ربـط بـا روشـهای 
ــرف سـوخت در سـاختمان کمـتر بـه آن  طراحی معماری می باشد ولی تاکنون در بهینه سازی مص

توجه شده است , روشهای طراحی شهری و ضوابط و مقــررات شهرسـازی طرحـهای جـامع شـهری  
می باشد . در واقع از آنجا که ساختمانها سلولهای تشکیل دهنده بافتهای شهری هســتند , نـه تنـها 
روشهای طراحی و تولید و ساخت و جنس مصالح آنها که محدوده عمل و فعالیت آنها به طور عمــده 
ــه الگوهـای سـاختار فضـایی و بـافت  به چهار دیواری فضای درون ساختمان محدود می گردد , بلک
کالبدی شهرها و نحوه آرایش و استقرار سلولها و ساختمانهای شهری در نسبت و ربط با یکدیگر نیز 
در بهینه سازی مصرف انرژی تاثیر مهمی دارند . این مقاله قصد دارد تا ضمن بیان چگونگی و ساز و 
ــی شـهری و ضوابـط و مقـررات شهرسـازی بهینـه سـازی سـوخت در  کارهای تاثیر روشهای طراح
ساختمان را مورد تجزیه و تحلیل داده و به برخی راهکارهای اجرایی در این خصوص اشاره نماید .   
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1ـ مقدمه  
کنترل و بهینه سازی مصرف انرژی بویژه انرژیهای فسیلی که یکی از مهمترین منابع انرژی 
مصرفی در ساختمانها می باشد نه تنها از نظر اقتصادی و صرفه جویی در هزینــه هـای اسـتحصال و 
ــه بلکـه  دستیابی به آن , بلکه از منظر زیست محیطی و از این جهت که انرژی با مصرف از بین نرفت
ــها نـیز خـود نیـاز بـه  تبدیل به انرژیهای دیگر با کارایی کمتر و بعضا مزاحم می گردد که کنترل آن
مصرف انرژی مجدد دارد , با اهمیت می باشد . پس در واقع اینگونه می توان بیان نمــود کـه بهینـه 
ــت کـه  سازی مصرف سوخت در جامعه دارای تاثیرات چند جانبه مثبت می باشد و هم از این رو اس
حتی اگر دستیابی به انرژیهای فسیلی راحت , آسان و ارزان باشــد ـ همچنـان کـه در ایـران چنیـن 
است ـ کنترل و از بین بردن تاثیرات نامطلوب زیست محیطی آن به هیچ وجه آسان و ساده نبوده و 
هزینه های مالی و زیست محیطی زیادی را طلب می کنــد . ایـن مقالـه قصـد دارد تـا ضمـن بیـان 
ــط و مقـررات شـهر  چگونگی تاثیر شکل شهرها و سازو کارهای تاثیر روشهای طراحی شهری و ضواب

سازی بر بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان , راهکارهای اجرایی برای آن ارائه نماید . 
 
 

٢ـ طرح موضوع  
باتوجه به نقش با اهمیتی که مصرف انرژی در جوامع انسانی دارد , یکی از نکات مهمی کـه 
ــن آن اساسـی مـی باشـد کـاهش  در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان رعایت و در نظر گرفت
مصرف انرژی در زمان بهره بــرداری از سـاختمان مـی باشـد . بـه طـور معمـول انـرژی مصرفـی در 
ــا سـرد  ساختمان را به چهار دسته تقسیم می کنند : 1 ـ گرمایش و سرمایش هوا 2ـ گرم کردن و ی
کردن مواد 3ـ روشــنایی , وسـایل صوتـی و تصویـری و ماشـینهای خـانگی 4ـ تهویـه (1). در ایـن 
خصوص اگر چه اطالع روشن و دقیقی از میزان انرژی مصرفی در ساختمانهای کشور برای هر یک از 
ــانگر ایـن نکتـه  مصارف فوق در دسترس نیست , ولی مطالعاتی که در سایر کشورها انجام شده و بی
ــنایی , لـوازم محرکـه و پخـت وپـز  است که مقدار انرژی مصرفی سرانه برای مصارف آب گرم , روش
ــد بـه مقـدار زیـادی بـه  نسبتاً ثابت و آن مقدار از انرژی ,که برای گرمایش مصرف می شود می توان
سرمای هوا ارتباط داشته باشد (2) . این موضوع نشان می دهد که جدای از اینکه طــرح سـاختمانها 
در مناطق مختلف برای جوابگویی به تغییرات اقلیمی باید با یکدیگر فــدق داشـته باشـند , اهمیـت 

ضوابط و مقررات شهرسازی در صرفه جویی مصرف انرژی را نشان می دهد . 
به طور کلی در هـر برنامـه تحقیقـی در زمینـه بهینـه سـازی و کـاهش مصـرف انـرژی در 
ساختمان چندین گروه و دسته از متغیرهای وابسته , مستقل و محیطی می توان تشــخیص داد کـه 

ــرده و در جـهت بهینـه سـازی و حـل آنـها   بر مبنای آنها می توان مسائل متعددی را صورتبندی ک
اقدام نمود . بهینه سازی میزان مصرف سوخت در ساختمان برای گرمایش و سرمایش هــوا یکـی از 
مساله های اساسی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان می باشد که در صورت بندی آن هر دو 
ــیزان و مقـدار  دسته متغیرهای وابسته , مستقل و محیطی دخالت دارند . متغیر وابسته این مساله م



مصرف سوخت در ساختمان برای گرمــایش و سـرمایش هـوا مـی باشـد کـه تحـت تـاثیر عوامـل و 
متغیرهای مستقل اندازه آن متفاوت است . ضوابط و قواعد طراحی سـاختمانها و شـهرها متغیرهـای 
مستقلی هستند که به همراه برخی عوامل و متغیرهای مستقل غیر طراحی دیگر بر مــیزان مصـرف 
سوخت در ساختمان برای گرمایش و سرمایش هوا در ساختمان تاثیر داشته و می توان میزان تــاثیر 
ــای مسـتقلی کـه بـه قواعـد و  هر کدام از آنها را بوسیله شاخص هایی سنجید . از مهمترین متغیره
ضوابط طراحی مربوط می شوند و بر کاهش میزان نیاز به سوخت برای گرمــایش هـوا و سـرمایش و 
ــاره  جلوگیری از هدر رفتن گرما و سرمای تولید شده در ساختمان موثرند ؛ می توان به موارد زیر اش

نمود :  
ــن مـورد بیشـترین اثـر مربـوط بـه  1ـ مواد و مصالح تشکیل دهنده پوسته خارجی ساختمان (در ای
ــن پوسـته  میزان مقاومت حرارتی الیه های تشکیل دهنده پوسته خارجی و ضریب انتقال حرارتی ای

است).  
2ـ میزان نشت هوا از درزها و بازشوهای پوسته خارجی (دفعات تعویض هوا درساعت) 

3ـ نسبت سطح پوسته خارجی ساختمان به حجم فضای مفید (فرم کالبدی ساختمان) 
4ـ نسبت سطح بام به سطح مفید ساختمان  

5ـ نسبت سطح بازشوها در پوسته خارجی ( مانند درها و پنجره های بازشوها به هوای آزاد یا فضای 
کنترل شده ) به سطح مفید ساختمان . 

6ـ جهت استقرار ساختمان نسبت به چهار جهت جغرافیایی  
7ـ خصوصیات جذب تشعشع سطوح خارجی ساختمان . 

8ـ استفاده از سیستم های غیر فعال خورشیدی  
9ـ استفاده از سیستمهای فعال خورشیدی (جمع آورنده های خورشیدی). (3) 

ــی کـه  بحث و بررسی در زمینه رعایت ضوابطی در اجرای ساختمان و انتخاب مصالح مصرف
ــد و ثانیـاً از هـدر رفتـن گرمـا و سـرمای تولیـد شـده  اوالً نیاز به گرمایش و سرمایش را کاهش ده
جلوگیری به عمل آورد , مقوله ای وسیع و گسترده است که مــورد توجـه زیـادی قـرار گرفتـه و تـا 
حدودی نیز اصول و ضوابط آن تدوین و تعیین شده است (4) . اما آنچه تــا کنـون در صرفـه جویـی 
مصرف سوخت در ساختمانها کمتر بدان توجه شده , نه ویژگی مواد و مصالح تشکیل دهنده پوســته 
ــت کـه  خارجی ساختمان و یا میزان نشت هوا از درزها و بازشوهای پوسته خارجی , بلکه تاثیری اس
ویژگی های شکل کالبدی شهرها (ساختار و بافت شــهرها) ـ کـه خـود متـاثر از روشـهای طراحـی 
شهری و ضوابط و مقررات شهرسازی طرحهای جامع و تفصیلی شهرها می باشد ـ بر مصرف سوخت 
در ساختمان دارند . در واقع از آنجا که ساختمانها سلول های تشکیل دهنده نواحی شهری هستند , 
نه تنها روشهای طراحی , تولید و ساخت و جنس مصالح آنها که محدوده عمل و فعالیت آنها به طور 
عمده به چهار دیواری فضای درون ساختمان محدود می گــردد , بلکـه الگوهـای سـاختار فضـایی و 
ــهری در نسـبت و ربـط بـا  بافت کالبدی شهرها و نحوه آرایش و استقرار سلول ها و ساختمانهای ش
یکدیگر نیز در بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان نقش مهمی دارند . در این مقاله و در اینجا 



تاثیر متغیرهای مستقل 3 و 4 و 6 بر مصرف سوخت در ســاختمان کـه بیشـترین تـاثیر را از قواعـد 
طراحی و ویژگی های بافت های شهری می پذیرند بررسی می شود . 

3ـ نسبت سطح پوسته خارجی ساختمان به حجم فضای مفید ( فرم کالبدی ساختمان ). 
4ـ نسبت سطح بام به سطح مفید ساختمان  

5ـ جهت استقرار ساختمان نسبت به چهار جهت جغرافیایی  
ولی نکته مهمی که در اینجا الزم است به آن توجه شــود ایـن اسـت کـه بجـزء متغیرهـای 
مستقل نام برده متغیرهای دیگری در مکانیزم تاثیر متغیرهــای مسـتقل بـر متغـیر وابسـته تحقیـق 
ــوان متغیرهـای محیطـی نـام بـرد . از مـهمترین متغیرهـای  دخالت دارند که می توان از آنها به عن
ــال نـام  محیطی در این زمینه می توان از تفاوتهای اقلیمی و جغرافیایی و همچنین شرایط فصول س
ــانند اقلیـم سـرد قواعـد مؤثـر بـر  برد . تاثیر این متغیرها بدین شکل است که در یک اقلیم خاص م
مصرف سوخت در ساختمان متفاوت اقلیم های دیگر مانند اقلیم گرم و مرطــوب مـی باشـد . بدیـن 
شکل در بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی در ساختمان از طریق رعایت قواعد طراحی , برای هــر 
ــت . همچنیـن نحـوه عمـل و تـاثیر  اقلیم و هر منطقه خاص می باید قواعد جداگانه ای در نظر گرف
قواعد طراحی بر مصرف سوخت در ساختمان در فصول مختلف ســال ـ فصـل سـرد و فصـل گـرم ـ 
ــامین شـرایط  متفاوت است و بدین منظور باید قواعدی را در نظر گرفت که ضمن اقتصادی بودن , ت

آسایش مطلوبتر , در نهایت بیالن مصرف سوخت ساالنه کمتری داشته باشند .  
بدیهی است در برخی مناطق در مقایسه با دیگر مناطق , به دالیل و عوامل متعدد اقلیمی , 
ــی و عـرض جغرافیـایی خـاص هـر  پوشش گیاهی , دوری و نزدیکی به دریاها و آبها , عوارض طبیع
منطقه مصرف انرژی بویژه مصرف سوخت در ساختمان متفاوت می باشد , ولی آنچه مسلم اسـت در 
تمام اشکال و ساختارهای شهری میزان مصرف سوخت در ساختمانها به یــک انـدازه نیسـت , بلکـه 
برخی اشکال و ساختارهای شهری از نظر میزان مصرف انرژی بهینه تر می باشند . یعنــی عـالوه بـر 
ــیزان مصـرف انـرژی در سـاختمانها , بـه عوامـل و  تفاوتهای محیطی و اقلیمی خاص هر منطقه , م

الگوهای فضایی ـ کالبدی شهرها نیز وابسته است .  
به طور کلی اگر چه در اکثر جوامع میزان مصرف انرژی بدالیل مختلف متفاوت است ولــی , 
ــرف انـرژی  با هر دیدگاه و منظری که به نواحی شهری بنگریم , در برخی از انواع اشکال شهرها مص
ــل بسـیاری وجـود دارنـد .  در ساختمانها کمتر است . در خصوص بیان علت وجود این وضعیت دالی
تالش جهت دستیابی به دالیل این وضعیت و توضیح چگونگی ساز و کارهای تاثیر شکل شــهرها بـر 
ــق حـاضر را تشـکیل مـی دهـد .  میزان مصرف سوخت در ساختمانها موضوع اصلی و محوری تحقی

ــا و خصوصیـات اشـکال مختلـف شـهری بـهتر   استدالل این مقاله این است که با شناخت ویژگی ه
می توان در مصرف انرژی در ساختمانها صرفه جویی نمود .  

 
صورتبندی مسأله تحقیق : 

متغیر وابسته = متغیر مستقل (1) و متغیر مستقل (2) و متغیر مستقل (3)  



متغیر وابسته تحقیق = میزان مصرف سوخت برای گرمایش و سرمایش هوا  
متغیر مستقل (1) = نسبت سطح پوسته خارجی ساختمان بــه حجـم فضـای مفیـد (فـرم کـالبدی 

ساختمان)  
متغیر مستقل (2) = نسبت سطح بام به سطح مفید ساختمان  

متغیر مستقل (3) = جهت استقرار ساختمان نسبت به چهار جهت جغرافیایی  
ــال 3ـ خصوصیـات جغرافیـایی  متغیرهای محیطی = 1ـ مناطق اقلیمی متفاوت 2ـ شرایط فصول س

خاص هر منطقه  
 

شاخصها متغیرهای مستقل (1) و (2) و (3) : 
الف ـ نظام و الگوی قطعه بندی و تفکیک زمین و عرصه دانه های شهری  

ب ـ شکل و مشخصات فضا و توده ساختماىن دانه هاى شهرى  
ج ـ نظام و الگوی شبکه معابر بافت  

 
 

٣ـ مفاهيم و شاخصهاى متغريهاى مستقل حتقيق  
شکل شهر: مانند هر مصنوع دیگر انسانی شهرها دارای شکل های خاصی و متفاوتی هستند 
ــی شـهر را مـی تـوان شـامل کلیـه  که تحت تاثیر عوامل مختلفی ایجاد شده اند . در یک تعریف کل
عوامل , ویژگی ها , اجزاء و عناصر جغرافیایی ـ کالبدی و غیر فضایی , قابل رؤیت و پنهان , طبیعـی 
و مصنوعی دانست که ماهیت , موجودیت و کلیت سکونت گاههای انسانی را تشکیل مــی دهنـد . از 
بین رفتن شش دسته عوامل , ویژگی های فضایی ـ کالبدی , قابل رؤیت و مصنوع شــکل شـهرها از 
جمله ویژگی هایی هستند که در اینجا جــهت بهینـه سـازی مصـرف سـوخت در سـاختمانها مـورد 
بررسی و ارزیابی قرار می گیرند . از میان مهمترین عوامل و اجزاء فضایی ـ کالبدی , قــابل رؤیـت و 
ــد مـی تـوان بـه بـافت  مصنوع شکل شهرها که در مصرف سوخت در شهرها و ساختمانها نقش دارن
ــهر و ضوابـط  شهر, ساختار شبکه معابر و کاربری اراضی اشاره نمود که جهت تحقیق , تاثیر بافت ش

مربوط به آن مورد توجه نظر این مقاله می باشد (5). 
ــهرها , تـاثیر بـافت در مصـرف سـوخت در  بافت شهر : از میان مشخصات کالبدی شکل ش
ــی  ساختمانها را می توان بسیار مهم دانست . در یک تعریف کلی بافت شهر ناظر برآن دسته از ویژگ
ــق سـلول هـا و اجـزاء  های کالبدی شکل شهرها می باشد که در آن نحوه و چگونگی ترکیب و تلفی
شهر در مقیاس سه بعدی در سطح (طول و عرض) و ارتفاع مورد توجه می باشد . در واقع ویژگی ها 
ــزاء شـکل شـهر ,  و خصوصیات کالبدی سلول ها و دانه های شهری در ترکیب با یکدیگر و دیگر اج
مانند شبکه معابر , کلیت های همگنی از نظر کالبدی در نواحی و مناطق مختلف شــهر بوجـود مـی 

آورند که بافت شهر نامیده می شود . 



اجزاء بافت : برای هر بافت شهری دو بخش و جزء اساسی مــی تـوان تشـخیص داد : یکـی 
ــافت کـه بـه مـانند  سلول ها و دانه های شهری که همان ساختمانها هستند و دیگری شبکه معابر ب
اسکلت و چهار چوبی سلول ها و دانه های شهری را به یکدیگر پیوند می دهند . خود سلول هــا نـیز 
ــالی , تشـکیل  از دو قسمت مجزا یعنی فضاهای ساخته شده یا ساختمانها و سطوح باز و فضاهای خ
ــا و معـابر و دو قسـمت عمـده سـلول هـا ,  شده اند . نحوه ترکیب دو بخش اساسی بافت , سلول ه
فضاهای ساخته شده و سطوح باز , همراه با برخی ویژگی های دیگر معرف بافت های شهری هستند 
. در واقع بافت های شهری مانند هر پدیده و مقوله انســانی دیگـر بـر حسـب برخـی ویـژگـی هـا و 

خصوصیات خاص دارای انواع و گونه های مختلفی هستند که بر حســب ویـژگـی هـا و خصوصیـات  
ــر  سلول ها و دانه های شهری و نحوه ترکیب آنها با یکدیگر , الگوهای مختلف بافت شهری از یکدیگ
ــافت هـای شـهری از نظـر  متمایز می شوند . از این روی می توان انتظار داشت که هر یک از انواع ب

بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی دارای امکانات و محدودیت هایی باشند .  
ــا و دانـه هـای  ویژگی های بافت های شهری : از مهمترین ویژگی ها و خصوصیات سلول ه

شهری که انواع مختلف بافت های شهری را شکل مــی دهنـد و بـر مصـرف سـوخت در سـاختمانها  
بی تاثیر نیستند می توان به :  

الف ـ نظام و الگوی قطعه بندی و تفکیک زمین دانه های شهری ,  
ب ـ شکل و مشخصات فضا و توده ساختمانی دانه های شهری و  

ج ـ الگوی شبکه معابر بافت اشاره نمود . 
ــه تـاثیرات ایـن سـه ویـژگـی نـه  نکته ای که در اینجا الزم به اشاره می باشند این است ک
بصورت منفرد و مجزا بلکه به شکل ترکیبی و در ربط با یکدیگر مد نظر مــی باشـد . درواقـع بخـش 
ــد , مـانند : ترکیـب و  اعظم تاثیر این سه ویژگی ناشی از ترکیب و همجواری آنها با یکدیگر می باش
ــوه  نحوه همجواری فضاهای پر و خالی قطعات با معبر و با یکدیگر (بهم پیوستگی بافت شهری) , نح

همجواری و ترکیب ارتفاع و تراکم ساختمانی قطعات با معبر (درجه محصوریت معبر). 
ــه هـای شـهری , نـاظر بـر آن  الف ـ نظام و الگوی قطعه بندی و تفکیک زمین و عرصه دان
ــاحت , شـکل هندسـی , ابعـاد  دسته مشخصه های اصلی هر دانه و سلول شهری شامل اندازه و مس
ــا مشـخصه هـای سـایر قطعـات  طول و عرض قطعات و جهت گیری قطعه می باشد که در ترکیب ب

ــن دانـه هـای شـهری را شـکل مـی دهنـد . در واقـع   بافت , الگوی نظام قطعه بندی و تفکیک زمی
می توان اینگونه بیان داشت که مشخصه های فوق شاخص هایی هستند که از طریق آنها می تــوان 
ــافت بـر مصـرف سـوخت در سـاختمانها را مـورد  تاثیر نظام و الگوی قطعه بندی و تفکیک اراضی ب
ــژگـی هـا و  ارزیابی قرار داد . نظام و الگوی قطعه بندی و تفکیک زمین دانه های شهری برحسب وی

ــافت , الگوهـا و درجـاتی از منظـم تـا نـا منظـم بـه خـود   خصوصیات ترکیبی قطعات و دانه های ب
می گیرند . 

ــتر اشـاره  ب ـ شکل و مشخصات فضا و توده ساختمانی دانه های شهری : همچنان که بیش
شد سلول های شهری خود از دو قسمت مجزا یعنی فضاهای ساخته شده یا ساختمانها و سطوح بــاز 



ــر دانـه و  و فضاهای خالی , تشکیل شده اند . این معیار ناظر بر آن دسته مشخصات ساخت و ساز ه
ــه هـای شـهری شـامل ارتفـاع و تراکـم  سلول شهری می باشد که از ترکیب فضاهای باز و بسته دان
ساختمانی , سطح اشغال و نسبت سطح ساخته شده به فضای باز هر قطعــه , نحـوه اسـتقرار بنـا در 

عرصه دانه و اتصال و همجواری با فضاهای پر و خالی سایر قطعات ناشی می شوند . 
ــی بـافت هـای شـهری   ج ـ نظام و الگوی شبکه معابر بافت : معابر یکی دیگر از اجزاء اساس

می باشند که از آنجا که به مانند اسکلت و چهارچوبی سلول ها و دانــه هـای شـهری را بـه یکدیگـر 
پیوند می دهند , نقش مهمی برکارآیی مصرف انرژی در ساختمانها دارند . معابر بافت از لحاظ شکل 
ــخصات فـیزیکی متفـاوتی شـامل طـول و عـرض  دارای الگوهای مختلف و از لحاظ اندازه دارای مش
هستند که برکارآیی مصرف سوخت درون ساختمانها مؤثرند . به طور کلی نحــوه و سـار وکـار تـاثیر 
شبکه معابر بدین صورت می باشد که شکل ها , الگوها و اندازه طول و عرض معابر عمدتاً در ترکیب 

ــه هـای شـهری بـر مصـرف سـوخت در سـاختمانها تـاثیر   با فضاهای ساخته شده و فضاهای باز دان
می گذارند . مشخصات و الگوی شبکه معابر از دو طریق و در دو سطح بر مصــرف انـرژی در شـهر و 
ــرد . در سـطح کـالن الگـوی  ساختمان تاثیر می گذارند : یکی در سطح کالن و دیگری در سطح خ
شبکه معابر با جهت دهی و تحت تاثیر قرار دادن جهت گیری قطعــات بـافت در رابطـه بـا بـهترین 
نورگیری خورشید و در سطح خرد از طریق همجواری سطح ساخته شده با معبر بر مصرف ســوخت 

در ساختمان تاثیر می گذارد . 
 
 

ــاى بـافت هـاى  ٤ـ چگونگى تاثري شاخصها و عوامل متغري هاى مستقل حتقيق (ويژگى ه
شهرى) بر مصرف سوخت در ساختمان  

در یک نگرش مبتنی بر توسعه پــایدار , انـرژی خورشـیدی منبـع پایـان پذیـری (تجدیـد 
شوندهای) است که هم می توان از آن بصورت فعال با استفاده از سیستم هــای تبدیـل انـرژی بـهره 
گرفت و هم بصورت غیر فعال با رعایت قواعدی در طراحی و اجــرای سـاختمان هـر چـه بیشـتر آن 
استفاده کرده و بهینه به مصرف رساند . استفاده از ویژگی های بافت های شهری را می توان یکی از 

روشهای مهم استفاده از سیستم های غــیر فعـال بـرای صرفـه جویـی در مصـرف سـوخت قلمـداد  
ــهت اسـتفاده مناسـبتر   نمود که در اینجا سعی می گردد به روشهای بهره گیری از این ویژگی ها ج

(خورشیدی) و جلوگیری از اتالف سوخت در ساختمان توجه نماییم . 
ــه عنـوان  به طور کلی قبل از پرداختن به چگونگی و نحوه تاثیر ویژگی های بافت شهری (ب

متغیرهای اصلی مسأله) بر مصرف سوخت در سـاختمانها , ضـرورت دارد نقـش متغیرهـای دیگـری  
ــان کـه بیشـتر اشـاره شـد ,  (متغیرهای محیطی) که در این زمینه تاثیر دارند , روشن شود . همچن
ــوخت در سـاختمان در شـرایط اقلیمـی  نقش هر یک از شاخصهای بافت شهری بر میزان مصرف س
گوناگون متفاوت است . در مناطق گرم , هدف پرهیز از کسب حرارت ناشی از تابش آفتاب در مواقع 
ــود تـا از وزش بادهـای محلـی در خنـک کـردن  گرم سال است . در مناطق مرطوب کوشش می ش



ــی سـرد تـالش مـی شـود  فضاهای داخلی ساختمان حداکثر استفاده به عمل آید . در شرایط اقلیم
ساختمان با داشتن حداکثر پیشانی بیشترین نور گیری و دریافت انرژی را داشته باشد . به طور کلی 
ـود ,  با توجه به شرایط خاص هر منطقه با توجه به نیازهای حرارتی ساختمان و امکانات طبیعی موج
ــن منظـور  می باید ضوابط و قواعد متفاوتی جهت کنترل مصرف سوخت در ساختمان نمود . برای ای
ــی آن منطقـه را مشـخص سـاخته و  ضروری است برای هر منطقه اقلیمی خاص ابتداء اولویت اقلیم
ــوان بـه  سپس بر مبنای آن قواعد طراحی را تدوین نمود . از مهمترین اولویت ها در این زمینه می ت

موارد زیر اشاره نمود: 
1ـ کسب حداقل انرژی خورشیدی در مواقع گرم  

2ـ جلوگیری از نفوذ مستقیم آفتاب به فضاهای داخلی در مواقع گرم  
3ـ جلوگیری یا تقلیل تاثیر بادهای گرم و غبار آلود در فضاهای داخلی و خارجی ساختمان  

4ـ کسب انرژی خورشیدی در مواقع سرد  
5ـ تامین جریان هوا در فضاهای داخلی در مواقع ضروری  

توجه به اولویت ها یا نسبت اهمیت هر یک از موارد یاد شده , در قواعد طراحــی سـاختمان 
ــی و بـه  امری ضروری است چون عمالً تامین نیازهای انرژی ساختمان در رابطه با کلیه عناصر اقلیم

طور یکسان , امکان پذیر نیست (6). 
 

1ـ4ـ نسبت سطح پوسته خارجی ساختمان به حجم فضای مفید(شکل کالبدی ساختمان)  
ــر اتـالف سـوخت در  در میان قسمتها و بخشهای مختلف ساختمان , مهمترین بخشی که ب
ساختمان تاثیر دارد , ویژگی های سطح پوسته خارجی ساختمان می باشد . یکی از این ویژگــی هـا 
مساحت پوسته خارجی ساختمان می باشد . در مطالعاتی که انجام شده بــه طـور متوسـط در یـک 
خانه از مجموع کل مساحت پوسته خارجی ساختمان , بام 30 درصد , دیوارهــای 30 درصـد , کـف 
30 درصد و پنجره ها 10 درصد کل مساحت را به خود اختصاص می دهند . بنابراین راههای اصلـی 
اتالف حرارت در ساختمان به ترتیب اهمیت عبارتند از : دیوارها , بام , کف , پنجره ها و نفوذ هوا به 
داخل . اگر چه شیشه از لحاظ عایق بودن به خوبی با نمای آجری نیست , مع هذا , دیوارهای تو پــر 
ــط خیلـی بیشـتر از  اتالف حرارتی خیلی بیشتری دارند زیرا مساحت آنها در یک خانه به طور متوس

پنجره هاست (7). 
به صورت نظری مقدار اتالف و انتقال حــرارت از طریـق سـطح پوسـته خـارجی سـاختمان 
ــو ,  (قسمتهایی مانند : دیوارها , بام , کف , پنجره ها و نور گیرها) تابعی از میزان عایق بودن آن عض
ــودن عضـو بـر  مساحت و اختالف درجه حرارت بین داخل و خارج ساختمان می باشد . تاثیر عایق ب
میزان مصرف سوخت در ساختمان بسته به جنس و کیفیت عایق مورد استفاده دارد و موضوع آن از 
بحث این مقاله خارج است (میزان عایق بودن پوسته خارجی ساختمان عالوه بــر اسـتفاده از مـواد و 
مصالح عایق بندی , تحت تاثیر ویژگی های بافت شــهری نـیز قـرار دارد) , ولـی مسـاحت و انـدازه 
ــن داخـل و خـارج سـاختمان  پوسته خارجی ساختمان تا حدود زیادی نیز اختالف درجه حرارت بی



وابسته به قواعد و روشهای طراحی ساختمان است و مستقیماً به موضوع بحث این مقاله مربوط مــی 
ــی باشـد .   شود . مساحت و اندازه سطح پوسته خارجی ساختمان خود تحت تاثیر شکل ساختمان م

بنابراین , در بررسی اتالف حرارت در ساختمان , تاثیر و اهمیت مساحت پوسته خارجی ساختمان و 
ــل و خـارج سـاختمان اگـر بیشـتر نباشـد کمـتر از  همچنین تنظیم اختالف درجه حرارت بین داخ
استفاده از مصالح عایق بندی نیست . در واقع می توان اینگونه بیان نمود که ویژگی های بافت هـای 

شهری به صورت یک عایق طبیعی از اتالف انرژی در ساختمان جلوگیری می نماید .  
به طور کلی در اندازه مساحت پوسته خارجی ساختمان و یا نسبت مساحت پوسته خــارجی 
به مساحت زیر بنای ساختمان اکثر شاخصها و ویژگی های بافت شهری مانند : الف ـ نظام و الگــوی 
ــک زمیـن و عرصـه دانـه هـای شـهری , ب ـ شـکل و مشـخصات فضـا و تـوده  قطعه بندی و تفکی
ــم بصـورت  ساختمانی دانه های شهری , ج ـ نظام و الگوی شبکه معابر بافت , هم بصورت مجزا و ه
ترکیبی تاثیر دارند . یکی از شاخصهای مهمی که بر اندازه سطوح پوســته خـارجی سـاختمان تـاثیر 
ــاختمانی  دارد و می توان آنرا در زیر گروه شاخص ها و ویژگی های شکل و مشخصات فضا و توده س
دانه های شهری طبقه بندی نمود الگوی سطح اشغال زمین است . منظــور از الگـوی سـطح اشـغال 
ــه  زمین , نحوه استقرار ساختمان در قطعه زمین مربوط به آن است . الگوی سطح اشغال زمین اگر ن
اولین شاخص مؤثر بر مساحت پوسته خارجی ســاختمان ولـی در اصـل مـهمترین شـاخص در ایـن 

زمینه به شمار می رود . 
الگوی اشغال سطح زمین نه تنها در اندازه و سطح پوسته خارجی ساختمان تاثیر دارد بلکـه 
ــا یکدیگـر متفـاوت هسـتند ,  از آنجا که جهات و جبهه های مختلف ساختمان از نظر کسب انرژی ب
نقش مهمی در نور گیری و کسب انرژی ساختمان دارد . در شکل گیری الگوی سطح اشغال زمیــن 
در بافت های شهری عوامل مختلفی دخالت دارند ولــی در اینجـا , الگوهـای معمـول سـطح اشـغال 
زمین , صرفاً از نظر بیالن انرژی و مصرف سوخت در ساختمان جهت گرمایش و سرمایش در فصول 
سال مورد بررسی قرار می گیرند و هدف از این بررسی صرفاً نشان دادن معایب و مزایایی اســت کـه 
هر یک از این الگوها در ارتباط با نیازهای سوختی ساختمان دارند . نکته اساسی که اشاره بـه آن در 
ــت کـه الگـوی سـطح اشـغال زمیـن نـه بصـورت سـوخت در  اینجا الزم و ضروری می باشد این اس
ساختمان تاثیر می گذارد . در واقع بخش اعظم تاثیر این شاخص بر مصرف ســوخت در سـاختمان , 
ناشی از ترکیب آن با ویژگی های ساختمانهای اطــراف و سـایر عنـاصر بـافت هـای شـهری مـانند : 
ــا یکدیگـر و انـدازه و ابعـاد قطعـه  ترکیب با معبر , ترکیب و همجواری فضاهای پر و خالی قطعات ب

زمین دخالت می باشد . 
به طور کلی از آنجا که جهات و جبهه های مختلف ساختمان از نظر کسب انرژی با یکدیگر 

متفاوت هستند شاخص دیگری که بر بیالن و میزان انرژی دریافتی ســاختمان تـاثیر مـی گـذارد و  
ــدی نمـود ,  می توان آنرا در زیر گروه شاخصهای نظام و الگوی قطعه بندی و تفکیک زمین طبقه بن
ــوی سـطح اشـغال بـر  اندازه ابعاد و شکل هندسی زمین قطعات می باشد . در واقع قبل از اینکه الگ
دریافت انرژی ساختمان مؤثر باشد , اندازه و ابعاد اضالع قطعات زمین تعیین می کند که ســاختمان 



ــود . در قطعـاتی کـه اضـالع شـمالی و جنوبـی در  تحت چه الگوی سطح اشغالی می باید ساخته ش
ــاختمان در اضـالع  مقایسه با اضالع شرقی و غربی طول بیشتری دارند در صورتی که جبهه اصلی س
ــافت انـرژی را خواهیـم داشـت و در صورتـی کـه  جنوبی قرار داشته باشد بیشترین نور گیری و دری
بخاطر جهت گیری شبکه معابر پیشانی و جبهه اصلی ساختمان بصورت شرقی و غربی احداث شوند 
ــهمترین الگوهـای سـطح  نورگیری و دریافت انرژی نامطلوبی خواهیم داشت . در اینجا به برخی از م

اشغال ساختمانها که در بافت های شهری معمول هستند , اشاره نمود (8). 
الگوی شماره (1) : استقرار ساختمان در وسط قطعه زمین بگونه ای کــه از چـهار طـرف بـا 
هوای خارج ارتباط داشته باشد . در این الگو , مساحت پوسته خارجی ساختمان که با هـوای آزاد در 
ارتباط است به حداکثر سطح می رسد و طبیعتاً در این حالت ســاختمان بیشـترین انتقـال و اتـالف 
ــا  حرارتی را خواهد داشت و مصرف سوخت جهت کنترل دمای درون ساختمان نسبت به سایر الگوه
حداکثر خواهد بود . در این الگو اگر چه ممکن است بــا برخـی تمـهیدات طراحـی سـاختمان را در 
مقابل تابش آفتاب بویژه در مناطق گرم کنترل نمود ولی در مناطق سرد کــه جلـوگـیری از انتقـال 
حرارت درون به بیرون ساختمان مهم می باشد استفاده از عایق بندی بویژه در نمای شمالی , غربــی 
و شرقی جهت جلوگیری از اتالف انرژی ضروری است . در واقــع در ایـن الگـو هزینـه عـایق بنـدی 
ــوالً در بـافت هـای شـهری بـافتی  ساختمان باال خواهد بود . ترکیب این الگو در قطعات همجوار اص
فشرده و متراکم ایجاد نخواهد کرد . این الگو بیشتر در مناطق مرطوب بویژه در مناطق ســاحلی کـه 
استفاده از باد و جریان هوای آزاد برای کنترل رطوبت هــوا از اهمیـت بیشـتری نسـبت بـه کنـترل 

حرارت درون ساختمان برخوردار است , معمول می باشد .  
الگوی شماره (2) : مانند الگوی شماره (1) است منتهی با این تفــاوت کـه سـاختمان تمـام 
عرض زمین را اشغال کرده است و در ترکیب با الگوی سطح اشغال قطعات همجوار پوســته خـارجی 
ــوار پوشـش داده مـی شـود . در ایـن الگـو , بـه دلیـل  دیوارهای شرقی و غربی توسط قطعات همج
مشترک بودن دیوارهای شرقی و غربی ساختمانهای مجاور هم , از تابش شدیدترین آفتاب تابسـتانی 
بر سطوح خارجی ساختمان جلوگیری می شود و در زمستان از انتقال حرارت از داخل ساختمان بــه 
خارج آن در مناطق سرد جلوگیری می شود . مساحت سطح خارجی این الگو کمتر از الگــوی قبلـی 

است . این الگو غیر از موارد یاد شده تفاوت دیگری با الگوی قبلی ندارد  
ــه و  الگوی شماره (3) : در این الگو ساختمان در منتهی الیه قسمت شمالی زمین قرار گرفت
تمام عرض آن را اشغال می کند . این الگو که الگوی سطح اشغال رایــج بـافت هـای شـهری جدیـد 
مرسوم به بافت های آماده سازی شده می باشد , مجموعه های ساختمانی به صورت ساختمانی یک 
ــبر  طرفه در می آید که فقط یک نمای اصلی دارد . نسبت سطح به حجم این الگو در قطعاتی که مع

ــه معـبر در جنـوب قطعـه واقـع   در شمال قطعه قرار دارد مانند الگوی قبلی است ولی در قطعاتی ک
ــد , کمـتر از الگـوی قبلـی  می شود در صورتی همجوار با فضای ساخته شده قطعه شمالی خود باش
است . در این الگو در حالتی که معبر در جنوب قطعه واقع می شود به دلیل وجود یک نمای اصلی , 
ــی در حـالتی کـه معـبر در شـمال  امکان برقراری جریان هوا در فضاهای داخلی امکانپذیر نیست ول



قطعه واقع شود , در صورتی که برای هر یک از فضاها دو پنجره پیــش بینـی شـود , جریـان هـوای 
آرامی در آنها ایجاد خواهد شد .  

ــه  الگوی شماره (4) : در این الگو ساختمان شکل L التین دارد و دو ضلع عمود بر هم قطع
ــه هـای سـاختمانی  زمین را اشغال کرده و دارای دو نمای عمود برهم است . این نمونه , د رمجموع
ــک مجموعـه , در  می تواند بافت نسبتاً متراکمی ایجاد نماید . در صورتی که ساختمانهای واقع در ی
نماهای غیر اصلی به یکدیگر اتصال یابند مساحت سطوح خارجی آنها تقلیل خواهد یافت . هــر یـک 
از بالهای ساختمان , باعث ایجاد سایه متقابل بر یکدیگر می شــوند و در مجمـوع , سـطوح واقـع در 
سایه ساختمان افزایش می یابد . مشکل عمده ای که در این الگو وجود دارد این است کــه نماهـای 
عمود بر هم در صورتی که هر دو دارای یک ارزش باشند , امکان تعیین جهتی مناسب برای استقرار 
ساختمان را فراهم نمی سازند و در صورتی که یکی از نماها د رجهت مناسبی قرار داده شود , نمای 
دیگر جهت مطلوبی نخواهد داشت . عالوه بر این گرچه ساختمان دارای دو نمای اصلی است , امـا از 

نظر ایجاد کوران در فضاهای داخلی این دو نما نقش مهمی ایفا نمی کنند .  
ــور مجـزا در دو طـرف زمیـن  الگوی شماره (5) : ساختمان دو طرفه مجزا , ساختمان به ط
ــل  مورد نظر قرار گرفته است . هر یک از قسمتهای این ساختمان مانند یک ساختمان یک طرفه عم
ــر یـک از قسـمتهای ایـن  می کند , بنابراین موارد یاد شده در مورد ساختمان یک طرفه در مورد ه
الگو صادق است . در ارتباط با مساحت سطوح خارجی و نسبت سطح به حجــم و همچنیـن کنـترل 
تابش آفتاب و تعیین جهت استقرار ساختمان , این الگو مشابه الگوی دو طرفه عمــل مـی کنـد . در 
ــوان فضاهـای جـداگانـه ای بـرای اسـتفاده در فصـول  مواردی که زیر بنای کافی وجود دارد و می ت
مختلف پیش بینی نمود این الگو , الگوی بسیار مناسبی است . قسمت شمالی که نمای جنوبی دارد 
برای زمستانها کامالً مناسب است و قسمت جنوبی که رو به شمال است برای اســتفاده در تابسـتانها 

مفید خواهد بود.   
ــیز  الگوی شماره (6) : ساختمان U شکل , علی رغم وجود سه نمای مختلف , در این الگو ن
نمی توان جریان هوای مناسبی در فضاهای داخلی ایجاد نمــود .در صورتـی کـه در نمـا یـا نماهـای 
مشرف به خارج (کوچه ها) بازشوهایی پیش بینی شود , مشکل ایجاد جریان هوا در فضاهای داخلی 
ــارجی سـاختمان و در نتیجـه نسـبت  بر طرف خواهد شد , اما د راین حالت , کل مساحت سطح خ
سطح به حجم هر یک از ساختمانها و کل مجموع ساختمانی بسیار کم خواهد شد . نماهای مختلـف 
ــی شـوند . بـه همیـن  یا قسمتهای مختلف چنین الگویی باعث ایجاد سایه متقابل بر روی یکدیگر م
دلیل این الگو از نظر کنترل سطوح خارجی در مقــابل تـابش آفتـاب الگـوی مناسـبی اسـت . کلیـه 

ــتند و فـرم ایـن سـاختمان اصـوالً درون گـرا   نماهای اصلی این نمونه معطوف به حیاط مرکزی هس
ــا را عمـالً  است . وجود سه نمای اصلی و هم ارزش در این الگو تعیین جهت مناسب برای هر سه نم

غیر ممکن می سازد . 
الگوی شماره (7): الگوی حیاط مرکزی با چهار طرف ساخت . ساختمان حیاط مرکــزی در 
قطعات بزرگ با شکل نزدیک به مربع قابل پیشــنهاد اسـت . سـاختمان از درون دارای چـهار نمـای 



اصلی است که در چهار جهت مختلف جغرافیایی قراردارد . از نظر عملکرد اقلیمــی , چنیـن الگویـی 
ــاوتی باشـند , یـا امکـان  تنها در مواردی قابل پیشنهاد است که نماهای مختلف دارای ارزشهای متف
تغییر فصلی محل زندگی وجود داشته باشــد , چـون نماهـای مختلـف در فصـول مختلـف عملکـرد 
متفاوتی دارند . به دلیل وجود چهار نمای مختلف که هر یک در جــهت متفـاوتی قـرار دارنـد عمـالً 
ــودن نماهـا بـی معنـی اسـت . سـاختمان  تعیین جهت استقرار برای این الگو در صورت هم ارزش ب

حیاط مرکزی , الگوی کامالً آشنایی در بافت قدیمی شهرهای ایران است . 
به طور کلی در ترکیب فضاهای پر وخالی یک بافت . شهری خاص هر چه تعداد و مســاحت 
دیوارهای مشترک بین ساختمانهای مجاور هم بیشتر باشد انتقال حرارتــی و اتـالف انـرژی کمـتری 
ایجاد می شود . در صورتی که ساختمانها در نماهای شرقی و غربی با هــم مشـترک باشـند , سـطح 
ــاب تابسـتان در ایـن سـاختمانها کمـتر خواهـد شـد . چسـبندگـی  مشرف به شدیدترین تابش آفت
ساختمانها به یکدیگر کل سطح خارجی ساختمانها را کاهش خواهد داد . بنابراین در طراحی , آماده 
سازی و تفکیک اراضی شهری جهت جلوگیری از اتالف و انتقال حرارت از داخل ساختمان به خـارج 
ــتفاده قـرار گـیرد کـه دیوارهـای مشـترک بیشـتری بیـن  ضرورت دارد , الگوهای تفکیکی مورد اس
ــه یکدیگـر بـاعث افزایـش مـیزان سـایه  ساختمانها بوجود آورد . از طرف دیگر نزدیکی ساختمانها ب

متقابلی خواهد شد که این ساختمانها بر یکدیگر ایجــاد مـی کننـد . ایـن موضـوع در منـاطق گـرم  
می تواند کمک مؤثری برای جلوگیری از انتقال حرارت خارج به داخل ساختمان و در نهایت صرفــه 

جویی در مصرف انرژی باشد .  
 

٢ـ٤ـ نسبت سطح بام به سطح مفيد ساختمان  
سطح بام ساختمانها یکی دیگر از سطوح خارجی ساختمان می باشد که در مقایسه با ســایر 
سطوح ساختمان انرژی خورشیدی بیشتری بویژه درتابستان کسب می کند . برسی گرمای تابشی بر 
ــانبی سـاختمان مـی شـود (9).  بام اهمیت فراوان دارد چون سطح آن تقریباً برابر مجموع سطوح ج
سطح بام ساختمانها در ایران عموماً مسطح اســت مگـر در منـاطق اقلیمـی خـاص مـانند , منـاطق 

مرطوب بارانی که بامها بصــورت شـیروانی سـاخته مـی شـوند و یـا در منـاطق گـرم و خشـک کـه  
سنگین ترین بارد گرمایی بر بام افقی قرار می گــیرد (10). و بـه همیـن دلیـل بـرای جلـوگـیری از 
ــی شـهری و  حرارت زیاد بام بشکل کروی و یا اصطالحاً گنبدی ساخته می شوند .در روشهای طراح
ــرار  ساختمان برای کاهش نسبت سطح بام به کل سطوح ساختمان راههای متعددی مورد استفاده ق
ــهای غـیر  می گیرد . استفاده از ساختمانهای چند طبقه , کاهش سطح اشغال بنا و یا استفاده از بام

مسطح از جمله این راهها می باشد . 
در مناطق گرم و خشک ایران که در یــافت حـرارت زیـاد یکـی از مـهمترین عوامـل مخـل 
آسایش حرارتی در ساختمان می باشد استفاده از بامــهای گنبـدی راه حـل مناسـبی بـرای کـاهش 
دریافت حرارتی از طریق سطح بام ساختمان بوده است . بامهای گنبدی به علت برجستگی که دارند 
ــر شـدید آفتـاب  همواره در معرض وزش نسیم قرار می گیرند این در کم کردن گرمایی که بام در اث



می گیرد موثر است . هنگام شب نیز گرمایی که بام پس می دهد به ترتیبی که گفته شد سریعتر بر 
ــر تمـام رویـه بـام یکسـان  طرف می گردد . در بامهای گنبدی یا استوانی چون شدت تابش آفتاب ب
نیست همیشه قسمت پشت گنبد گرمای کمتری نسبت به قسمت جلویی گنبد دریافت مــی کنـد و 
این در تقلیل درجه حرارت زیر گنبد تاثیر دارد به خصوص که اگر گنبد دررای ساقه نــیز باشـد . در 
معماری ایران با اختراع گنبد دو پوسته ای مسأله باال را به طریق جالب ترین حل کــرده انـد بدیـن 
معنی که عمل عایق سازی فضای بین دو پوسته باعث می شود که پوسته داخلی نسبت بــه پوسـته 
ــی خـورد جـائی کـه  خارجی سرد باشد . این طرز عمل در معماری اماکن عمومی بیشتر به چشم م
ازدحام جمعیت و آمد و شد زیاد بوده است . معماران ایرانی همواره به دنبال راه حلهای بهتری برای 

خنک نگاه داشتن زیر گنبد در تابستان و بالعکس گرم بودن آن در زمستان می گشته اند .  
 

٣ـ٤ـ جهت استقرار ساختمان نسبت به چهار جهت جغرافياىي 
ــرف  جهت استقرار ساختمانها یکی دیگر از عوامل و متغیرهای مهمی است که بر میزان مص
ــابر بـافت  سوخت در ساختمانها تاثیر می گذارد و خود عموماً تحت تاثیر جهت کوچه ها و شبکه مع
ــتی  شهری می باشد . به طور کلی در تعیین جهت استقرار ساختمانها عواملی مانند : دسترسی , پس
ــاختمانها اطـراف و شـرایط اقلیمـی محـل  و بلندی زمین , اشراف و محرمیت , نحوه همجواری با س
ــاق سـاختمان بـا طبیعـت  دخالت دارند . در واقع جهت استقرار ساختمانها را می توان ضرورت انطب
ــافت انـرژی سـاختمان  شرایط اقلیمی دانست . اگر چه جهت استقرار ساختمانها نقش مهمی در دری
بویژه در مناطق سرد دارد ولی در هر صورت جهت انتخاب شده باید جوابگوی کلیه نیازهای مطــرح 
ــا شـرایط اقلیمـی و  شده در جامعه باشد . در این قسمت , جهت استقرار ساختمان صرفاً در رابطه ب
بیالن انرژی دریافتی ساختمان بررسی می شود . به همین دلیل الزم است در انتخاب جهت نمایی , 
ــل دیگـر  کلیه جهت هایی که از نظر اقلیمی و شرایط دریافت انرژی قابل قبول اند در ارتباط با عوام

مورد بررسی قرار گیرند .  
به طور کلی نقش هر یک از عناصر مختلف اقلیمی در تعیین جــهت اسـتقرار سـاختمان در 
ــابش  شرایط اقلیمی گوناگون متفاوت است . در مناطق گرم , هدف پرهیز از کسب حرارت ناشی از ت
آفتاب در مواقع گرم است و در شرایط اقلیمی سرد تالش می شــود سـاختمان بـا داشـتن حداکـثر 
ــن روی ضـرورت دارد بـا توجـه بـه  پیشانی بیشترین نورگیری و دریافت انرژی را داشته باشد . از ای
ــات طبیعـی موجـود ,  شرایط خاص هر منطقه و با در نظر گرفتن نیازهای حرارتی ساختمان و امکان
ــه الویـت هـای هـر منطقـه مشـخص نمـود . در  ضوابط تعیین جهت استقرار ساختمان را با توجه ب
صورتی که هدف از تعیین جهت استقرار , کسب حداقل انرژی خورشید در تمام فصــول سـال یـا در 
ــبترین جـهت اسـتقرار سـاختمان محسـوب مـی شـود و  مواقع گرم سال باشد , جهت شمالی مناس
مناطقی که کسب حداکثر انرژی خورشید در مواقع سرد سال هدف باشد , جهت جنوبــی مـهمترین 
جهت استقرار ساختمان می باشد .در هر شکل جهت گیری مناسب برای قطعات بافت شهری جهت 
شمالی ـ جنوبی , یعنی اندازه طول اضالع شمالی و جنوبی قطعه کمتر از طول اضالع شرقی و غربی 



قطعه باشد . به طور معمول در ایران جهت مناسب ساختمانها جــهت شـمالی جنوبـی مـی باشـد و  
می باید از طراحی قطعات بصورت شرقی ـ غربی اهتراز کرد .  

 
 

٥ـ مجع بندى و نتيجه گريى  
ــه جویـی در مصـرف سـوخت و  استفاده از روشهای طراحی معماری و شهرسازی برای صرف
انرژی در ساختمان از هر دیدگاه و منظری که به آن نگاه کنیم یک اصل و ضرورت مــهم و اساسـی 
چه در سطح ملی و چه در مقیاس بین المللی می باشد . مشکالت زیست محیطــی کـه هـم اکنـون 
جهان با روبرو است , قسمت اعظم آن مربوط به مصرف سوختهای فسیلی بویژه در بخش ســاختمان 
ــت بـوم کـره زمیـن دارد , از  می باشد . جدای از تاثیرات زیانباری که اتالف انرژی و سوخت بر زیس
منظر اقتصادی اتالف انرژی و سوخت یعنی از بین رفتن منابعی که می توانست جهت تعالی و رفــاه 
ــل  افراد جامعه به مصرف برسد . به طور کلی اگر میزان اتالف انرژی و سوخت در ساختمانها را حداق
30 درصد در نظر بگیریم هر یک درصد صرفه جویی و جلوگیری از اتالف آن منافع مادی عظیمی را 

برای کشور در بر دارد . 
همچنان که در طرح ساختمانها و شهرها می باید تمام جنبه ها و ابعاد اجتماعی , روانــی و 
ــه هـای فـوق سـاخته شـود  فردی انسانها را مورد توجه قرار داد و ساختمانی که بدون توجه به جنب
ــال حـاضر جوامعـی کـه بـه اتـالف  مطلوب نخواهد بود , ولی به طور قطعی می توان گفت که در ح
ــی توجـه باشـند در جـهان رقـابت آمـیز کنونـی جـایی  انرژی در ساختارهای کالبدی جامعه خود ب
نخواهند داشت . اهمیت استفاده از روشهای طراحی در مقایسه با دیگر روشها را در صرفه جویــی در 

ــه در اسـتفاده از سـایر روشـها مـانند عـایق بنـدی ,   مصرف سوخت و انرژی در این موضوع است ک
می باید انرژی به مصرف رسانده شود , در حالی که استفاده از روشهای طراحــی هیـچ گونـه انـرژی 
بجز انرژی اندیشه و شعور انسانی نیاز نــدارد . از ایـن روی روشـهای طراحـی را مـی تـوان در زمـره 

روشهای پاک قلمداد نمود. 
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