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طی دهه های اخیر يکی از مهم ترين چالش های جهانی مسئله بحران انرژی است .که طی دو قرن گذشته صنعت را می توان
به عنوان مهم ترين دستاورد عصر مدرن دانست که با توجه به عدم آگاهی و شناخت کافی جامعه مصرف گرا ازابعاد مختلف
صنعت سبب به وجود آمدن پیامدهای منفی نظیر گرم شدن کره زمین و رو به اتمام بودن منابع انرژی و افزايش آلودگی های
ناشی از استفاده بی رويه سوخت های فسیلی باعث گرديد ضربات جبران ناپذيری به محیط زيست وارد شود ،از اين رو
متولیان امر به دنبال راه هايی برای صرفه جويی در مصرف انرژی و استفاده صحیح از انرژی و مطرح شدن لزوم استفاده از
انرژی تجديد پذير و پايدار (خورشید ،آب ،باد و )...به عنوان جايگزين مناسب شده اند .از آن جا که فرم ساختمان ها تاثیر
قابل توجهی در مصرف انرژی پیدا می گذارند ،هدف اين تحقیق استفاده حداکثری از پتانسیل های محیطی در جهت صرفه
جويی در مصرف انرژی و باال بردن کیفیت آسايشی در محیط های مسکونی و سالم سازی محیط زيست از طريق فرم های
صحیح در طراحی ساختمان می باشد .بنابراين تمام پروژه های طراحی بايد محیط را به عنوان نمايشی برای کاهش يا
برطرف کردن نیاز به انرژی فسیلی بکار گیرند.
واژههای کلیدی :معماری بومی ،انرژی تجديد پذير ،ساختمان صفر انرژی ،صرفه جويی در مصرف انرژی
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مقدمه
برای دورانی متداول و معمول بود که معماری بومی را به عنوان تولید انسانهايی ساده که بناهای خود را از روی غريزه و
عادت و بدون فکر میساختند می شناختند .اکنون ديگر نمیتوان اين نکته را پذيرفت که ساخت و ساز بومی ناخودآگاه است .چرا
که اين معماری ،محصول فکر ،ساخته هوش و ذکاوت گذشتگان است .بشری آگاه که عموماً می داند که چه چیزی میخواهد و
برای نیل به اهدافش روشهايی دارد{ .}1به طوریکه پیام محکم و قاطع معماری بومی عبارت است از اين که اين شیوه طراحی،
تصادفی و اتفاقی نبوده و در يک چشم به هم زدن شکل نگرفته است {همان}
از زمانی که ساخت و ساز بیش از هر فعال یت ديگری بر محیط تاثیر گذاشت ،معمارها هم وظیفه و هم شانس ساختن يک
دنیای قابل تحمل را داشتند.
معماری قابل تحمل می تواند با استفاده از بهترين های گذشته و بهترين های حال به دست آيد ،با استفاده از علم و تکنولوژی
و ترکیب ايده های ظريف که نیازهای انسان را برطرف می کند به عالوه مذهب و اقلیم ،معماری جديد ساخته شود.
اين معماری از معماری معاصری که هیچ نشانی از اين که ساختمان در کجا ساخته شده نمی دهد ،می تواند غنی تر باشد،
نمونه اين معماری ها در نیويورک ،پاريس ،دهلی يا توکیو يافت می شود.
به عالوه اين اصل معماری بین المللی به يک اندازه نامناسب است که به تواند يک سازه غیر قابل تحمل باشد ،نظم و زيبايی
هندسه ناب اين نمونه ها برای مدت مديدی چنان ما را مجذوب خود کرده بود که هزينه سرد و گرم کردن فضاهای داخل اين
ساختمان ها و ناهمخوانی اين فضاها با رفتار روز مره انسان را فراموش شد {.}2
قابل تحمل بودن ،نتايج زيادی را شامل می شود .هیچ کدام به اندازه انرژی مهم نیستند .تا جايی که می دانیم مصرف انرژی
ساختمان ها در دنیا بسیار زياد است .ساختمان  84درصد انرژی را مصرف می کنند 84،درصد برای ساختمان و  4درصد برای
مرحله ساخت و ساز ،اين انر ژی اغلب از منابع فسیلی ساخته می شود و از اکسید شدن کربن به دست می آيد که اين عامل اصلی
گرمای زمین است .بايد اين انرژی ناپاک را با انرژی پاک و قابل بازيافت مثل :باد ،انرژی خورشیدی و زيست توده عوض کرد .با
مطالعه ساختمان های بومی در هر اقلیم،به روشنی اين نکته حاصل می شود که تمامی ساختمان های بومی کامال براساس اصول
اقلیمی و در جهت استفاده حداکثر از انرژی طبیعی و مقابله با سرما و گرمای آزار دهنده ،طراحی و ساخته شده اند که اين امر به
طور کامل با فرهنگ مردم هر منطقه همسو بوده و معماری بومی و بوم آورد تعريف شده است {.}3

1ـ روش تحقیق
در پژوهش حاضر از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است.

2ـ پرسش های پژوهش




خصوصیات اقلیمی در مناطق مختلف چه تاثیری بر فرم معماری آن خواهد داشت؟
تاثیر عمده ی طراح معماری در عصر حاضر از چیست؟
راهکار های طراحی اقلیمی جهت رسیدن به آسايش ساکنین و اين که آيا واقعا معماری می تواند راه حل مشکل
گرمايش زمین باشد؟

3ـ فرضیات پژوهش
با توجه به افزايش روز افزون جمعیت و مصرف بی رويه انرژی های فسیلی ،اين روزها ،طراحی معماری ساختمان ها مطابق با
محیط زيست در جهت حفظ منابع انرژی ،بیشتر مورد توجه قرار گرفته است می دانیم سازه های کنونی در انرژی فسیلی ولخرج
هستند و اين که می توانیم ساختمانی با  44درصد مصرف انرژی کم تر بسازيم.
در حال حاضر معمارانی هستند که می توانند با استفاده از تنظیم شرايط محیطی ساختمانی با مصرف انرژی صفر بسازند.

4ـ یافته های پژوهش
 -1-4رویكرد صفر انرژی
سازه هايی که با حداقل انرژی کار می کنند .اين ساختمان ها طوری طراحی شده اند که با حداقل انرژی کار کنند و آن مقدار را از
انرژی (پرتو زای نوری) بدست آورند .رويکرد صفرانرژی به ساختمان موضوعی است که طی چند سال اخیر بسیار مورد توجه قرار
گرفته است و يکی از رويکرد های بسیار مناسب در جهت معماری پايدار است و در حال حاضر نیز به عنوان هدف آينده طراحی
ساختمان در نظر گرفته می شود و سعی بر اين است تا برنامه و سیاست های ساخت و ساز به گونه ای تدوين شود که ساختمان را
به سوی صفر انرژی سوق داده و به عبارتی بخش مسکن از لحاظ انرژی خود کفا شود{.}8
نظريه ای که طراحی ساختمان را با انرژی صفر دنبال می کند آن است که نخست با طراحی درست ساختمان ،مصرف را به حداقل
رساند ،دوم اين نیاز را از منابع تجديد پذير تامین شود{.}5
(مشخصه خانه با انرژی صفر)
 ديوار کف و سقف فوق عايق
 عايق هوای ساختمان با تهويه هوای گرم
 بازدهی باالو پنجره های کامل جهت دار
 پنجره ها در تابستان کامل سايه داشته باشند
 گرمای غیر فعال خورشید
 آب گرم خانگی
 لوازم با بازدهی باال
 نور با بازدهی باال
 سیستم گرما و سرما با بازدهی باال
 جذب نور برای انرژی از سقف
 -2-4ویژگی معماری بومی و شناخت عناصر اقلیمی
میزان متفاوت و ترکیب گوناگون عوامل اقلیمی که خود ناشی از تفاوت موقعیت جغرافیايی مناطق مختلف است ،حوزه های اقلیمی
متفاوتی در جهان پديد آورده که هر يک ويژگی های خاصی دارد .محیط زيست ،شهرها و حتی بناهای مربوط به اين حوزه های
اقلیمی ويژگی های خاصی متناسب باشرايط اقلیمی خود به دست آورده اند{.}6

بر اساس تقسیم بندی «کوپن» متشکل از چهار پهنه بندی اقلیمی معتدل و مرطوب ،گرم و مرطوب ،سرد و کوهستانی و گرم و
خشک میباشد{.}7
اگر ما به مناطق گرم و مرطوب ،گرم و خش ک و سرد نگاهی کنیم ،می بینیم معماری ساختمان ها با هم فرق دارند .در مناطق گرم
و خشک اغلب ديوار های بزرگ برای تاثیر تاخیر زمانی ديده می شوند .زمانی که خورشید خیلی شديد است ،پنجره های کوچک
به خوبی داخل خانه را نوردهی می کنند .رنگ سطوح آنها خیلی روشن تر است تا جذب گرمای نور را کاهش دهد .سطوح داخلی
خیلی روشن هستند تا به راهنمايی نور خورشید به داخل پنجره های کوچک کمک کنند .وقتی باران کمی می بارد ،در نتیجه
سقف های پهن آماده اند تا فضای خواب را در شب ها ی تابستان ارائه دهد .وقتی خورشید غروب می کند ،به خاطر بازتاب سريع
نور به آسمان صاف شب ،فضای خارج زود سرد می شود ،پس سقف ها لذت بخش تر از داخل هستند که هنوز گرمای روز را داخل
خود دارند .در مناطق گرم و مرطوب ساختمان های متفاوتی را می بینیم .وقتی دما پايین است رطوبت هوا باعث زحمت زيادی
است .تنها تسکین وزش باد روی پوست ا ست تا میزان تغییر دما را کاهش دهد .اگر چه تبخیر هوا اثر تابش نور را کم می کند ولی
هنوز هم نور خورشید غیر قابل تحمل است .ديوار های با رنگ روشن گرما را کم می کنند .در مناطق مرطوب که گرمای روز و شب
با هم تفاوت زيادی ندارد ديوار های بزرگ فايده ای ندارد .ساختما ن ها اغلب از چوب سبک وزن درست می شوند .سقف بلند باعث
وجود پنجره های بزرگ و هوای طبقه طبقه می شود.
در نتیجه ساکنین در اليه های پايین و خنک تر زندگی می کنند ،تهويه عمودی سقف ها و پنجره های بلند نه تنها تهويه را
افزايش می دهد بلکه خروجی هوای های داغ را امکان می دهد .پس سقف های شیروانی بدون طاق در اکثر مناطق مرطوب مشهود
است {.}4

شكل1ـ ساخت و ساز گسترده در آب و هوای گرم و خشک این روستا که در یمن است از پنجره های کوچک،وسقف خانه ها
برای هم سایه ایجاد کرده اند(همان).

شكل2ـ امروزه معماری سنتی و مردمی همچون ماسوله در ایران است که نمونه ای ازهماهنگی معماری با اقلیم است.
(آرشیو نگارندگان)

با توجه به اصول معماری و شهرسازی پايدار می توان گفت که ماسوله به داليل زير دارای طراحی معماری و بافت شهری پايدار و
منطبق بر اصول زيست محیطی است:
1ـ استقرار بافت شهری در قسمت میانی کوهپايه متناسب با شرايط اقلیمی منطقه.
2ـ جهت گیری شهر به سمت جنوب وجنوب شرقی متناسب يا شیب طبیعی زمین به دلیل استفاده هر چه بیشتر از گرمای
خورشید در زمستان های سرد وبرفی ماسوله
3ـ بافت شهری منطبق (پلکانی).تراکم زياد وگسترش خانه ها در ارتفاع با حداقل مساحت هماهنگ با شیب طبیعی زمین.
8ـ شکل گیری مسیرهای ارتباطی شمالی ـ جنوبی بین فضاهای شهری متناسب باتوپوگرافی طبیعی زمین استفاده از مصالح بومی
مانند چوب ـ خشت ـ سنگ های طبیعی و ...در معماری وسازه
5ـ طراحی فضاهای زيستی تابستانی(تاالر)و فضای زيستی زمستانی(سومه) جهت استفاده در فصول مختلف
6ـ عدم وجود آلودگی های هواوآلودگی های صوتی و ساير آلودگی های زيست محیطی
7ـ استفاده از منابع طبیعی مانند چشمه های طبیعی آب جهت تامین آب مصرفی شهروندان.
4ـ طراحی سقف شیبدار با شیب ماليم جهت دفع آب باران و رطوبت ناشی از آن.
9ـ وجودعايق های حرارتی برای مقابله با سرما در فصول سرد و عايق رطوبتی برای جلوگیری ازنفوذ باران.
14ـ استفاده از شیارهای طبیعی کوه به عنوان کانال های دفع فاضالب شهری{}9
در اقلیم های معتدل ولی ابری ساختمان ها رو باز هستند تا نور خورشید را تا حد ممکن در يافت کنند .در اين مناطق استفاده از
پنجره جلو آمده (شاه نشین) مشترک است .در پايان در اکثر اقلیم های سرد ،معماری کامال متفاوتی ديده می شود.
در اين اقلیم سرد و خشک کوهستانی اهمیت نگهداری گرما باالست  ،خانه ها مثل حیوانات محلی خیلی فشرده به هم قرار می
گیرند تا نسبت سطح فضا به حجم را کم کنند .پنجره ها کم هستند زيرا نقاط ضعف پوشش حرارتی هستند .پس مقاومت حرارتی
ديوار ها مهم است .چوب بیشتر از سنگ استفاده می شود به خاطر سبک بودن هوای گرم و باال رفتن آن ،سقف ها کوتاه هستند
(زير 2متر) درخت ها و تغییرات سطح برای جلوگیری از وزش باد سرد مفید هستند.
و پنجره ها قربانی نگهداری هوای گرم می شوند و خبری از منظره روز نیست.

شكل 3ـ درمناطق گرم و مرطوب ،تهویه طبیعی با استفاده از سایه ،کلید آسایش است .در این خانه در جالزتون کارولینای
شمالی از پوشش ایوان و بالكن برای سایه دادن به پنجره ها استفاده شده به همان خوبی که فضای خنک بیرونی وجود دارد.
رنگ سفید سقف و انعكاس نور تاثیر زیادی در کاهش دمای تابستان دارد{.}8

شكل4ـ دراقلیم های گرم و مرطوب مثل سوماترای اندونزی خانه های بومی با
استفاده از چوب های با بافت باز و سقف های بلند با شیروانی های بزرگ برای
افزایش تهویه طبیعی بهره برده اند (همان).

شكل5ـ پنجره شاه نشین برای دریافت حداکثر نور در مناطق معتدل ولی ابری مثل این ساختمان در کالیفرنیا استفاده می شود
(همان).

بنابراين اقلی م تا آنجا که به آسايش انسان مربوط می شود ،نتیجه تاثیر متقابل عناصری چون تابش آفتاب ،دما و رطوبت هوا ،وزش
باد و میزان بارندگی است{.}6
4ـ3ـ معماری رسمی و سنتی
نه تنها معماری بومی بلکه ساختمان های دارای نقشه مدرن و ماهرانه هم بايد پاسخگوی کنترل محیطی باشند .اعجاز معماری
سنتی ،در معبد يونانی يک حرکت ساده برای محافظت در برابر باران و نور خورشید است.

شكل6ـ ایوان قدیمی سقف های کاربردی خودش را در ورودی ضد خورشید و باران در معبد یونانی دارد{.}11

محبوبیت معماری سنتی به خاطر ظريف بودن آن نیست بلکه به خاطر زمینه کاربردی آن است .اين يک راه بهتر برای سايه دادن
به پنجره ها ،ديوارها و ايوان ها در نسبت به طاق نما هايی که ستون
بندی و طاقه دارند است.

شکل7ـ فراهم نمودن شرايط آسايش در اين منطقه پر باران و مرطوب ،از
جمله معضالتی بوده که ساختمان های سنتی توانسته پاسخگوی آن باشند.
متداول ترين نوع ساختمان سنتی در اين منطقه به نام گالی پوش خانه
معروف است که بام آن با پوشش گالی (نوعی علف که درکنار مرداب ها می
رويد) است و دارای کرسی چینی چوبی در زير ساختمان می باشد{.}3

امروزه اولین پیامدهای انرژی کره زمین هشدار داده شده است .يک بحث که لوکوربوزيه مطرح می کند اين است که خانه بايد
خودش در تامین گرما ،سرما و نور اثر گذار باشد.
ايده او در (تاثیر خورشید) در جزيیات مورد بحث قرار گرفته است .يکی از اشکال استفاده شده ،سقف چتری است که مانند يک
چتر تمام ساختمان را پوشش می دهد.
يک مثال خوب برای اين ( خانه آدم) ساخته لوکوربوزيه است که از شیشه و استیل رنگ شده ساخته شده است.

شكل8ـ (خانه آدم) درزوریخ سویس به خوبی شكل سقف چتری را نشان می دهد این خانه در حال حاضر (لوکوربوزیه) نامیده
می شود}11{.

 -4-4نگرش معمارانه
طراحی قابل تحمل گرمايی ،سرمايی و نوردهی ساختمان ها می تواند در  3رويکرد کامل شود:
اولین رویكرد :از طراحی معمارانه ساختمان ها اين است که خود ساختمان هدر رفتن گرما را در زمستان کاهش دهد و استفاده
از بازدهی نور ،تصمیم گیری های ضعیف در اين نقطه می تواند به ساده گی  2يا  3برابر تجهیزات مکانیکی و همچنین انرژی مورد
نیاز را افزايش دهد.
ازطرفی ديگر تصمیم گیری درست در رويکرد اول می تواند تا  %64مصرف انرژی را کاهش دهد.
رویكرد دوم :انطباق دهی استفاده از انرژی طبیعی به عنوان مدل هايی مثل گرما زايی منفعل و سیستم های نوردهی .تصمیم
گیری مناسب در اين مورد می تواند مصرف انرژی را به میزان  %24ديگر کاهش دهد .بنابراين استراتژی ها در رويکرد 1و 2که هر
دو کامال معمارانه اند می توانند مصرف انرژی را به میزان  %44کاهش دهند.
رویكرد سوم :شامل طراحی تجهیزات مکانیکی است تا نهايت باز دهی داشته باشد و اين تالش می تواند  %4مصرف انرژی ديگر را
کاهش دهد .بنابراين تنها مصرف  %12انرژی بیشتر مورد نیاز است .نسبت به ساختمان های مرسوم ،میزان کم انرژی می تواند از
منابع قابل تجديد در خارج يا داخل محدوده ی ساخت و ساز تامین شود.

فهرست  4-4تعدادی از موضوعات طراحی را که نوعی از  3رویكرد است را نشان می دهد.

رویكرد :3تجهیزات مکانیکی
رویكرد:2سیستم کنش

پذير(انرژی

طبیعی)
رویكرد:1اصول طراحی ساختمان ـ نگهداری گرماـ
خروج گرماـ پرهیزازگرما

شكل9ـ رویكردهای طراحی قابل تحمل گرمایش ،سرمایش و نوردهی نشان داده شده اند .رویكرد 1و 2حوزه کار معمار هستند
که با تصمیمات طراحی مناسب ،مصرف انرژی را تا %81کاهش می دهند{.}11

جدول شماره :1سه رویكرد نگرش طراحی(منبع نگارندگان)
نوردهی

سرمایش

گرمایش

نورخورشید

جلوگیری از ورود گرما

نگهداری

.1پنجره

. 1سايه دهی

.1نرخ سطح به حجم

.2شکل برشی

.2رنگ خارجی

.2عايق کاری

.3داخل

.3عايق کاری

.3تصويه

رویكرد1ـ
اصول اصلی
طراحی

.8حجم
انرژی خورشیدی

نوردهی

سرمایش منفعل

.1پنجره سقفی

.1سرمای تبخیری

.2هواکش

.2سرمای شبانه

.2ديوار حائل

.3طاقچه روشن

.3تهويه مطبوع

.3فضای خورشیدی

نورپردازی برقی

تجهیزات سرمایی

تجهیزات گرمایی

.1المپ

.1دستگاه خنک کننده گی

.1کوره

.2ترکیب

.2داکت

.2دمنده

.3مکان ترکیب

.3خروجی هوا

.3داکت

.1افزايش

مستقیم

رویكرد 2ـ
انرژی طبیعی

وتكنیک

های فعال
رویكرد3ـ
تجهیزاتمكانیكی
والكتریكی

.8سوخت

طراحی گرمايش ،سرمايش و نوردهی ساختمان چه کامال قابل تشخیص باشد يا نباشد ،همیشه اين سه رويکرد را در بر می گیرد.
متاسفانه در گذشته ی نزديک تقاضا های کمی برای ساختمان های اين چنینی عرضه شده است که از محیط داخل تاثیر می
پذيرد .بنابراين معمارانی که اغلب در تضاد با گرمايش ،سرمايش و نور دهی ساختمان هستند ،بعضی اوقات ساختمان هايی را
طراحی می کردند که با محیط ا طراف متفاوت بود .برای مثال :خانه هايی با شیشه های بزرگ برای مناطق خیلی سرد و خیلی گرم
طراحی شده اند .مهندسان با حرص برای تامین گرما و سرما و برای بدست آوردن آسوده گی گرمايی طراحی هايی کردند .اين
خانه های شیشه ای وقتی که نور خورشید زياد بود از برق برای تامین نور در طول روز استفاده می کردند ،زيرا آنها به منظور
کیفیت نوردهی طراحی نشده بودند.در بعضی مناطق ممکن است تجهیزات مکانیکی را به صفر کاهش داد .برای مثال( :آموری
الوينز) خانه و دفتر خود را در کوهستان های راکی در برف در(کلورادو) طراحی کرد ،جايی که در زمستان خیلی سرد ،گرم و در
تابستان گرم ،خنک است .در صورتی که هیچ سیستم گرمايی و سرمايی ندارد .او از استراتژی های 1و 2برای دست يابی به گرما و
سرما از انرژی پرتوی خورشیدی برای تامین انرژی مورد نیاز باقیمانده استفاده کرد .به طور معمول وقتی تشخیص داده شود که هر
کدام ا ز اين رويکرد ها يک کلیتی از فرايند طراحی گرمايی ،سرمايی و نوری را تشکیل می دهند ،ساختمان از راه های مختلف
بهبود داده می شوند .ساختمان ها اغلب به خاطر کم شدن نیاز به انرژی ارزان تر می شوند).)Edward,2010:45

 -5-4الگوبرداری از معماری بومی اما به صورت امروزی
با توجه به رشد تکنولوژی ،ديگر مانند گذشته شهرنشینان نمی توانند به روش سنتی بنای معماری خلق کنند چون هم نیاز ما از
فضای معماری عوض شده است و هم روش ساخت سنتی پاسخگو نیستند ،اما می توان با توجه به فناوری نوين معماری بومی را به
زبان امروزی ترجمه و تبديل کرد.

شکل14ـ خانه مهسان پنج درايران دارای برچسب انرژی نوع ( Aبهینه سازی مصرف سوخت و انرژی)  ،خانه زنده(با تغییر روز و
شب و فصل تغییراتی در خانه بوجود می آيد ، ).تلفیق معماری سنتی ايرانی با معماری مدرن است(.آرشیو نگارندگان)
 -6-4ماندگاری کنش پذیر
ما بايد ساختمانی طراحی کنیم که نه تنها زندگی امروزی ما را تقويت کند ،بلکه برای مواقع اضطراری نیز مناسب باشد .برای مثال
در زمان طوفان کاترينا در امريکا) )2005خانه های چوبی شانس بیشتری برای بقا نسبت به خانه های نوعی نزديک زمین داشتند.
 -7-4انرژی و معماری
در ع صر معماری مدرن مصرف انرژی موضوع ناچیزی تشخیص داده می شد و استفاده مجدد از انرژی بحث مهمی نبود .اما امروزه
معماران مسئولیت و فرصت طراحی جهت کاهش انرژی را دارند و مسئولیت ايشان خیلی بیشتر شده است زيرا ساخت و ساز بر
زندگی تاثیر می گذارد .بنابراين معماری که انرژی را حفظ کند ،می تواند دلپذيرتر ،قابل تحمل تر و با ظرافت تر باشد .اين معماری
می تواند از معماری مرسوم کم هزينه تر باشد .هزينه های عملیاتی پايین می آيد و به علت کم شدن نیاز به تجهیزات گرمايش و
سرمايش هزينه های اولیه کم می شود .در شرح اهمیت صرفه جويی انرژی در معماری ،همی شايد بس باشد که طراحی آگاهانه
انرژی حاصل شده ساختمان ها نیاز به انرژی گران ،ناپاک و غیر قابل برگشت را ندارد.
باتوجه به اين که دلیل گرمايش زمین به طور کامل از افزايش مصرف انرژی مشخص شده ،اولین بحث مهم طراحی معماری اين
است که به منظور حفاظت از کیفیت زندگی روی زمین ،نوع طراحی اکنون" ،قابل تحمل"" ،سبز" يا "کربن کم" نامیده شود.
جدول شماره  1نشان می دهد بحث انرژی خورشیدی به صورت شگفت آوری ،زير مجموعه ی بزرگ بحث انرژی است .يک دلیل
اين است که طراحی ما را به استفاده از سلول های خورشیدی ،گرمايش فعال (آب گرم) گرمايش منفعل (گرمايش فضا) نور دهی و
سايه سوق می دهد .بنابراين سايه دهی برعکس جمع آوری انرژی خورشیدی است .اين يکی از مهمترين استراتژی های طراحی
خورشیدی است زيرا اين کار می تواند هزينه های تهويه هوا را خیلی کم کند.

 -8-4راهكارهای طراحی اقلیمی
الف:کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی:
 سیستم آبگرم خورشیدی به دست آوردن انرژی رايگان با استفاده از انرژی خورشیدی استفاده از توزيع هوا در زير زمین و بادگیر -استفاده از انرژی تجديد شونده حداکثر استفاده از نور روز درز بندی داکتهای هوا مانند :باد استفاده از سنسور های حرارتی و الکتريکی استفاده از پانل های خورشیدی (ديوار های سلولزی)ب:کاهش تقاضای مصرف انرژی:
 توجه به جهت گیری ساختمان نسبت به خورشید استفاده بجا از تراس و صفحات و سقف های مشبک انتخاب مناسب ترين سیستم پنجره با توجه به اقلیم استفاده از پنجره های سقفی برای دريافت روشنايی روز در صورت امکان ايجاد سايه روی پنجره های جنوبی به حداقل رساندن پنجره های شرقی و غربی درز بندی داکتهای هوا قرار دادن گاراژها و انبارها در جهت غرب و شرق قرار دادن تجهیزات به صورت متمرکز تا هزينه آبگرم کن کاهش يابد استفاده از المپ های فلورسنت بجای انواع ديگر (قباديان و مهدوی.)55:1349،4ـ9ـ بحث های انرژی
از زمانی که گرمای زمین به بحث وخیم و بحرانی قابل تحمل بودن محیط تبديل شد" ،سازمان معماری  "2434شکل گرفت تا
میزان گازهای گلخانه ای را تا سال  2434به صفر برساند .اين سازمان از معماران و گروه های ساختمانی می خواهد تا چالش
 2434را حل کنند ،و باعث شود تا تولید گاز گلخانه ای در سال  2414پنجاه درصد کم شود و اين کاهش را تا سال 2434تا صفر
کاهش دهند .هدف تاريخ گذاری چالش  2434بر پايه شناختی است که نشان می دهد تا قبل از انتشار گازهای گلخانه ای و اين
که انسان کنترل تغییر شرايط محیطی خود را از دست بدهد چقدر زمان وجود دارد .برای تکمیل اين اهداف واقعی و مهم طراحی
خانه ها بايد استراتژی های ترکیبی را اخذ کند(سايت معماری.)2434
4ـ11ـ نتیجه
عواملی از قبیل کاهش منابع فسیلی و خطراتی چون گرم شدن کره زمین ،افزايش جمعیت،کاهش منابع آب آشامیدنی،کاهش
منابع محیطی ،آلودگی محیط زيست و....در حال و آينده کره زمین را به مخاطره انداخته است.در اين راستا طراحی صحیح
ساختمان ها يکی از تاثیر گذار ترين ارکان ها در ساخت جهانی مبرا از اين تهديد ها در آينده می باشد

بنابراين در طول طراحی ،معماران همزمان فرصت راضی کردن تاثیر گذاری ظرافت،گرمايش  ،سرمايش و نوردهی کارامد را دارند .
پس در طول طراحی معمارانه خانه ها می توانند با استفاده از تنظیم شرايط محیطی قابل تحمل گرم يا سرد شوند و نور پردازی
شوند.
اين مقاله برای کمک به معماری برای طراحی خانه ی قابل تحمل با مصرف انرژی کم نوشته شده که با يک حساب سر انگشتی ،
راهنمايی ها و مثال هايی ترسیم کرده است که از بهترين های زمان قديم و حال استفاده کرده است .معماری سنتی که در آن از
انرژی کمی استفاده شده ،برای ايده ها عرضه ش ده و الهام گرفته شده است .سازه های محلی و بومی اغلب پاسخگوی اقلیمی مکان
و فرهنگ هستند.
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