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   چکیده
در اقلیم گرم راهکار مناسبی جهت  هاسایه اندازي ساختمانبشر بوده است و خود از دیرباز مورد توجهسرمایش ساختمان  جهتسایه سایه اندازي و بهره گیري از 

ري و باشد. از طرفی زاویه جهت گیه میي ساختمان عامل مهمی در جهت ایجاد سایه بر روي بدنهارود؛ در این راستا شکل بدنهسرمایش غیرفعال به شمار می
و به تبع آن مقدار انرژي دریافتی را تحت تاثیر خود قرار دهد. این  تواند میزان خود سایه اندازيبسیار موثر دیگري است که می استقرار ساختمان نیز از موضوعات

سایه اندازي در زوایاي مختلف جهت گیري ساختمان و تواماً میزان پیش آمدگی مطلوب طبقات در نما جهت کسب مقاله بر آن است تا به بررسی و مقایسه خود
 هر کیش در اقلیم گرم و مرطوب ایران است. بیشترین میزان سایه بپردازد. شهر و اقلیم مورد مطالعه، ش

در حالیکه  هابر اساس یافته انجام گرفته است. شبیه سازي ۱اکوتکتتحلیلی است که در آن به کمک نرم افزار -روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی
شود، جهت گیري نسبت به شرق و غرب و نیز تفاوت زاویه قرارگیري سبب آمدگی طبقات موجب تغییر قابل توجه میزان خودسایه اندازي بنا میتغییر میزان پیش

شود. گردد اما در هر دو حالت میزان انرژي تابشی دریافتی دستخوش تغییرات قابل توجه میحت سایه بنا نمیسطوح تساالنه متوسط تغییر چشمگیر در میزان 
غرب، مدل بهینه از منظر  درجه به سمت 30متر نسبت به هم، با زاویه قرارگیري 0.3بقات به میزان آمدگی طپیشنتایج بیانگر آن است که ساختمان چهارطبقه با 

 گردد.سرمایش ایستا تلقی می

 انداز، جهت گیري بنا، طراحی اقلیمیسایهاندازي، نماي خودخودسایه :ان واژگد کلی
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Abstract  
Shading and using shade to cool the building has long been considered by humans, and self-shading of buildings in hot 
climates is a good solution for passive cooling; In this regard, the shape of the building bodies is an important factor in 
creating shadow on the body. On the other hand, the angle of orientation and placement of the building is another very 
effective item that can affect the amount of self-shading and, consequently, the amount of energy received. This article 
intends to study the self-shading in different angles of the building orientation and the desired amount of protrusion of 
the floors in the facade to obtain the maximum amount of shading. The studied city and climate is Kish city in the hot and 
humid climate of Iran. The research method in this research is descriptive-analytical, in which simulation has been done 
with the help of Ecotect software. According to the findings, while changing the degree of protrusion of the floors causes 
a significant change in the amount of self-shading, the orientation towards the east and west and also the difference in 
positioning angle does not cause a significant change in the average annual amount of shaded areas. Still, in both cases, 
the amount of radiant energy received changes significantly. The results show that the four-story building with the 
protrusion of the floors by 0.3 meters relative to each other, with an angle of 30 degrees to the west, is considered the 
optimal model in terms of passive cooling. 
 
Keywords: Self-shading, Self-shaded façade, building orientation, Climatic design
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 مقدمه    -1
انرژي و به تبع آن انتشار گازهاي گلخانه اي به یکی از امروزه مصرف بی رویه  

سازي مصرف با توجه به اینکه بهینه.  ]1[  معضالت بزرگ جهان تبدیل شده است
، ارائه رودانرژي از محورهاي اصلی دستیابی به توسعه پایدار به شمار می

سکن از اهمیت و م، به ویژه در بخش ساختمان خصوصاین  راهکارهایی در
در اقلیم گرم و مرطوب نیاز سرمایشی بنا از مهمترین   .]2[زیادي برخوردار است  

هاي مصرف انرژي در ساختمان است. با توجه به میزان باالي مصرف بخش
-بایست هم در مرحله ایدهانرژي و هزینه متعاقب آن، کاهش مصرف انرژي می

بنا و هم در زمان استفاده از ساختمان مدنظر قرار گیرد. به  پردازي طراحی
ها و ترفندهاي خاص در همین دلیل امروزه اقبال عمومی براي استفاده از روش

طراحی که بتواند این بار مصرفی را کاهش دهد وجود دارد. در همین راستا 
ن هاي مختلف و بررسی تاثیرات متغیرهاي گوناگواستفاده از شبیه سازي

  .]3[ بسیار مفید واقع شودتواند طراحی بنا بر میزان انرژي مصرفی می
ترین راه مدیریت گرمایش و سرمایش در هاي طراحی ایستا اقتصاديروش

هاي حلهاي سرمایش فعال ساختمان از جمله راهتکنیک ]4[بناهاست.
براي کمک به کاهش مصرف انرژي ساختمان  امیدوارکننده و مقرون به صرفه

اندازي در بنا یکی از ترفندهاي سرمایش استفاده از روش خودسایه .]5[باشد  می
تواند به کاهش میزان انرژي تابشی دریافتی توسط نماي ا است که میایست

گرم و مرطوب  ساختمان و به تبع آن کاهش بار سرمایشی بنا به ویژه در اقلیم
هاي جاذب منجر شود. با توجه به اینکه نماي ساختمان از مهمترین قسمت

رگیري بدنه رود، شکل و موقعیت قراانرژي تابشی خورشید در بنا به شمار می
و گرماي   هاتواند تاثیر به سزایی در میزان نور جذب شده توسط دیوارهو نما می

منتقل شده به داخل بنا و به دنبال آن مقدار بار سرمایشی داشته باشد. بنابراین 
اندازي بر اگر نماي ساختمان به گونه اي طراحی شود که منجر به خودسایه

 .]6[ توان گام موثري در راستاي سرمایش ایستا برداشتها گردد میجداره
مستقیما بر آسایش حرارتی در جهت گیري بنا نیز از عوامل مهمی است که 

داخل بنا موثر است چرا که زاویه اشعه خورشید و سطح نما می تواند میزان 
ها اشعه تابیده شده بر دیوارها و گرماي منتقل شده به داخل بنا از طرق جداره

-را تعیین کند. در حقیقت زاویه جهت گیري ساختمان نقش مهمی در سایه
 .]7[ د داشتاندازي و روشنایی روز خواه

و نیز تاثیر جهت گیري  طراحی نماها نحوه پیرامون مختلفیمطالعات      
به منظور ایجاد سایه و کاهش انرژي تابشی   در اقلیم گرم و مرطوب  هاساختمان

صورت گرفته است. با توجه به موقعیت مناسب و تشابه شرایط و بار سرمایشی 
بهره  طقهدر این من یمطالعات نچنیتوان از هوایی در جزیره کیش، می و آب

-دو بخش که بخش نخستین مربوط به پژوهش  در. بررسی این مطالعات  جست
اندازي و بخش پسین به تحقیقات مربوط ي مرتبط با تاثیر سایه و خودسایهها

 گردد.ي دریافتی ساختمان است، ارائه میبه تاثیرات جهت گیري بنا بر انرژ
استفاده از تابش مستقیم نور خورشید به داخل ساختمان مانگونه که با ه     

می توان بنا را گرم نمود، با استفاده از سایه می توان در طول فصل گرما از ورود 
پرتوهاي آفتاب ممانعت کرد و فضاي داخلی را خنک نگاه داشت؛ در واقع 

ه مطلوبیت سایه در بنا مرتبط با اقلیمی است که ساختمان در آن قرار گرفت
ي گرم استفاده از سایه راهکاري بسیار کارآمد جهت هاکه در اقلیماست بطوري

ي مختلفی هاسایه اندازي در ساختمان به روش  سازي فضا به شمار می رود.خنک
ي گیاهی و یا هاي ثابت و متحرك، استفاده از پوششهاباناز جمله ایجاد سایه
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 معماري،  طراحی  در  اندازيسایهگردد. خوداستفاده از اجزاي خود بنا حاصل می
 در ساختمان، پیرامون سطوح روي سایه ایجاد جهت راهکارهایی از استفاده

. ]8[ باشد می ساختمان داخل دماي کاهش منظور به سال، گرم يهاماه طول
معماري و خصوصیات کالبدي ساختمان از مهمترین مسایل مربوط ي  هاویژگی

با ارتقاي توانند که میي ایستا در ساختمان هستند هابه استفاده از سامانه
میزان استفاده از انرژي را به طور قابل مالحظه اي تغییر  اندازيخودسایه

البته باید توجه داشت که نور طبیعی و برخورداري از آن در فضاهاي  .]9[دهند
ه در اي باشد ک اندازي نباید به گونهیهساختمان اهمیت زیادي دارد و سا  داخلی

و بناهاي  هادر فرم .]10[ فصل غیر بحرانی محرومیت از تابش را موجب شود
انداز با الگوي معماري سرآمد، در فصول گرم پرتوهاي خورشید امکان خودسایه

ورود به فضا را نمی یابند حال آنکه امکان بهره گیري از نور خورشید در فصول 
اي در مقاله  ]12[  و همکارانش 1لوافپور  .]11[  سرد در ساختمان فراهم می گردد

انداز با در نظر گرفتن هاي خودسایهبا عنوان آسایش حرارتی تابستانی و هندسه
اقلیم آینده انگلستان به بررسی چگونگی حذف یا کاهش گرمایش بیش از حد 

ن تحقیق بر روي پردازند. تاکید اصلی ایساختمان در اثر تابش خورشید می
میزان بهینه تغییر زاویه نماي جنوبی بنا جهت بهره گیري از سایه خود 
ساختمان می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که بکارگیري 
یک نماي مایل می تواند تا حد زیادي احتمال گرمایش بیش از حد ساختمان 

ی بر میزان تهویه طبیعی و تحت تاثیر تابش را از بین ببرد اگرچه تاثیرات
و   2روشنایی نور روز در داخل بنا خواهد داشت. در مقاله اي دیگر نیکپور

در  حرارت انتقال به بررسی تاثیر خودسایه اندازي در کاهش ]13[ همکارانش
 هاي اداري پرداخته اند. در روند این تحقیق یک ساختمان اداري درساختمان

مالزي با فرم الماس معکوس مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه حاکی از این است 
گیري در کاهش انرژي اندازي نقش بسیار چشمکه استفاده از راهکار خودسایه

  هاي اداري دارد.تابشی ورودي و در نتیجه کاهش بار سرمایشی ساختمان
صورت گرفته که  ]3[ و همکاران 3در این خصوص پژوهشی توسط کاندار     

به بررسی عملکرد حرارتی و بصري بناي الماسی شکل و خود سایه انداز در 
مالزي پرداخته است. این تحقیق نشان داده است که فرم الماس گونه بنا در 
این اقلیم سبب شده تا گرماي تابشی منتقل شده به فضاي داخلی به میزان 

زان روشنایی روز در حد چشم گیري کاهش یابد. این در حالی است که می
در مقاله اي با عنوان راهکارهاي   ]14[ 4سوسا  ).1(شکل  مطلوب باقی مانده است

هاي طراحی نما در اقلیم گرم و مرطوب و کاهش بارهاي حرارتی به بررسی شیوه
هاي کشور ونزوئال می پردازد و طراحی انداز در ساختمانسایهطراحی نماي خود

انداز را در این خصوص بسیار موثر می داند. بطوریکه قرار دسایهنماي غربی خو
دادن بازشو در نماي غرب سبب افزایش بار سرمایشی ساختمان می گردد، 

هاي گیاهی ها و پوششسوسا همینطور استفاده از سایه اندازهاي خارجی، بالکن
در   ]11[ بنیرا در این راستا بسیار مفید قلمداد نموده است. مهدوي نژاد و تنکا

انرژي در الگوي معماري سرآمد وري اندازي و بهرهتحقیقی با عنوان خودسایه
ها و میزان جذب انرژي خورشیدي هاي مختلف فرم ساختمانبه بررسی نمونه

اندازي بنا ایجاد آنها در اقلیم شهر تهران پرداخته و نتیجه می گیرد که خودسایه
 داخلی محیط به حرارت انتقال کنترل واسطه سایه در سطوح پیرامونی به

در  نیز ]15[ 5ینگ ل .دارد انرژي مصرف سازيبهینه رد زیادي ساختمان، تأثیر
هاي فرم پژوهش خود به بررسی کاهش دریافت انرژي خورشیدي توسط

اندازي انداز پرداخته است. این پژوهش نشانگر آن است که خودسایه خودسایه
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سکن از اهمیت و م، به ویژه در بخش ساختمان خصوصاین  راهکارهایی در
در اقلیم گرم و مرطوب نیاز سرمایشی بنا از مهمترین   .]2[زیادي برخوردار است  

هاي مصرف انرژي در ساختمان است. با توجه به میزان باالي مصرف بخش
-بایست هم در مرحله ایدهانرژي و هزینه متعاقب آن، کاهش مصرف انرژي می

بنا و هم در زمان استفاده از ساختمان مدنظر قرار گیرد. به  پردازي طراحی
ها و ترفندهاي خاص در همین دلیل امروزه اقبال عمومی براي استفاده از روش

طراحی که بتواند این بار مصرفی را کاهش دهد وجود دارد. در همین راستا 
ن هاي مختلف و بررسی تاثیرات متغیرهاي گوناگواستفاده از شبیه سازي

  .]3[ بسیار مفید واقع شودتواند طراحی بنا بر میزان انرژي مصرفی می
ترین راه مدیریت گرمایش و سرمایش در هاي طراحی ایستا اقتصاديروش

هاي حلهاي سرمایش فعال ساختمان از جمله راهتکنیک ]4[بناهاست.
براي کمک به کاهش مصرف انرژي ساختمان  امیدوارکننده و مقرون به صرفه

اندازي در بنا یکی از ترفندهاي سرمایش استفاده از روش خودسایه .]5[باشد  می
تواند به کاهش میزان انرژي تابشی دریافتی توسط نماي ا است که میایست

گرم و مرطوب  ساختمان و به تبع آن کاهش بار سرمایشی بنا به ویژه در اقلیم
هاي جاذب منجر شود. با توجه به اینکه نماي ساختمان از مهمترین قسمت

رگیري بدنه رود، شکل و موقعیت قراانرژي تابشی خورشید در بنا به شمار می
و گرماي   هاتواند تاثیر به سزایی در میزان نور جذب شده توسط دیوارهو نما می

منتقل شده به داخل بنا و به دنبال آن مقدار بار سرمایشی داشته باشد. بنابراین 
اندازي بر اگر نماي ساختمان به گونه اي طراحی شود که منجر به خودسایه

 .]6[ توان گام موثري در راستاي سرمایش ایستا برداشتها گردد میجداره
مستقیما بر آسایش حرارتی در جهت گیري بنا نیز از عوامل مهمی است که 

داخل بنا موثر است چرا که زاویه اشعه خورشید و سطح نما می تواند میزان 
ها اشعه تابیده شده بر دیوارها و گرماي منتقل شده به داخل بنا از طرق جداره

-را تعیین کند. در حقیقت زاویه جهت گیري ساختمان نقش مهمی در سایه
 .]7[ د داشتاندازي و روشنایی روز خواه

و نیز تاثیر جهت گیري  طراحی نماها نحوه پیرامون مختلفیمطالعات      
به منظور ایجاد سایه و کاهش انرژي تابشی   در اقلیم گرم و مرطوب  هاساختمان

صورت گرفته است. با توجه به موقعیت مناسب و تشابه شرایط و بار سرمایشی 
بهره  طقهدر این من یمطالعات نچنیتوان از هوایی در جزیره کیش، می و آب

-دو بخش که بخش نخستین مربوط به پژوهش  در. بررسی این مطالعات  جست
اندازي و بخش پسین به تحقیقات مربوط ي مرتبط با تاثیر سایه و خودسایهها

 گردد.ي دریافتی ساختمان است، ارائه میبه تاثیرات جهت گیري بنا بر انرژ
استفاده از تابش مستقیم نور خورشید به داخل ساختمان مانگونه که با ه     

می توان بنا را گرم نمود، با استفاده از سایه می توان در طول فصل گرما از ورود 
پرتوهاي آفتاب ممانعت کرد و فضاي داخلی را خنک نگاه داشت؛ در واقع 

ه مطلوبیت سایه در بنا مرتبط با اقلیمی است که ساختمان در آن قرار گرفت
ي گرم استفاده از سایه راهکاري بسیار کارآمد جهت هاکه در اقلیماست بطوري

ي مختلفی هاسایه اندازي در ساختمان به روش  سازي فضا به شمار می رود.خنک
ي گیاهی و یا هاي ثابت و متحرك، استفاده از پوششهاباناز جمله ایجاد سایه
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 معماري،  طراحی  در  اندازيسایهگردد. خوداستفاده از اجزاي خود بنا حاصل می
 در ساختمان، پیرامون سطوح روي سایه ایجاد جهت راهکارهایی از استفاده

. ]8[ باشد می ساختمان داخل دماي کاهش منظور به سال، گرم يهاماه طول
معماري و خصوصیات کالبدي ساختمان از مهمترین مسایل مربوط ي  هاویژگی

با ارتقاي توانند که میي ایستا در ساختمان هستند هابه استفاده از سامانه
میزان استفاده از انرژي را به طور قابل مالحظه اي تغییر  اندازيخودسایه

البته باید توجه داشت که نور طبیعی و برخورداري از آن در فضاهاي  .]9[دهند
ه در اي باشد ک اندازي نباید به گونهیهساختمان اهمیت زیادي دارد و سا  داخلی

و بناهاي  هادر فرم .]10[ فصل غیر بحرانی محرومیت از تابش را موجب شود
انداز با الگوي معماري سرآمد، در فصول گرم پرتوهاي خورشید امکان خودسایه

ورود به فضا را نمی یابند حال آنکه امکان بهره گیري از نور خورشید در فصول 
اي در مقاله  ]12[  و همکارانش 1لوافپور  .]11[  سرد در ساختمان فراهم می گردد

انداز با در نظر گرفتن هاي خودسایهبا عنوان آسایش حرارتی تابستانی و هندسه
اقلیم آینده انگلستان به بررسی چگونگی حذف یا کاهش گرمایش بیش از حد 

ن تحقیق بر روي پردازند. تاکید اصلی ایساختمان در اثر تابش خورشید می
میزان بهینه تغییر زاویه نماي جنوبی بنا جهت بهره گیري از سایه خود 
ساختمان می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که بکارگیري 
یک نماي مایل می تواند تا حد زیادي احتمال گرمایش بیش از حد ساختمان 

ی بر میزان تهویه طبیعی و تحت تاثیر تابش را از بین ببرد اگرچه تاثیرات
و   2روشنایی نور روز در داخل بنا خواهد داشت. در مقاله اي دیگر نیکپور

در  حرارت انتقال به بررسی تاثیر خودسایه اندازي در کاهش ]13[ همکارانش
 هاي اداري پرداخته اند. در روند این تحقیق یک ساختمان اداري درساختمان

مالزي با فرم الماس معکوس مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه حاکی از این است 
گیري در کاهش انرژي اندازي نقش بسیار چشمکه استفاده از راهکار خودسایه

  هاي اداري دارد.تابشی ورودي و در نتیجه کاهش بار سرمایشی ساختمان
صورت گرفته که  ]3[ و همکاران 3در این خصوص پژوهشی توسط کاندار     

به بررسی عملکرد حرارتی و بصري بناي الماسی شکل و خود سایه انداز در 
مالزي پرداخته است. این تحقیق نشان داده است که فرم الماس گونه بنا در 
این اقلیم سبب شده تا گرماي تابشی منتقل شده به فضاي داخلی به میزان 

زان روشنایی روز در حد چشم گیري کاهش یابد. این در حالی است که می
در مقاله اي با عنوان راهکارهاي   ]14[ 4سوسا  ).1(شکل  مطلوب باقی مانده است

هاي طراحی نما در اقلیم گرم و مرطوب و کاهش بارهاي حرارتی به بررسی شیوه
هاي کشور ونزوئال می پردازد و طراحی انداز در ساختمانسایهطراحی نماي خود

انداز را در این خصوص بسیار موثر می داند. بطوریکه قرار دسایهنماي غربی خو
دادن بازشو در نماي غرب سبب افزایش بار سرمایشی ساختمان می گردد، 

هاي گیاهی ها و پوششسوسا همینطور استفاده از سایه اندازهاي خارجی، بالکن
در   ]11[ بنیرا در این راستا بسیار مفید قلمداد نموده است. مهدوي نژاد و تنکا

انرژي در الگوي معماري سرآمد وري اندازي و بهرهتحقیقی با عنوان خودسایه
ها و میزان جذب انرژي خورشیدي هاي مختلف فرم ساختمانبه بررسی نمونه

اندازي بنا ایجاد آنها در اقلیم شهر تهران پرداخته و نتیجه می گیرد که خودسایه
 داخلی محیط به حرارت انتقال کنترل واسطه سایه در سطوح پیرامونی به

در  نیز ]15[ 5ینگ ل .دارد انرژي مصرف سازيبهینه رد زیادي ساختمان، تأثیر
هاي فرم پژوهش خود به بررسی کاهش دریافت انرژي خورشیدي توسط

اندازي انداز پرداخته است. این پژوهش نشانگر آن است که خودسایه خودسایه
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ها موجب کاهش قابل توجه تابش مستقیم خورشید در حاصل از فرم ساختمان
شود. او در این راستا میزان کاهش انرژي مختلف ساختمان میي هاجبهه

اي را مقایسه کرده است و انداز مکعبی و استوانهخودسایهي هادریافتی در فرم
تواند به نحو موثري انرژي مورد نیاز براي اندازي میگیرد که خودسایهنتیجه می

نگی فرم بهینه ر تحقیق خود به چگود ]16[ 1کاپلوتو سرمایش را کاهش دهد.
اندازي بیشتر پرداخته و در خصوص فرم هرم معکوس  ساختمان جهت خودسایه

به نتایج مطلوبی رسیده است، وي اذعان می دارد همراهی نماهاي خودسایه 
اندازهاي داخلی بنا می تواند نتایج بسیار موثري در کاهش انرژي انداز با سایه

  ).2باشد(شکلداشته دریافتی در مناطق با تابش زیاد 
عالوه بر فرم بنا چگونگی جهت گیري بنا نسبت به جهات اصلی جغرافیایی      

ساختمان و به تبع میزان نیز می تواند تاثیر به سزایی در میزان سایه اندازي بر  
ي فراوانی انجام هاانرژي تابشی دریافتی داشته باشد. در این باره نیز پژوهش

و همکاران  2مولیانیگردد. گرفته است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می
در پژوهشی با عنوان تاثیر جهت گیري بنا بر مصرف انرژي در کشور  ]17[

 سوماترا  غرب  ،  پادانگ  شهر  در  ساختمان  یک مصرفی  نرژيا اندونزي به بررسی
 و تجزیه انجام بنا و با مختلف يهاگیري با در نظر گرفتن جهت پرداخته و

-ساختمان به این نتیجه رسیده اند که بهینه ترین حالت جهت انرژي تحلیل

گیري ساختمان زمانی است که نماي ساختمان به سمت جنوب و جنوب غرب 
گیري، جهت گیري نماها به سمت شرق است. از این نظر بوده و بدترین جهت 

صرفه جویی در انرژي الزم براي   موجب  %4تا  جهت گیري مناسب بنا می تواند  
 تاثیر در تحقیق دیگري به بررسی ]18[ سرمایش بنا گردد. عظمتی و حسینی

 يهااقلیم در برودتی و بارهاي حرارتی بر آموزشی يهاساختمان گیري جهت
بنا پرداخته و به این نتیجه  برودتیمختلف با هدف کاهش بارهاي حرارتی و 

 سرد سرد، هاياقلیم براي جنوب سمت به هاساختمان گیريجهت اند کهرسیده

 جهت می باشد، و مناسب مرطوب و معتدل و مرطوب و گرم و کوهستانی،

در پژوهشی با   .است تراي مناسب کوهپایه و خشک و گرم هايماقلی براي شمالی
 ]19[همکارانش و  3عنوان جهت گیري بنا و تاثیر آن بر مصرف برق آشماوي

 اند که جهت گیري بنا تاثیر بسیار زیادي بر مصرف انرژيبه این نتیجه رسیده
جهت ایجاد شرایط آسایش در داخل بنا دارد. در شهر قاهره نماي جنوبی بنا 
نسبت به نماي غربی آن جذب انرژي بسیار کمتري داشته و نماهاي شمالی و 
سپس جنوبی کمترین جذب انرژي تابشی را داشته اند. از منظر این تحقیق 

-شمالی بهترین جهت گیري بنا زمانی است که ساختمان دقیقا در راستاي

 
1. Capeluto 
2. Mulyani 
3. Ashmawy 

به سمت شرق و غرب  درجه 15 جنوبی قرار گرفته است؛ ضمنًا با تغییر زاویه
 ]20[ همکارانشو  4یابد. در مقاله اي دیگر چیمقدار جذب انرژي افزایش می

انرژي در ناحیه مسکونی  به پژوهش در خصوص تاثیر آزیموت بنا بر مصرف
اند که جهت گیري بنا به سمت سنتی سیژاي چین پرداخته و نتیجه گرفته

درجه شمال غربی (بدترین  80گیريجنوب (بهترین حالت) نسبت به جهت 
فالح   .کیلو وات در مصرف برق کاهش داشته است  150حالت) به میزان تقریبی  

تفتی و مهدوي نژاد در پژوهشی با عنوان بهینه سازي فرم و جهت قرارگیري 
ساختمان به بررسی بهینه سازي فرم و جهت بنا در شهر تهران با در نظر گرفتن 
تراکم نسبی و میزان پوشش شیشه اي پرداخته اند. در نتیجه این تحقیق آمده 

برخالف   تهران  در  ساختمان  یک  بهینه  گیري  جهت  که  دهدمی  نشان  است نتایج
به سمت جنوب و جنوب شرق نبوده بلکه بهترین زوایاي تصور عام همواره 

درجه 177 و  171درجه بوده و بدترین زوایا بین  316تا  298قرارگیري بین 
سطح  کهیی هابیشتر نسبت به مدل با سطح شیشه خور یهایاست. ساختمان
 و همکارانش 5ناالموار.  نامناسب ترندي،  وري انرژدر بهره  ي دارندشیشه اي کمتر

ر ناحیه مرکزي زاویه بهینه قرارگیري بنا د در تحقیق دیگري به بررسی ]21[
قرارگیري بهترین حالت براي  سازي مصرف انرژي پرداخته و  هند از منظر بهینه

 -اویه صفر درجه چرخش و محور طولی شرقیرا در ز در این منطقهساختمان 

نیز در مقاله اي با عنوان بررسی  ]22[ و غفارزاده جهانبخش اند.دانستهغربی 
رابطه و میزان تاثیر تابش خورشیدي بر بدنه ساختمان در تعیین جهت گیري 

به مطالعه پرداخته و نتیجه بنا با هدف کاهش مصرف انرژي در شهر اصفهان 
 سطح نسبت به تابش ي زاویه و بیشتر تابش خورشید شدت اند هرچهگرفته

 بیش سطح روي شده تولید گرماي نتیجه در و ابشدریافت ت میزان باشد، قائم

 شهر در ساختمان گرمایشی و سرمایشی بار کاهش منظور خواهد بود و به تر

 15 تا 0 زوایاي بین جنوب سمت به ساختمان جهت قرارگیري بهترین اصفهان
 غربی -شرقی جهت در کشیدگی ساختمان که طوري باشد به می شرقی درجه

عالوه بر این تحقیقات، شد. با برخوردار تري وسیع سطح از جنوبی بدنه و باشد
بنا و تاثیرات آن بر  ي بسیاري در خصوص تاثیر فرم و جهت گیريهاپژوهش

 اند.ي مختلف پرداختههابارهاي حرارتی و برودتی در اقلیم
-و جهت  آمدگی طبقاتپیشدر همین راستا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر       

پردازد. اولین متغیر میزان گیري نماي ساختمان در قالب بررسی دو متغیر می
آمدگی طبقات نسبت به یکدیگر و دومین متغیر زاویه قرارگیري بنا نسبت پیش

اندازي و سایهبه جنوب جغرافیایی است. در نهایت مقایسه تطبیقی میزان خود

4. Chi 
5. Nalamwar 

  
 ]3[ ساختمان الماس گونه با نماهاي خودسایه انداز 1  شکل

 
 ]16[ ساختمان بانک با نماهاي خودسایه انداز 2  شکل



53

 الهام سلیقه
 

 

ها موجب کاهش قابل توجه تابش مستقیم خورشید در حاصل از فرم ساختمان
شود. او در این راستا میزان کاهش انرژي مختلف ساختمان میي هاجبهه

اي را مقایسه کرده است و انداز مکعبی و استوانهخودسایهي هادریافتی در فرم
تواند به نحو موثري انرژي مورد نیاز براي اندازي میگیرد که خودسایهنتیجه می

نگی فرم بهینه ر تحقیق خود به چگود ]16[ 1کاپلوتو سرمایش را کاهش دهد.
اندازي بیشتر پرداخته و در خصوص فرم هرم معکوس  ساختمان جهت خودسایه

به نتایج مطلوبی رسیده است، وي اذعان می دارد همراهی نماهاي خودسایه 
اندازهاي داخلی بنا می تواند نتایج بسیار موثري در کاهش انرژي انداز با سایه

  ).2باشد(شکلداشته دریافتی در مناطق با تابش زیاد 
عالوه بر فرم بنا چگونگی جهت گیري بنا نسبت به جهات اصلی جغرافیایی      

ساختمان و به تبع میزان نیز می تواند تاثیر به سزایی در میزان سایه اندازي بر  
ي فراوانی انجام هاانرژي تابشی دریافتی داشته باشد. در این باره نیز پژوهش

و همکاران  2مولیانیگردد. گرفته است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می
در پژوهشی با عنوان تاثیر جهت گیري بنا بر مصرف انرژي در کشور  ]17[

 سوماترا  غرب  ،  پادانگ  شهر  در  ساختمان  یک مصرفی  نرژيا اندونزي به بررسی
 و تجزیه انجام بنا و با مختلف يهاگیري با در نظر گرفتن جهت پرداخته و

-ساختمان به این نتیجه رسیده اند که بهینه ترین حالت جهت انرژي تحلیل

گیري ساختمان زمانی است که نماي ساختمان به سمت جنوب و جنوب غرب 
گیري، جهت گیري نماها به سمت شرق است. از این نظر بوده و بدترین جهت 

صرفه جویی در انرژي الزم براي   موجب  %4تا  جهت گیري مناسب بنا می تواند  
 تاثیر در تحقیق دیگري به بررسی ]18[ سرمایش بنا گردد. عظمتی و حسینی

 يهااقلیم در برودتی و بارهاي حرارتی بر آموزشی يهاساختمان گیري جهت
بنا پرداخته و به این نتیجه  برودتیمختلف با هدف کاهش بارهاي حرارتی و 

 سرد سرد، هاياقلیم براي جنوب سمت به هاساختمان گیريجهت اند کهرسیده

 جهت می باشد، و مناسب مرطوب و معتدل و مرطوب و گرم و کوهستانی،

در پژوهشی با   .است تراي مناسب کوهپایه و خشک و گرم هايماقلی براي شمالی
 ]19[همکارانش و  3عنوان جهت گیري بنا و تاثیر آن بر مصرف برق آشماوي

 اند که جهت گیري بنا تاثیر بسیار زیادي بر مصرف انرژيبه این نتیجه رسیده
جهت ایجاد شرایط آسایش در داخل بنا دارد. در شهر قاهره نماي جنوبی بنا 
نسبت به نماي غربی آن جذب انرژي بسیار کمتري داشته و نماهاي شمالی و 
سپس جنوبی کمترین جذب انرژي تابشی را داشته اند. از منظر این تحقیق 

-شمالی بهترین جهت گیري بنا زمانی است که ساختمان دقیقا در راستاي

 
1. Capeluto 
2. Mulyani 
3. Ashmawy 

به سمت شرق و غرب  درجه 15 جنوبی قرار گرفته است؛ ضمنًا با تغییر زاویه
 ]20[ همکارانشو  4یابد. در مقاله اي دیگر چیمقدار جذب انرژي افزایش می

انرژي در ناحیه مسکونی  به پژوهش در خصوص تاثیر آزیموت بنا بر مصرف
اند که جهت گیري بنا به سمت سنتی سیژاي چین پرداخته و نتیجه گرفته

درجه شمال غربی (بدترین  80گیريجنوب (بهترین حالت) نسبت به جهت 
فالح   .کیلو وات در مصرف برق کاهش داشته است  150حالت) به میزان تقریبی  

تفتی و مهدوي نژاد در پژوهشی با عنوان بهینه سازي فرم و جهت قرارگیري 
ساختمان به بررسی بهینه سازي فرم و جهت بنا در شهر تهران با در نظر گرفتن 
تراکم نسبی و میزان پوشش شیشه اي پرداخته اند. در نتیجه این تحقیق آمده 

برخالف   تهران  در  ساختمان  یک  بهینه  گیري  جهت  که  دهدمی  نشان  است نتایج
به سمت جنوب و جنوب شرق نبوده بلکه بهترین زوایاي تصور عام همواره 

درجه 177 و  171درجه بوده و بدترین زوایا بین  316تا  298قرارگیري بین 
سطح  کهیی هابیشتر نسبت به مدل با سطح شیشه خور یهایاست. ساختمان
 و همکارانش 5ناالموار.  نامناسب ترندي،  وري انرژدر بهره  ي دارندشیشه اي کمتر

ر ناحیه مرکزي زاویه بهینه قرارگیري بنا د در تحقیق دیگري به بررسی ]21[
قرارگیري بهترین حالت براي  سازي مصرف انرژي پرداخته و  هند از منظر بهینه

 -اویه صفر درجه چرخش و محور طولی شرقیرا در ز در این منطقهساختمان 

نیز در مقاله اي با عنوان بررسی  ]22[ و غفارزاده جهانبخش اند.دانستهغربی 
رابطه و میزان تاثیر تابش خورشیدي بر بدنه ساختمان در تعیین جهت گیري 

به مطالعه پرداخته و نتیجه بنا با هدف کاهش مصرف انرژي در شهر اصفهان 
 سطح نسبت به تابش ي زاویه و بیشتر تابش خورشید شدت اند هرچهگرفته

 بیش سطح روي شده تولید گرماي نتیجه در و ابشدریافت ت میزان باشد، قائم

 شهر در ساختمان گرمایشی و سرمایشی بار کاهش منظور خواهد بود و به تر

 15 تا 0 زوایاي بین جنوب سمت به ساختمان جهت قرارگیري بهترین اصفهان
 غربی -شرقی جهت در کشیدگی ساختمان که طوري باشد به می شرقی درجه

عالوه بر این تحقیقات، شد. با برخوردار تري وسیع سطح از جنوبی بدنه و باشد
بنا و تاثیرات آن بر  ي بسیاري در خصوص تاثیر فرم و جهت گیريهاپژوهش

 اند.ي مختلف پرداختههابارهاي حرارتی و برودتی در اقلیم
-و جهت  آمدگی طبقاتپیشدر همین راستا پژوهش حاضر به بررسی تاثیر       

پردازد. اولین متغیر میزان گیري نماي ساختمان در قالب بررسی دو متغیر می
آمدگی طبقات نسبت به یکدیگر و دومین متغیر زاویه قرارگیري بنا نسبت پیش

اندازي و سایهبه جنوب جغرافیایی است. در نهایت مقایسه تطبیقی میزان خود

4. Chi 
5. Nalamwar 

  
 ]3[ ساختمان الماس گونه با نماهاي خودسایه انداز 1  شکل

 
 ]16[ ساختمان بانک با نماهاي خودسایه انداز 2  شکل

 ي چهارطبقه جزیره کیش)هاآمدگی و جهت گیري ساختمان بر خودسایه اندازي بنا در اقلیم گرم و مرطوب (نمونه موردي: ساختمانبررسی تاثیر پیش  
 

 

گیرد. نتیجه تحقیق نشانگر انرژي تابشی دریافتی در حاالت مختلف انجام می
آمدگی طبقات و زاویه جهت گیري بنا در حالت بهینه نما از منظر میزان پیش
 باشد.اقلیم گرم و مرطوب جزیره کیش می

 روش تحقیق    -2
ر آن به کمک تحلیلی است که د -از نوع توصیفیتحقیق روش تحقیق در این 

آمدگی طبقات و تغییر نرم افزار مربوطه شبیه سازي و بررسی تاثیر میزان پیش
اندازي و مقدار انرژي تابشی دریافتی در زاویه قرارگیري بنا بر خود سایه

مفروض در اقلیم گرم و مرطوب جزیره کیش مورد بررسی قرار گرفته   ساختمان
 است.

 تحلیل شرایط اقلیمی نمونه مورد مطالعه   - 1-2
معماري بومی جزیره کیش از دو فاکتور بسیار مهم اقلیمی، یعنی تابش خورشید 

به همین سبب مورفولوژي ساختمان در جزیره   ،و وزش باد، تأثیر پذیرفته است
در جهت حداقل ورود نور به داخل خانه و استفاده بهینه از جریان هوا در جهت 

در اینجا موضوع اصلی مورد پژوهش،  .]23[ بوده استخنک سازي ساختمان 
فاکتور نخست، یعنی کنترل و کاهش تابش دریافتی بنا است تا از این طریق 

بنا را کاهش داد به  میزان گرماي ایجاد شده و به تبع آن بار سرمایشیبتوان 

 
1. Climate consultant 

همین جهت در این قسمت از تحقیق به بررسی کلی شرایط اقلیمی جزیره 
 کیش بخش مرکز کیش شود. جزیرهکیش و اهمیت سایه اندازي پرداخته می

 خلیج  شرقی  شمال  در  مساحت  مربع  کیلومتر  90.457  با  لنگه  بندر  شهرستان  از
 جنوبی يهاکرانه  کیلومتري  20  دودح فاصله در  شرقی  غربی  جهت  در  و  فارس
 دقیقه  1  و  درجه  54  و  شمالی  عرض  ثانیه  15  و  دقیقه  33  و  درجه  26  بین  ایران

 .]23[ است شده واقع گرینویچ النهار نصف به نسبت شرقی طول ثانیه 30 و
 جهت در آن پهناي و کیلومتر 15 شرقی غربی جهت در کیش جزیره ولط

 جزیره نقطه بلندترین است، شکل بیضوي تقریبا و کیلومتر 10 جنوبی شمالی
 و دارد ارتفاع دریا سطح از متر 45 حدود است، واقع جزیره شرقی محل در که

 در اینجا .]25[ است متر 32 حدود دریا سطح از کیش جزیره متوسط ارتفاع
 کالیمیتبرخی از فاکتورهاي اقلیمی جزیره کیش که برگرفته از نرم افزار 

که شامل نمودار  55  ۲اشري و با در نظر گرفتن استاندارد 0.6  ۱کانسلتنت
میانگین دمایی ماهانه و نمودار میزان تابش دریافتی و نیز نمودار نیاز به سایه 

گردد. با توجه به نمودارهاي ارائه در فصول تابستان و زمستان است ارائه می
ي فروردین تا مهر خارج از محدوده آسایش هاشده میانگین دمایی ماهانه در ماه

) نیز 4 تابش دریافتی (شکلچنانچه در نمودار میزان  )3شکل باشد. (می
 داکثر ـي فروردین تا مهر به حهااست، تابش کلی دریافتی در بازه ماه مشخص

 رسد. مقدار خود می

2. ASHRAE 

 

 
 جزیره کیشنمودار میانگین دمایی ماهانه در  3  شکل

 

 
 در جزیره کیش ي مختلف سالها نمودار تابش کلی دریافتی در ماه 4  شکل

 

 
 جزیره کیشاندازي در فصل تابستان در نمودار نیاز به سایه 5  شکل

 

 
 جزیره کیشاندازي در فصل زمستان در نمودار نیاز به سایه 6  شکل
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 الهام سلیقه
 

 

ایجاد شرایط   ) براي6و5اندازي (شکل  سایهاز طرفی در نمودار میزان نیاز به       
آسایش در جزیره کیش در تمام مدت فصل تابستان و در بیشتر اوقات فصل 
زمستان نیاز مبرم به سایه اندازي مشاهده می گردد. با توجه به کلیت آمارها و 
نمودارهاي ارائه شده سایه اندازي یکی از تمهیدات اصلی موثر در این جزیره 

 شد.  بادر جهت دستیابی به آسایش حرارتی می

 و شرایط شبیه سازي   ها مدل   -2-2 
ي مختلف به هاسایه اندازي در اقلیمگیري از خودچنانچه ذکر آن رفت بهره

ویژه اقلیم گرم و مرطوب، در کاهش میزان انرژي دریافتی و در نتیجه بهره 
ي مورد بررسی در هاسرمایش ایستا در بنا نقش به سزایی دارد. مدلگیري از 

اي هستند که ابعاد پایه آنها ي منفرد چهارمرتبههاپژوهش شامل بلوكاین 
متر در نظر گرفته شده است، با  3متر بوده و ارتفاع هر طبقه برابر با  6*10

ي بنا بر هاتوجه به اینکه اوالً هدف مقاله بررسی تاثیر فرم و پیش آمدگی
ست و ثانیًا بین هاانرژي تابشی دریافتی توسط دیواره خودسایه اندازي و مقدار

ي مختلف مقایسه تطبیقی انجام خواهد گرفت، از تعبیه پنجره صرف هامدل
ي داخلی و ارتباطات عمودي هادلیل عدم اهمیت پارتیشننظر گردیده است. به  

و عناصري نظیر آن در میزان انرژي تابشی دریافتی، با صرف نظر از این عناصر 
هر طبقه بصورت یک فضاي یکپارچه در نظر گرفته شده است و بنابراین مطابق 

بنا و هاي فرمی با نمونه واقعی نمی باشد؛ بعالوه براي بررسی بهتر ویژگی
 اـایه انداز در اطراف بنـي سهااندازي آن، از وجود همسایگیي سایههاپتانسیل

 صرف نظر شده است. 
در این تحقیق در دو مرحله انجام گرفته است؛ در   هامدلسازي و آنالیز داده     

گیري آمدگی طبقات در یک مدل چهارمرتبه با جهتمرحله نخست، میزان پیش
آمدگی صفر) و جنوبی در پنج حالتِ مختلِف بدون پیش آمدگی (پیش-شمالی

هر طبقه نسبت به طبقه زیرین  متري  1.2و  0.9و 0.6 و0.3 ي هاآمدگیپیش 
خود، مقایسه و تحلیل شده است. در مرحله بعدي، مدل بهینه مرحله نخست 

بار به سمت شرق و یک بار به سمت  درجه یک 60و 45، 30، 15زوایاي در 
غرب چرخیده است و مجدداً میزان انرژي تابشی دریافتی و سایه اندازي بنا در 
حالتِ رو به جنوب (زاویه صفر درجه) و زوایاي چرخش مذکور با یکدیگر مقایسه 
شده است تا بهترین مدل از منظر حداقل تابش دریافتی (سایه بیشتر) با توجه 

آمدگی ترتیبی طبقات و نیز زاویه جهت قرارگیري کل بنا  به میزان پیش
 .است ) آمده2و1در جداول ( هافیزیکی بلوكمشخص گردد. نام و مشخصات 

چنانکه پیشتر بیان شد، در اقلیم گرم و مرطوب جزیره کیش کاهش دریافت     
عنوان یک نیاز گرماي خورشید و استفاده از راهکارهاي سرمایش ایستا به 

ي شبیه سازي شده در هااساسی در طول سال به شمار می آید. از این رو، مدل
در  هاگیري مدلاندازي بررسی و آنالیز شدند. جهتطول سال از نظر سایه

  باشد.جنوب می -راستاي محور شمال
ي مختلف، روز اول هاابتدا به منظور بررسی تطبیقی دامنه سایه در مدل     

 مدل 5در  17تا  9ساعت تیرماه به عنوان روز مبنا انتخاب و وضعیت سایه از 
، درصد سطوح تحت هابا یکدیگر مقایسه شد. در گام بعدي با انجام شبیه سازي

سایه و همچنین میزان متوسط انرژي تابشی دریافتی توسط سطوح در تمامی 
نهایی پژوهش محاسبه میانگین ماهانه مورد مقایسه قرار گرفت. گام  هامدل

درصد سطوح سایه گیر و همچنین متوسط انرژي تابشی دریافتی به ازاي هر 
نقش میزان  هامی باشد. نتایج این شبیه سازي هامتر مربع براي تمامی مدل

پیش آمدگی حجمی طبقات نسبت به طبقات زیرین خود را در پرهیز از گرماي 
 دهد.شود را نشان میتابشی که منجر به کاهش بار سرمایشی ساختمان می

 

 هاي مورد تحلیلنام و خصوصیات فیزیکی مدل 1جدول  
 آمدگی مدل فاقد پیش
(BASE) 

 متر 0.3آمدگیمدل با پیش
(COR-0.3) 

 متر 0.6آمدگی مدل با پیش
(COR-0.6) 

 متر 0.9آمدگی مدل با پیش
(COR-0.9) 

 متر 1.2آمدگی مدل با پیش
(COR-1.2) 

 

    

 هاي مورد تحلیلمشخصات ساختاري مدل 2جدول  
 نام مدل

 آمدگی مدل فاقد پیش
(BASE) 

  0.3 آمدگیمدل با پیش
 متر

(COR-0.3) 

 0.6آمدگی مدل با پیش
 متر

(COR-0.6) 

  آمدگی مدل با پیش
 متر 0.9

(COR-0.9) 

 1.2آمدگی مدل با پیش
 متر

(COR-1.2) 
 856.8 458.16 375.36 302.64 240 زیربنا (متر مربع)

 1652.104 1429.920 1221.120 1032.480 864 سطح در معرض تابش (متر مربع)
 

 

 

 گانه.ي پنجهادامنه سایه روز اول تیرماه از طلوع تا غروب خورشید براي مدل 3جدول  
 آمدگی مدل فاقد پیش
(BASE) 

 متر  0.3 آمدگیمدل با پیش
(COR-0.3) 

 متر 0.6آمدگی مدل با پیش
(COR-0.6) 

 متر 0.9  آمدگی مدل با پیش
(COR-0.9) 

 متر 1.2آمدگی مدل با پیش
(COR-1.2) 

 

 

  

 

 

 ي چهارطبقه جزیره کیش)هاآمدگی و جهت گیري ساختمان بر خودسایه اندازي بنا در اقلیم گرم و مرطوب (نمونه موردي: ساختمانبررسی تاثیر پیش  
 

 

 ها یافته    -3

 تحلیل    -1-3 
این پژوهش پتانسیل خودسایه اندازي در یک مدل در گام نخست مرحله اول 

ي مختلف طبقات مورد تحلیــل و مقایسـه هاي با پیش آمدگیهاصلب و مدل
قرار گرفته است. ابتدا تحلیل تطبیقی دامنه سایه از طــلوع تا غروب روز مبنا 

سایه پس میزان  ) و س3انجام گرفته (جدول  گانه  پنج يها(اول تیرماه) براي مدل
غرب یا شرق  در حالت بدون چرخش به سمت هااندازي بر نماهاي این مدل

ي هابررسی تطبیقی دامنه سایه در روز مبنا در مدل نمایش داده شده است.
به دلیل تشابه ساختاري به ترتیب در  هادهد که تمامی مدلگانه نشان میپنج

داراي شرایط یکسانی از منظر ي شرقی و غربی و نیز شمالی و جنوبی هاجبهه
سایه اندازي در روز انقالب تابستانی و در طول سال می باشند. به همین دلیل 

 ). 4  صرفاً سایه اندازي نماهاي جنوبی و شرقی نمایانده شده است(جدول شماره
بررسی نقاط عطف زمانی در طول روز که بر اثر تغییر ارتفاع خورشید در      

نشان داد که تغییرات سایه و شرایط نور بر روي نماهاي  آیدآسمان پدید می

 متر در روز اول تیرماه. 1.2و  0.9و  0.6 و 0.3 آمدگی صفر وها با پیشبررسی شرایط نور و سایه در نماهاي جنوبی و شرقی در مدل 4جدول  
 هاي مختلف در روز اول تیرماه نماي جنوبی مدل ها نام مدل

 ا غروبت 14:15از  14:15 13:30 12 10:30 10:30از طلوع تا  

مدل فاقد 
 آمدگی پیش

(BASE)       
-مدل با پیش

 0.3آمدگی
 متر

(COR-0.3)       
-مدل با پیش

 0.6آمدگی 
 متر

(COR-0.6)       
-مدل با پیش

 0.9آمدگی 
 متر

(COR-0.9)       
-مدل با پیش

 1.2آمدگی 
 متر

(COR-1.2)       
 هاي مختلف در روز اول تیرماه نماي شرقی مدل 
 ا غروبت 14:15از  14:15 13:30 12 10:30 10:30از طلوع تا  

مدل فاقد 
 آمدگی پیش

(BASE)       
-مدل با پیش

 0.3آمدگی
 متر

(COR-0.3)   

 

   
-مدل با پیش

 0.6آمدگی 
 متر

(COR-0.6)       
-مدل با پیش

 0.9آمدگی 
 متر

(COR-0.9)       
-مدل با پیش

 1.2آمدگی 
 متر

(COR-1.2)       
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 ها یافته    -3

 تحلیل    -1-3 
این پژوهش پتانسیل خودسایه اندازي در یک مدل در گام نخست مرحله اول 

ي مختلف طبقات مورد تحلیــل و مقایسـه هاي با پیش آمدگیهاصلب و مدل
قرار گرفته است. ابتدا تحلیل تطبیقی دامنه سایه از طــلوع تا غروب روز مبنا 

سایه پس میزان  ) و س3انجام گرفته (جدول  گانه  پنج يها(اول تیرماه) براي مدل
غرب یا شرق  در حالت بدون چرخش به سمت هااندازي بر نماهاي این مدل

ي هابررسی تطبیقی دامنه سایه در روز مبنا در مدل نمایش داده شده است.
به دلیل تشابه ساختاري به ترتیب در  هادهد که تمامی مدلگانه نشان میپنج

داراي شرایط یکسانی از منظر ي شرقی و غربی و نیز شمالی و جنوبی هاجبهه
سایه اندازي در روز انقالب تابستانی و در طول سال می باشند. به همین دلیل 

 ). 4  صرفاً سایه اندازي نماهاي جنوبی و شرقی نمایانده شده است(جدول شماره
بررسی نقاط عطف زمانی در طول روز که بر اثر تغییر ارتفاع خورشید در      

نشان داد که تغییرات سایه و شرایط نور بر روي نماهاي  آیدآسمان پدید می

 متر در روز اول تیرماه. 1.2و  0.9و  0.6 و 0.3 آمدگی صفر وها با پیشبررسی شرایط نور و سایه در نماهاي جنوبی و شرقی در مدل 4جدول  
 هاي مختلف در روز اول تیرماه نماي جنوبی مدل ها نام مدل

 ا غروبت 14:15از  14:15 13:30 12 10:30 10:30از طلوع تا  

مدل فاقد 
 آمدگی پیش

(BASE)       
-مدل با پیش

 0.3آمدگی
 متر

(COR-0.3)       
-مدل با پیش

 0.6آمدگی 
 متر

(COR-0.6)       
-مدل با پیش

 0.9آمدگی 
 متر

(COR-0.9)       
-مدل با پیش

 1.2آمدگی 
 متر

(COR-1.2)       
 هاي مختلف در روز اول تیرماه نماي شرقی مدل 
 ا غروبت 14:15از  14:15 13:30 12 10:30 10:30از طلوع تا  

مدل فاقد 
 آمدگی پیش

(BASE)       
-مدل با پیش

 0.3آمدگی
 متر

(COR-0.3)   

 

   
-مدل با پیش

 0.6آمدگی 
 متر

(COR-0.6)       
-مدل با پیش

 0.9آمدگی 
 متر

(COR-0.9)       
-مدل با پیش

 1.2آمدگی 
 متر

(COR-1.2)       
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 الهام سلیقه
 

 

افتد، بنابراین در جدول تر اتفاق میبازه زمانی بطور شاخص  6شرقی در    جنوبی و
 مشخص شده است. هاچگونگی خودسایه اندازي در این بازه 4شماره 

 4اندازي بر نماي جنوبی، با توجه به جدول شماره در خصوص خودسایه     
تیرماه در بازه طلوع  ها در روز اولتوان دریافت که نماي جنوبی تمام مدلمی

-تا غروب در سایه قرار دارد. در مدل بدون پیش 14:15و  10:30تا ساعت 
هیچ سایه اي بروي نما وجود ندارد   14:15تا    10:30 در فاصله  (BASE)  مدگیآ

-به علت پیش  هاتحت تابش است. این در حالی است که در سایر مدل  %100و  
است، در  %0مدگی طبقات همه طبقات به جز طبقه آخر که سایه روي آن آ

ي زمانی تحت سایه قرار دارند و مقدار سایه بروي آنها مساوي یا هاتمام بازه
آمدگی طبقات و افزایش ته باید در نظر داشت پیشاست. الب %100نزدیک به 

آمدگی سبب افزایش سطح تحت تابش اي آن نسبت به مدل بدون پیشمرحله
شده است. شرایط سایه  هااندازي) در تمام مدلدر طبقه آخر (فاقد خود سایه

 اندازي در نماي شمالی حالت مشابه با سایه اندازي نماي جنوبی دارد.
چنین  4اندازي بر نماي شرقی، با توجه به جدول خصوص خودسایهدر      

نماي شرقی مدل بدون  10:30گردد که در بازه طلوع تا ساعت استنباط می
 هابوده و در سایر مدل  %0داراي سایه    COR-0.3  و مدل   (BASE)  آمدگیپیش

در بازه زمانی  BASE است. مدل %0ي متفاوت بیش از هامقدار سایه با میزان
 13:30باشد. در بازه زمانی نیز فاقد هرگونه خودسایه اندازي می 12تا  10:30

است. در ساعت  %100داراي سایه  هاتا غروب خورشید نماي شرقی تمام مدل
 %100در نماي طبقات اول تا سوم سایه   BASE  بجز مدل هانیز همه مدل 12

. در نماي غربی خودسایه اندازي از است %0دارند و در طبقه چهارم این میزان 

ي زمانی سیر معکوسی نسبت به نماي شرقی دارد اما مجموع میزان هالحاظ بازه
  باشد.سایه در طول روز برابر با نماي شرقی می

هاي مختلف این مرحله از در خصوص میزان تابش بر سطوح خارجی مدل     
بیانگر نمودار ساعتی دریافت انرژي تابشی  5تحقیق، تصاویر موجود در جدول 

 باشد. هاي مختلف سال بر گرفته از نرم افزار اکوتکت میي پنجگانه در ماههامدل
گام دوم مرحله اول پژوهش شامل بررسی تطبیقی درصد سطوح تحت سایه      

پنجگانه   يهاو متوسط ساالنه انرژي تابشی دریافتی سطوح خارجی بنا در مدل
دهنده تاثیر میزان نتیجه این قسمت از پژوهش نشانباشد.  در طول یک سال می

آمدگی طبقات بر مقدار انرژي تابشی و در نتیجه کاهش گرماي ورودي به پیش
و  0.3و  ي صفرهاآمدگیهایی با پیشبنا و درصد سطوح تحت سایه در مدل

باشد (اشکال متر (هر طبقه نسبت به طبقه زیرین خود) می 1.2و  0.9و  0.6
آمدگی بهینه) در نهایت با توجه به نتیجه حاصل، یک مدل بهینه (پیش  )؛ و8و7

گردد تا در مرحله بعدي تاثیر چرخش آن به جهات مختلف بر میزان انتخاب می
 انرژي تابشی دریافتی مورد بررسی قرار گیرد. 

 رم افزار اکوتکتهاي مختلف سال بر گرفته از ننمودار ساعتی دریافت انرژي تابشی مدلهاي پنجگانه در ماه  5جدول  

 
 BASEمدل 

 
 COR-0.3مدل 

 
 COR-0.6مدل 

 
  COR-0.9مدل 

 COR-1.2مدل 

 

 ي چهارطبقه جزیره کیش)هاآمدگی و جهت گیري ساختمان بر خودسایه اندازي بنا در اقلیم گرم و مرطوب (نمونه موردي: ساختمانبررسی تاثیر پیش  
 

 

-

 
 هامتوسط ساالنه انرژي تابشی دریافتی بر واحد سطح در سطوح خارجی مدل 7شکل  

 ي متفاوت  هابا میزان پیش آمدگی
 

نشانگر آن است که در  7نتایج حاصل از مقایسه مقادیر موجود در شکل      
متر در  0.3با پیش آمدگی  COR-0.3 هاي مختلف ارائه شده، مدلمیان مدل

هر طبقه نسبت به طبقه زیرین خود داراي کمترین انرژي تابشی دریافتی ساالنه 
آمدگی علیرغم اینکه داراي کمترین باشد. مدل بدون پیشدر واحد سطح می

باشد به دلیل عدم هرگونه ها میمیزان سطح خارجی نسبت به سایر مدل
دریافت انرژي تابشی  اندازي در نماهاي مختلف خود بیشترین میزانخودسایه

-هاي پیشدر میان مدل COR-0.6 ها، مدلرا داراست. در خصوص سایر مدل
مده داراي بیشترین میزان انرژي تابشی دریافتی بوده و پس از آن با سیر نزولی آ

  COR-1.2 گیرند. بنایراین در مدلقرار می COR-1.2 و COR-0.9 يهامدل
هاست اما خودسایه بیش از سایر مدلگرچه مساحت سطوح در معرض تابش ا

داراي کمترین متوسط  COR-0.3 اندازي بیشتر آن سبب شده تا پس از مدل
 انرژي تابشی دریافتی باشد. 

 

     
 هاي پنجگانهمتوسط ساالنه سطوح تحت سایه در مدل 8شکل  

 

در حقیقت تاییدي بر نتایج حاصل از  8ي موجود در شکل هابررسی داده     
 %85با    COR-0.3  مشاهده می شود مدل  8می باشد. چنانکه در شکل    7شکل  

کمترین میزان سطوح  %61با  BASE سطح تحت سایه داراي بیشترین و مدل
 و   COR-1.2  يهاباشند. پس از آنها به ترتیب مدلتحت سایه در طول سال می

COR-0.9 و COR-0.6 بیشترین تا کمترین  %76و  %78و  %80ایه با درصد س
آمدگی طبقات میزان سطوح تحت سایه را دارند. به بیان دیگر با افزایش پیش

متر میزان خود سایه اندازي به شدت کاهش یافته و تابش  0.6متر به  0.3از 
 0.9متر به  0.6یابد. سپس با تغییر این میزان به ترتیب از دریافتی افزایش می

متر مجددًا خودسایه اندازي سطوح افزایش و میزان انرژي  1.2به  0.9متر و از 
به شبیه  تابشی دریافتی در واحد سطح کاهش یافته است. بنابراین با توجه

نشانگر حالت بهینه  COR-0.3هاي مرحله اول پژوهش مدل ها و تحلیلسازي
آمدگی طبقات نسبت به یکدیگر در راستاي حداقل دریافت انرژي تابشی پیش

 باشد.اندازي، در اقلیم جزیره کیش میو حداکثر سایه
  (COR-0.3) در مرحله دوم پژوهش مدل بهینه منتخب در مرحله نخست     

درجه، یک بار به سمت شرق و یک بار با همان  60و 45 و 30و15ا درجات ب 
درجات نسبت به غرب تغییر جهت داده و سپس میزان انرژي تابشی دریافتی 
و سایه اندازي در هر یک از جهات با حالت بدون تغییر جهت مورد بررسی و 

گیرد تا به این ترتیب زاویه بهینه قرارگیري بنا از منظر کمترین مقایسه قرار می
 انرژي تابشی نیز به دست آید.میزان 

روز مبنا (اول تیرماه)   12در گام نخست از این مرحله دامنه سایه در ساعت       
براي هشت مدل با تغییر جهت در زوایاي مختلف مذکور به سمت شرق و غرب 

بصري در این  نشان داده شده تا تطبیق 6و مدل بدون تغییر جهت در جدول 
ي مختلف، هاه ذکر است جهت سهولت نام بردن مدلخصوص انجام گیرد. الزم ب

ي اختصاري براي آنها در نظر گرفته شده که در جدول هادر این مرحله نیز نام
 . گرددارائه می 6

در راستاي انجام بررسی تطبیقی و مقایسه بصري میزان تابش بر سطوح      
نشانگر نمودار ساعتی   7، تصاویر جدول  6جدول  در  هاي مذکور  خارجی در مدل

هاي سال گانه با زوایاي چرخش مختلف در ماهي نههادریافت انرژي تابشی مدل
 باشد.می
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-

 
 هامتوسط ساالنه انرژي تابشی دریافتی بر واحد سطح در سطوح خارجی مدل 7شکل  

 ي متفاوت  هابا میزان پیش آمدگی
 

نشانگر آن است که در  7نتایج حاصل از مقایسه مقادیر موجود در شکل      
متر در  0.3با پیش آمدگی  COR-0.3 هاي مختلف ارائه شده، مدلمیان مدل

هر طبقه نسبت به طبقه زیرین خود داراي کمترین انرژي تابشی دریافتی ساالنه 
آمدگی علیرغم اینکه داراي کمترین باشد. مدل بدون پیشدر واحد سطح می

باشد به دلیل عدم هرگونه ها میمیزان سطح خارجی نسبت به سایر مدل
دریافت انرژي تابشی  اندازي در نماهاي مختلف خود بیشترین میزانخودسایه

-هاي پیشدر میان مدل COR-0.6 ها، مدلرا داراست. در خصوص سایر مدل
مده داراي بیشترین میزان انرژي تابشی دریافتی بوده و پس از آن با سیر نزولی آ

  COR-1.2 گیرند. بنایراین در مدلقرار می COR-1.2 و COR-0.9 يهامدل
هاست اما خودسایه بیش از سایر مدلگرچه مساحت سطوح در معرض تابش ا

داراي کمترین متوسط  COR-0.3 اندازي بیشتر آن سبب شده تا پس از مدل
 انرژي تابشی دریافتی باشد. 

 

     
 هاي پنجگانهمتوسط ساالنه سطوح تحت سایه در مدل 8شکل  

 

در حقیقت تاییدي بر نتایج حاصل از  8ي موجود در شکل هابررسی داده     
 %85با    COR-0.3  مشاهده می شود مدل  8می باشد. چنانکه در شکل    7شکل  

کمترین میزان سطوح  %61با  BASE سطح تحت سایه داراي بیشترین و مدل
 و   COR-1.2  يهاباشند. پس از آنها به ترتیب مدلتحت سایه در طول سال می

COR-0.9 و COR-0.6 بیشترین تا کمترین  %76و  %78و  %80ایه با درصد س
آمدگی طبقات میزان سطوح تحت سایه را دارند. به بیان دیگر با افزایش پیش

متر میزان خود سایه اندازي به شدت کاهش یافته و تابش  0.6متر به  0.3از 
 0.9متر به  0.6یابد. سپس با تغییر این میزان به ترتیب از دریافتی افزایش می

متر مجددًا خودسایه اندازي سطوح افزایش و میزان انرژي  1.2به  0.9متر و از 
به شبیه  تابشی دریافتی در واحد سطح کاهش یافته است. بنابراین با توجه

نشانگر حالت بهینه  COR-0.3هاي مرحله اول پژوهش مدل ها و تحلیلسازي
آمدگی طبقات نسبت به یکدیگر در راستاي حداقل دریافت انرژي تابشی پیش

 باشد.اندازي، در اقلیم جزیره کیش میو حداکثر سایه
  (COR-0.3) در مرحله دوم پژوهش مدل بهینه منتخب در مرحله نخست     

درجه، یک بار به سمت شرق و یک بار با همان  60و 45 و 30و15ا درجات ب 
درجات نسبت به غرب تغییر جهت داده و سپس میزان انرژي تابشی دریافتی 
و سایه اندازي در هر یک از جهات با حالت بدون تغییر جهت مورد بررسی و 

گیرد تا به این ترتیب زاویه بهینه قرارگیري بنا از منظر کمترین مقایسه قرار می
 انرژي تابشی نیز به دست آید.میزان 

روز مبنا (اول تیرماه)   12در گام نخست از این مرحله دامنه سایه در ساعت       
براي هشت مدل با تغییر جهت در زوایاي مختلف مذکور به سمت شرق و غرب 

بصري در این  نشان داده شده تا تطبیق 6و مدل بدون تغییر جهت در جدول 
ي مختلف، هاه ذکر است جهت سهولت نام بردن مدلخصوص انجام گیرد. الزم ب

ي اختصاري براي آنها در نظر گرفته شده که در جدول هادر این مرحله نیز نام
 . گرددارائه می 6

در راستاي انجام بررسی تطبیقی و مقایسه بصري میزان تابش بر سطوح      
نشانگر نمودار ساعتی   7، تصاویر جدول  6جدول  در  هاي مذکور  خارجی در مدل

هاي سال گانه با زوایاي چرخش مختلف در ماهي نههادریافت انرژي تابشی مدل
 باشد.می

 
 
 
 
 
 

660820

334505

502279
476394

445449

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

BASE COR-0.3 COR-0.6 COR-0.9 COR-1.2

wh/m2متوسط انرژی تابشی دریافتی توسط سطوح خارجی بنا 

61%

85%

76% 78% 80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

BASE COR-0.3 COR-0.6 COR-0.9 COR-1.2

متوسط سطوح تحت سایھ



58

 الهام سلیقه
 

 

  

 ي با و بدون تغییر جهت به سمت شرق و غربهاروز اول تیرماه براي مدل 12دامنه سایه در ساعت   6جدول  
 درجه به سمت غرب 60 درجه به سمت غرب 45 درجه به سمت غرب 30 درجه به سمت غرب 15 صفردرجه  

 

    
C0.3-R15W C0.3-R30W C0.3-R45W C0.3-R60W 

 درجه به سمت غرب 60 درجه به سمت غرب 45 درجه به سمت غرب 30 درجه به سمت غرب 15

    
C0.3-R0 C0.3-R15E C0.3-R30E C0.3-R45E C0.3-R60E 

 افزار اکوتکت.هاي سال، برگرفته از نرمگانه با زوایاي چرخش مختلف در ماه ي نههانمودار ساعتی دریافت انرژي تابشی مدل 7جدول  

 
 C0.3-R0مدل 

 
 C0.3-R15Wمدل 

 
 C0.3-R30Wمدل 

 
 C0.3-R45Wمدل 

 
 C0.3-R60Wمدل 

 
 C0.3-R15Eمدل 

 
 C0.3-R30Eمدل 

 
  C0.3-R45Eمدل 

 C0.3-R60Eمدل 

 ي چهارطبقه جزیره کیش)هاآمدگی و جهت گیري ساختمان بر خودسایه اندازي بنا در اقلیم گرم و مرطوب (نمونه موردي: ساختمانبررسی تاثیر پیش  
 

 

در گام دوم از مرحله دوم تحقیق، بررسی تطبیقی درصد سطوح تحت سایه     
گانه موجود هاي نهو متوسط ساالنه انرژي تابشی دریافتی سطوح خارجی مدل

در طول یک سال انجام پذیرفته است که نتایج آن به صورت اشکال   6در جدول  
دهنده تاثیر تغییر گردد. حاصل این بخش از پژوهش نشانبیان می 10و  9

بر مقدار انرژي تابشی و درصد سطوح   (COR-0.3)جهت مدل بهینه مرحله قبل  
بهینه قرارگیري باشد و در نهایت با توجه به نتیجه حاصل، زاویه تحت سایه می

-اندازي تعیین میبنا در راستاي کاهش میزان انرژي تابشی و افزایش خودسایه
 گردد. 

 

 
گانه با ي نههامتوسط ساالنه انرژي تابشی دریافتی بر واحد سطح در مدل 9  شکل

 وات بر مترمربعزوایاي مختلف چرخش بر حسب 
 

بیانگر آن است که انرژي تابشی دریافتی ساالنه در مدل با پیش   9بررسی شکل  
متر  با تغییر زاویه و تغییر سمت، مقادیر بسیار متفاوتی به  0.3آمدگی طبقات 

-C0.3 آید که مدلچنین بر می 9گیرد. از مقایسه تحلیلی شکل خود می
R30W    درجه به سمت غرب) کمترین و مدل  30(مدل با چرخش C0.3-R45E  

درصدي  13.2درجه به سمت شرق) با افزایش دریافت  45(مدل با چرخش 
بدون (  C0.3-R0  داراي بیشترین میزان تابش دریافتی در طول سال است. مدل

  C0.3-R30W درصدي تابش دریافتی نسبت به مدل 1.8چرخش) با افزایش 
-C0.3  و  C0.3-R15W  يهار است و پس از آن مدلدومین مدل بهینه از این منظ

R60W و C0.3-R30E و C0.3-R15E  و  3.7 و 2.8و  2.1به ترتیب با افزایش
با افزایش  C0.3-R45W و C0.3-R60E يهاگیرند. مدلدرصدي قرار می 4.8
گیري بنا هاي ممکن جهتبدترین گزینه  C0.3-R45E  پس از مدل  12.9و    8.9
 باشند.می

 

 
هاي نه گانه حاصل از تغییر درصد سطوح تحت سایه در طول سال در مدل  10شکل  

 جهت

 هايبیانگر این است که میزان سطوح تحت سایه در مدل 10بررسی شکل 
C0.3-R0 و C0.3-R30W و C0.3-R15E و C0.3-R30E و در مدل %85 برابر-

 %84برابر  C0.3-R45Eو  C0.3-R60Wو  C0.3-R45Wو  C0.3-R15Wاي ه
-سایه بروي سطوح خود است. نکته  %83داراي    C0.3-R60Eاست و تنها مدل  

آید این است که اگرچه بسیاري بر می 10و  9ي که از بررسی تطبیقی شکل ا
ها داراي درصد سایه برابر بر روي سطوح خود می باشند اما به سبب از مدل

ن تابش دریافتی متفاوتی دارند. به تغییر جهت نسبت به جنوب جغرافیایی میزا
 C0.3-R30Wبیان دیگر اگرچه تفاوت میزان درصد سطوح تحت سایه در مدل 

(بدترین مدل برگرفته  C0.3-R45E) و مدل 10(بهترین مدل برگرفته از شکل 
 است اما تفاوت انرژي دریافتی آنها بسیار قابل توجه است.  %1) تنها  10از شکل  

 

 بحث   - 2-3
 :به صورت زیر است هاداده تحلیلاز  نتایج حاصل

ز اول تیرماه در انقالب تابستانی و در رو دادنشان  هاشبیه سازي داده نتایج .1
آمدگی در طبقات تاثیر قابل توجهی در میزان جزیره کیش، ایجاد پیشدر 

 آمدگی دارد. اندازي نسبت به مدل بدون پیشخودسایه
در   در کل روزهاي سال  حت سایهکه متوسط سطوح ت  نتایج نشانگر آن است.  2

هاي مختلف، تفاوت چشمگیري دارد به طوریکه آمدگیها با میزان پیشمدل
-CORو  COR-0.9و  COR-0.6و  COR-0.3و  BASEي هااین میزان در مدل

می باشد؛ اما تغییر جهت  %80و  %78و  %76و %85و  %61به ترتیب برابر  1.2
گیري نسبت به شرق و غرب و نیز تفاوت زاویه قرارگیري سبب تغییر چشمگیر 

گردد به گونه اي که در این حت سایه بنا نمیسطوح تساالنه متوسط  در میزان  
 است.   %2تنها    هاحالت تفاوت بیشینه و کمینه میزان سطوح تحت سایه در مدل

نتایج شبیه سازي بیانگر آن است   ،انرژي تابشی دریافتیدر خصوص متوسط  .  3
متر، مدل   1.2و    0.9و    0.6  و0.3 ي صفر،هاآمدگیبا پیشی  یهامدل  میان  که در

COR-0.3 متر داراي کمترین و مدل  0.3آمدگی با پیشBASE بدون پیش-
مدگی داراي بیشترین میزان دریافت انرژي تابشی است. نتیجه دیگري که از آ

و  0.6ي با پیش آمدگیهاشود آن است که در مدلشبیه سازي حاصل میاین 
متر علیرغم اینکه سایه اندازي طبقات بر هم (خودسایه اندازي بنا)  1.2و  0.9

یابد اما به دلیل افزایش همزمان مساحت افزایش می COR-0.3نسبت به مدل 
 گردد.سطوح تحت تابش بنا، انرژي تابشی بیشتري دریافت می

بیانگر آن است که با تغییر زاویه مدل بهینه از  ها. تحلیل نتایج شبیه سازي4
و  15به سمت شرق و غرب و با زوایاي  (COR-0.3)آمدگی منظر میزان پیش

درجه، میزان انرژي تابشی دریافتی بر خالف متوسط ساالنه  60و  45و  30
حالت چرخش با زاویه سطوح تحت سایه، تغییر چشمگیري دارد؛ بطوریکه در 

) داراي کمترین و در حالت چرخش C0.3-R30Wدرجه به سمت غرب (مدل  30
) داراي بیشترین میزان تابش C0.3-R45Eدرجه به سمت شرق (مدل 45

 دریافتی است.
 30. با توجه به آنچه ذکر شد، در اقلیم جزیره کیش زمانی که بنا در زاویه 5

 0.3درجه به سمت غرب قرار گرفته و طبقات آن نسبت به یکدیگر به مقدار 
آمده باشد، میزان انرژي تابشی دریافتی بنا در طول سال در کمترین متر پیش

 حالت خود خواهد بود. 
 

 نتیجه گیري   -4
هاي ایستا ها و استراتژيانرژي در جهان سبب شده تا استفاده از روشبحران 

هاي پر مصرف انرژي است مورد به ویژه در صنعت ساختمان که یکی از بخش
در اقلیم گرم و مرطوب سرمایش ایستا  در ایران نیز توجه خاص قرار گیرد.

که هاي کارآمدي است توسط ایجاد سایه بر سطوح ساختمان از جمله روش
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 ي چهارطبقه جزیره کیش)هاآمدگی و جهت گیري ساختمان بر خودسایه اندازي بنا در اقلیم گرم و مرطوب (نمونه موردي: ساختمانبررسی تاثیر پیش  
 

 

در گام دوم از مرحله دوم تحقیق، بررسی تطبیقی درصد سطوح تحت سایه     
گانه موجود هاي نهو متوسط ساالنه انرژي تابشی دریافتی سطوح خارجی مدل

در طول یک سال انجام پذیرفته است که نتایج آن به صورت اشکال   6در جدول  
دهنده تاثیر تغییر گردد. حاصل این بخش از پژوهش نشانبیان می 10و  9

بر مقدار انرژي تابشی و درصد سطوح   (COR-0.3)جهت مدل بهینه مرحله قبل  
بهینه قرارگیري باشد و در نهایت با توجه به نتیجه حاصل، زاویه تحت سایه می

-اندازي تعیین میبنا در راستاي کاهش میزان انرژي تابشی و افزایش خودسایه
 گردد. 

 

 
گانه با ي نههامتوسط ساالنه انرژي تابشی دریافتی بر واحد سطح در مدل 9  شکل

 وات بر مترمربعزوایاي مختلف چرخش بر حسب 
 

بیانگر آن است که انرژي تابشی دریافتی ساالنه در مدل با پیش   9بررسی شکل  
متر  با تغییر زاویه و تغییر سمت، مقادیر بسیار متفاوتی به  0.3آمدگی طبقات 

-C0.3 آید که مدلچنین بر می 9گیرد. از مقایسه تحلیلی شکل خود می
R30W    درجه به سمت غرب) کمترین و مدل  30(مدل با چرخش C0.3-R45E  

درصدي  13.2درجه به سمت شرق) با افزایش دریافت  45(مدل با چرخش 
بدون (  C0.3-R0  داراي بیشترین میزان تابش دریافتی در طول سال است. مدل

  C0.3-R30W درصدي تابش دریافتی نسبت به مدل 1.8چرخش) با افزایش 
-C0.3  و  C0.3-R15W  يهار است و پس از آن مدلدومین مدل بهینه از این منظ

R60W و C0.3-R30E و C0.3-R15E  و  3.7 و 2.8و  2.1به ترتیب با افزایش
با افزایش  C0.3-R45W و C0.3-R60E يهاگیرند. مدلدرصدي قرار می 4.8
گیري بنا هاي ممکن جهتبدترین گزینه  C0.3-R45E  پس از مدل  12.9و    8.9
 باشند.می

 

 
هاي نه گانه حاصل از تغییر درصد سطوح تحت سایه در طول سال در مدل  10شکل  

 جهت

 هايبیانگر این است که میزان سطوح تحت سایه در مدل 10بررسی شکل 
C0.3-R0 و C0.3-R30W و C0.3-R15E و C0.3-R30E و در مدل %85 برابر-

 %84برابر  C0.3-R45Eو  C0.3-R60Wو  C0.3-R45Wو  C0.3-R15Wاي ه
-سایه بروي سطوح خود است. نکته  %83داراي    C0.3-R60Eاست و تنها مدل  

آید این است که اگرچه بسیاري بر می 10و  9ي که از بررسی تطبیقی شکل ا
ها داراي درصد سایه برابر بر روي سطوح خود می باشند اما به سبب از مدل

ن تابش دریافتی متفاوتی دارند. به تغییر جهت نسبت به جنوب جغرافیایی میزا
 C0.3-R30Wبیان دیگر اگرچه تفاوت میزان درصد سطوح تحت سایه در مدل 

(بدترین مدل برگرفته  C0.3-R45E) و مدل 10(بهترین مدل برگرفته از شکل 
 است اما تفاوت انرژي دریافتی آنها بسیار قابل توجه است.  %1) تنها  10از شکل  

 

 بحث   - 2-3
 :به صورت زیر است هاداده تحلیلاز  نتایج حاصل

ز اول تیرماه در انقالب تابستانی و در رو دادنشان  هاشبیه سازي داده نتایج .1
آمدگی در طبقات تاثیر قابل توجهی در میزان جزیره کیش، ایجاد پیشدر 

 آمدگی دارد. اندازي نسبت به مدل بدون پیشخودسایه
در   در کل روزهاي سال  حت سایهکه متوسط سطوح ت  نتایج نشانگر آن است.  2

هاي مختلف، تفاوت چشمگیري دارد به طوریکه آمدگیها با میزان پیشمدل
-CORو  COR-0.9و  COR-0.6و  COR-0.3و  BASEي هااین میزان در مدل

می باشد؛ اما تغییر جهت  %80و  %78و  %76و %85و  %61به ترتیب برابر  1.2
گیري نسبت به شرق و غرب و نیز تفاوت زاویه قرارگیري سبب تغییر چشمگیر 

گردد به گونه اي که در این حت سایه بنا نمیسطوح تساالنه متوسط  در میزان  
 است.   %2تنها    هاحالت تفاوت بیشینه و کمینه میزان سطوح تحت سایه در مدل

نتایج شبیه سازي بیانگر آن است   ،انرژي تابشی دریافتیدر خصوص متوسط  .  3
متر، مدل   1.2و    0.9و    0.6  و0.3 ي صفر،هاآمدگیبا پیشی  یهامدل  میان  که در

COR-0.3 متر داراي کمترین و مدل  0.3آمدگی با پیشBASE بدون پیش-
مدگی داراي بیشترین میزان دریافت انرژي تابشی است. نتیجه دیگري که از آ

و  0.6ي با پیش آمدگیهاشود آن است که در مدلشبیه سازي حاصل میاین 
متر علیرغم اینکه سایه اندازي طبقات بر هم (خودسایه اندازي بنا)  1.2و  0.9

یابد اما به دلیل افزایش همزمان مساحت افزایش می COR-0.3نسبت به مدل 
 گردد.سطوح تحت تابش بنا، انرژي تابشی بیشتري دریافت می

بیانگر آن است که با تغییر زاویه مدل بهینه از  ها. تحلیل نتایج شبیه سازي4
و  15به سمت شرق و غرب و با زوایاي  (COR-0.3)آمدگی منظر میزان پیش

درجه، میزان انرژي تابشی دریافتی بر خالف متوسط ساالنه  60و  45و  30
حالت چرخش با زاویه سطوح تحت سایه، تغییر چشمگیري دارد؛ بطوریکه در 

) داراي کمترین و در حالت چرخش C0.3-R30Wدرجه به سمت غرب (مدل  30
) داراي بیشترین میزان تابش C0.3-R45Eدرجه به سمت شرق (مدل 45

 دریافتی است.
 30. با توجه به آنچه ذکر شد، در اقلیم جزیره کیش زمانی که بنا در زاویه 5

 0.3درجه به سمت غرب قرار گرفته و طبقات آن نسبت به یکدیگر به مقدار 
آمده باشد، میزان انرژي تابشی دریافتی بنا در طول سال در کمترین متر پیش

 حالت خود خواهد بود. 
 

 نتیجه گیري   -4
هاي ایستا ها و استراتژيانرژي در جهان سبب شده تا استفاده از روشبحران 

هاي پر مصرف انرژي است مورد به ویژه در صنعت ساختمان که یکی از بخش
در اقلیم گرم و مرطوب سرمایش ایستا  در ایران نیز توجه خاص قرار گیرد.

که هاي کارآمدي است توسط ایجاد سایه بر سطوح ساختمان از جمله روش
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تواند بار سرمایشی ساختمان را کاهش دهد. بدون افزودن رطوبت به فضا می
هاي تواند از راه حلها به همین دلیل میاندازي در ساختمانبحث خودسایه

اي مناسب در این اقلیم باشد. از طرف دیگر اگر موقعیت قرارگیري بنا به گونه
نماید در حقیقیت میزان گرمایی که باشد که تابش کمتري از خورشید دریافت  

بایست تعدیل گردد به مراتب کاهش خواهد یافت؛ در این در داخل بنا می
پژوهش زاویه مناسب قرارگیري بنا جهت کمینه دریافت انرژي تابشی در فصول 

آمدگی گرم اقلیم گرم و مرطوب جزیره کیش از یک سو و میزان مناسب پیش
یه اندازي موثر در بنا و کاهش انرژي دریافتی طبقات نسبت به هم جهت خودسا

 از خورشید مورد مطالعه قرار گرفته است.
اي ي منفرد چهارمرتبههاي مورد بررسی در این پژوهش شامل بلوکهامدل     

متر در نظر   3متر بوده و ارتفاع هر طبقه برابر با    6*10هستند که ابعاد پایه آنها
و تحلیل آنها بیانگر این است که در  هايگرفته شده است. نتایج شبیه ساز

متري مدل با  1.2و  0.9 و 0.6و  0.3هاي آمدگیمرحله نخست و ایجاد پیش
ها و مدل بدون نسبت به سایر مدلانرژي دریافتی کمتري  متر  0.3 آمدگیپیش
. در مرحله دهدتري به دست مینتایج مطلوبدارد و به این ترتیب    آمدگیپیش

و  45و  30و  15بعد این مدل به عنوان منتخب مرحله نخست، تحت زوایاي 
اندازي و انرژي درجه به سمت شرق و غرب چرخانده شده و میزان خودسایه  60

تابشی آنها مورد مقایسه تطبیقی با یکدیگر و با مدل رو به جنوب قرار گرفت 
 بهترین زاویهدرجه غربی،  30که در این مورد نیز نتایج نشان داد زاویه 

 باشد. میدریافتی تابشی  کاهش انرژيقرارگیري بنا از منظر 
بدین ترتیب ارزیابی و جمع بندي کلی نتایج حاکی از اینست که اگر هر      

-متر پیش  0.3 یک از طبقات ساختمان چهار طبقه نسبت به یکدیگر به میزان  
درجه به سمت غرب چرخش نماید، میزان  30مده بوده و ساختمان با زاویه آ

انرژي تابشی دریافتی بنا و گرماي منتقل شده ناشی از آن، در حداقل مقدار 
 خود خواهد بود.
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  چکیده
. تاکنون مطالعه اساسی در خصوص اثرات انرژي بر رفاه سازدموضوع انرژي را بیش از پیش نمایان میرفاه و توسعه اقتصادي کشورها اهمیت انرژي در جهت نقش 

 1360-1397تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر بر رفاه اقتصادي در ایران طی دوره    يهاانرژي  لذا در این پژوهش اثر مصرف انواعاقتصادي در کشور ایران انجام نشده است.  
 بلندمدتو  مدتکوتاهبراي تعیین وجود رابطه  انباشتگیهمو روش ) ARDL( توزیعی هايوقفهاز مدل خود رگرسیونی با بررسی شده است. براي تحلیل موضوع 

. رابطه رفاه استدرصد    61  در جهت تعادل بلندمدت حدودنشان داد که سرعت تعدیل مدل تصحیح خطا  برآورد مدل تحقیق  بین متغیرها استفاده شده است. نتایج  
، زمین گرماییخورشید، باد، آب، ( تجدیدناپذیرو تجدیدپذیر  يهاانرژيو انواع منابع  شاخص جینی، نیروي کارداخلی،  تولید ناخالصمتغیرهاي سرانه  بااقتصادي 

میزان افزایش یک درصدي در متغیرهاي برونزاي تحقیق به ترتیب منجر به افزایش   و چه بلندمدت، مستقیم است. به طوري که  مدتکوتاهدر  چه  )  نفت، گاز و بنزین
ر دتجدیدناپذیر (نفت و گاز) هاي انرژي وفور نسبی باوجوددرصدي در رفاه جامعه خواهد شد.  34/0و  76/0، 72/0، 31/0، 36/0، 56/0، 61/0، 45/0، 66/0، 85/0

 يهاانرژي در کنار هاانرژياین نوع تجدیدپذیر بر رفاه اقتصادي حاکی از آن است که استفاده از  يهاانرژي ، مثبت شدن اثرآنهااده بهینه از و عدم استف ایران
 تجدیدناپذیر منجر به افزایش رفاه اقتصادي جامعه خواهد شد.

 )ARDL( توزیعی هايوقفهپذیر و تجدیدناپذیر، رفاه اقتصادي، مدل خود رگرسیونی با تجدید يهاانرژي ان:واژگ د کلی
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Abstract 
The role of energy for welfare and economic development of countries highlights importance of energy. So far, no major 
study was conducted on the effects of energy on economic welfare in Iran. Hence, this study surveys the effect of the 
consumption of renewable and non-renewable energy on economic welfare in Iran during the period 1981-2018. ARDL 
model and cointegration approach had used to determine the existence of short-term and long-term relationships among 
variables. Estimation results show adjustment speed of error correction model to long-term equilibrium is about 61%. The 
relationship between economic welfare and exogenous variables such per-capita GDP, labor force, Gini index and types 
of renewable and non-renewable energy sources (solar, wind, water, geothermal, oil, gas and gasoline) is straightforward 
in short and long terms. One percent incraseing in the exogenous variables of research leads to an increase of 0.85, 0.66, 
0.45, 0.61, 0.56, 0.36, 0.31, 0.72, / 76, and 0.34 percent in the welfare of society. Despite the relative abundance and non-
optimal use of non-renewable energy (oil and gas) in Iran, the positive effect of renewable energy on economic welfare 
indicates use of this type of energy along with non-renewable energy will increase economic welfare. 
Keywords: Renewable and Non-renewable Energies, Economic Welfare, ARDL 




