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Given the global energy crisis, architects need to focus one of the most 
practical energy management solutions in buildings, the issue of using 
passive design strategies.  By using indigenous passive cooling methods 
and updating them, strategies optimizing the cooling energy 
consumption in contemporary buildings can be achieved.  The main 
purpose of this study was to find and prioritize inactive solutions by 
adding shading volumes in building form to increase the shading of the 
building form in the hot and humid climate of Bushehr, which can reduce 
the energy consumption of coolers while maintaining thermal comfort. 
The research method of this study was a combination of field surveys to 
collect data on selected buildings and the cluster method to classify the 
data. Then, with the help of Design Builder software, the annual energy 
consumption of buildings was studied.  In the present study, the building 
was first studied in terms of form, shape, geometry and feature details 
and the optimal form for each model was extracted. By integrating and 
combining the selected optimal models, the buildings were re-examined 
and the amount of energy consumption reduction was analyzed. The 
shading selection strategies were such that by combining the 
appropriate form and shading elements, the energy consumption of the 
first building was reduced by 25% and the second building by 16%, 
reducing the annual initial energy consumption. 
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 یراهکارها نیتریاز عمل یکیاست که معماران به  ازیدر جهان، ن یبا توجه به بحران انرژ
توجه   راهبردهای طراحی غیرفعال  یریکارگبه   به مبحث  ها، در ساختمان   یانرژ  تیریمد

به   توانیها مروز کردن آن و به   یبوم  رفعالیغ   یشی سرما  یهااز روش  یری گبا بهره  .کنند 
  دست  یامروز  یهار ساختمان د  یشیسرما  یمصرف انرژی  سازنه یبه  در زمینه   ییراهبردها

افزودن    قیاز طر  رفعالیغ   یراهکارها  یبندت یو اولو  افتنیپژوهش،    نیاز ا  ی. هدف اصلافتی
گرم و    یوهوادر آب  فرم بنا  اندازییه سا  شیافزا  با هدفدر فرم ساختمان    اندازه یاحجام سا

  انرژی مصرفی   بارباعث کاهش    آسایش حرارتیمرطوب بوشهر است که بتواند ضمن حفظ  
تحق  هاکنندهخنک روش  روش  نیا  قی شود.  اطالعات    باشدی می  بیترک   پژوهش،  که 

به روش  تیدرنها ی و آورجمعبرداشت میدانی  با استفاده از ی منتخب در آنهاساختمان 
 زانیم  ،لدریب  نیزایافزار دبه کمک نرم  اله مق   نیسپس در ااست.    شدهی  بنددسته ی  اخوشه 

انرژ ساختمان   یمصرف  بررسساالنه  بررس  نیا  در  .است  شدهی  ها  به  ابتدا    یپژوهش 
هر مدل    یبرافرم بهینه  و  شد  پرداخته    ساختمان به لحاظ فرم، شکل، هندسه و جزییات

مدنظر   یهاساختمان   ، یانتخاب  ه نیهب   یهامدل   ق یو تلف  عی، سپس با تجم دی استخراج گرد
بررس شد  دوباره  می  انرژ  زانیو  مصرف  انتخاب    راهبردهای.  گردید   لیتحل  یکاهش 

با    یاگونه به   اندازهاه یسا که  عناصر    ترکیباست  و  مناسب   شودیمباعث    اندازه یسافرم 
کاهش مصرف درصد    16و ساختمان دوم  درصد    25ساختمان اول  میزان مصرف انرژی  
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 مقدمه 
سو با طبیعت در طول  ی معماری هم ها پاسخ ارتباط با بوم و زمینه، همچنین    نه ی زم   در   ایران به داشتن معماری غنی 

  ی مصرف انرژ   ش ی افزا   ، کشور از معضالت   ی ک دارا بودن الگوهای مناسب در این راستا، ی  رغم ی عل تاریخ مطرح بوده است.  
  ی وهوا آب   است که با توجه به بخش    ن ی در ا   ی انرژ   نبودن این بناها از الگوی صحیح مصرف   مند در بخش ساختمان و بهره 

 است. شده    ی ک ی کننده مکان خنک   ی ها ستم ی به س   ازحد ش ی ب   ی باعث وابستگ   در مناطق گرمسیری   گرم 
ی مسکونی در  ها ساختمان ی  ی را برا حرارت   آسایش و بهبود سطح    ی مصرف انرژ این پژوهش راهبردهای کاهش  

  قرار داده است که   موردتوجه پوشش ساختمان  منظور به ی طراحی ها حل راه یافتن   هدف  با مناطق گرم و مرطوب ایران  
  به   رو ن ی . ازا نیز خواهد گشت   ها کننده خنک   انرژی مصرفی   باعث کاهش بار   آسایش حرارتی فضای داخلی، ضمن حفظ  

در اقلیم گرم و مرطوب مهم    مورداستفاده عناصر بومی    مجدد   استفاده   عملکرد راهبردها در   شناسایی   که   رسد می   نظر 
این عناصر، فراهم    مجدد   استفاده   و   منظور بازآفرینی روز، به   مشکالت   حل   منظور باشد و کمک خواهد کرد تا امکانی به می 

  ارائه ها  در ساختمان   ی انرژ مصرف    و کاهش   ت ی ر ی مد   ی برا را    ی متنوع   غیرفعال   ی طراح   ، راهبردهای از محققان   ی ار ی بس آید.  
  ، ی ع ی طب  ه ی ، تهو پیرامون   ط ی ، مح به جداره   ساختمان   ک ی  ی مختلف، ها جنبه   ا ی  متنوع   ی بر اساس تمرکز بر اجزا .  اند کرده 

  با   . [ 14- 1] شود  ی م   ی بند طبقه   ... و    ی ساختمان   صالح م   ، ی انداز ه ی سا   ، ی حرارت   ق ی عا ی مناسب،  ر ی گ نور روز، جهت کیفیت  
  ی ابزارها   ترکیب در مورد    تاکنون سراسر جهان،    ی ها در ساختمان   انداز ه ی سا   ی ابزارها   در زمینه   گرفته صورت   قات ی وجود تحق 

  ی واقع در ها ساختمان   ی طراح   ه ی اول   مراحل ، در  بهینه   انداز ه ی پوسته خود سا   جاد ی ا   با هدف بر پوسته    ی خارج   انداز ه ی سا 
الرنس    ی مل   شگاه ی آزما محققان در    مطابق با تحقیقات .  ی صورت نگرفته است توجه قابل مناطق گرم و مرطوب، تحقیقات  

گز   ی ک ی   ، ی برکل  برا ی  طراح   ی ها نه ی از  باال  کنترل    ی منفعل  هندسی ساختمان   ک ی در  دمای  فرم    منظور به   آن   ، 
، فرم  ها ت ی وهوا، فعال ساختمان عبارتند از: آب   در   ی مصرف انرژ  زان ی م عوامل مؤثر بر    . [ 15] باشد  ی م بهینه    ی انداز ه ی خودسا 

  ی توجه قابل ، نقش ذکرشده، پوشش ساختمان با توجه به موارد  ساختمان.  ی  سات ی تأس   ی ها ستم ی و پوشش ساختمان و س 
  ی راهبردها کارگیری  به ،  رو ن ی . ازا باشد ی شده را دارا م ساخته   ط ی در مح   ی مصرف   ی کل انرژ در مصرف بهینه قسمتی از  

  ی حرارت   ت ی ر ی مد   اقتصادی و   صرفه   با طراحی، یکی از راهکارهای اصولی غیرفعال،  در مرحله نخست    رفعال ی غ   ی طراح 
ی معماری  ها ی ژگ ی و   جنوب ایران دارای   ساحلی شهر بوشهر در   است. بافت   ها در ساختمان جهت کنترل مصرف انرژی  

در این  که   شود ی حاصل م  جه ی نت  ن ی ا  ، ی مرتبط با عناصر بوم  ن ی ش ی پ  ی ها پژوهش  ی با بررس و  باشد ی م  ارزشمندی  بومی 
شده  پرداخته کمتر معاصر   ی ها ساختمان   ی در معمار   ی زمان فرم ساختمان و عناصر بوم هم  ترکیب مسئله به ها پژوهش 

ی  محور ساحل بافت تاریخی واقع در  معاصر    ی ها ساختمان   ن ی منتخب از ب   ی ها نمونه   ی با بررس   مقاله   ن ی ا در    رو ن ی ازا   است. 
روز شده  به   ی زمان عناصر سنت هم   ب ی ترک   راستای در    یی راهکارها   ن ی همچن .  شد   ل ی تحل   ی مصرف انرژ   زان ی م شهر بوشهر،  

  . خواهد شد ارائه  ،  مطلوب   ی انداز ه ی سا   اس ی عناصر در مق   ن ی ا   شتر ی هرچه ب   ی کارآمد   در نظر قرار دادن   فرم ساختمان و  با 
. در بیشتر  است   رو شده روبه توسعه مسکن    با معضالت   وساز ساخت سرعت  رشد جمعیت و باال رفتن    ل ی به دل بوشهر  شهر  

ی تهویه  ها دستگاه ی مسکونی این شهر، جهت برقراری آسایش حرارتی خود متکی به استفاده از  ها ساختمان ایام سال،  
حداقل دمای سردترین  (، متوسط  2000تا    1951طبق آمار تقویم هواشناسی ایران )از سال  باشند.  مطبوع مکانیکی می 
گراد بوده است.  درجه سانتی   38.1ترین ماه سال  حداکثر دما در گرم و متوسط  گراد  درجه سانتی   10.1ماه سال در بوشهر  

در    به این نتیجه رسید که   توان ی م   ساله شهر بوشهر های یک برای بازه   1افزار متئونورم و نرم  وهوایی آب  های اساس داده   بر 
  سه ی با توجه به مقا آسایش قرار دارد.    ، اردیبهشت و آبان در طول شب، دمای هوا در محدوده های اسفند، فروردین ماه 

  در   https://weatherspark.com  ت ی شده در سا ثبت   ی ها افزار متئونرم و داده نرم   یی وهوا آب   ی ها داده   ن ی گرفته ب صورت 
افزار  نرم   ی و از آن برا   د ی افزار اعتبار بخش نرم   ن ی ا   یی وهوا آب   ی ها داده   یی زما آ   ی راست به   توان ی م   1399  رماه ی ت   ک ی   خ ی تار 

 
1 Meteonorm 
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ی  ها داده متئونرم با    افزار نرم از    آمده دست به ی خروجی، نتایج  ها داده منظور اعتبارسنجی  به   . کرد   تفاده اس   لدر ی ب   ن ی زا ی د 
برای انجام این پژوهش    مورداستفاده که روش    دهد ی م نشان    ها داده . مقایسه  شدند در سایت مذکور مقایسه    شده ثبت 

ای  است. ابتدا از طریق روش خوشه   ترکیبی   های روش استفاده از    ، این پژوهش   روش تحقیق دارای دقت مطلوب است.  
شد و سپس    های معاصر واقع در بافت تاریخی بوشهر انتخاب های کوچک مناسب بود، خانه مراتبی که برای نمونه سلسله 

کمی    روش  در آمده دست های به ی و مصرف انرژی، مطالعه شد. سپس، از خروجی به روش کمی براساس عملکرد حرارت 
نرم  طریق  مهم از  بیلدر،  دیزاین  خودسایه افزار  پوسته  ایجاد  برای  پیشنهادی  غیرفعال  راهکارهای  بهینه  ترین  انداز 

قرار   پوسته خود موردسنجش  عملکرد  تابستا   انداز ه ی سا گرفتند.  در  که  است  این صورت  به  میزان  بهینه  بیشترین  ن، 
در زمستان، مانعی در برابر تابش نور خورشید بر روی    که ی درحال   کند ی م ی را روی جداره بیرونی خود ایجاد  انداز ه ی سا 

  ی خ ی بافت تار   ی معاصر واقع در نوار ساحل   ی مسکون   ی ها ساختمان   ی راهکارها در بازطراح   ن ی از ا   بنابراین ؛  نمای بیرونی ندارد 
 است.   ه ی شد ر ی گ اندازه   ز ی ها ن آن   ر ی أث و ت   گردد ی استفاده م 

 ی تحقیق ها پرسش 
ی بر  ر ی تأث چه  انداز بهینه  های مسکونی مدرن برای ایجاد پوسته خودسایه اندازها بر پوسته ساختمان ترکیب سایه 

ی به چه میزان بر  انداز ه ی سا بنا برای خود   فرم   با ی خارجی  اندازها ه ی سا کاهش مصرف انرژی سرمایشی دارند؟ ترکیب  
 خواهند بود؟   رگذار ی تأث کاهش مصرف انرژی سرمایشی  

 فرضیه تحقیق 
ی سرمایشی غیرفعال در  ها روش   ن ی تر مهم ی  ر ی کارگ به بیان کرد که با  توان ی م اصلی این تحقیق،    سؤال در پاسخ به  

از   ترکیبی  افقی و عمودی، زاویه مناسب  اندازها ه ی سا منطقه گرم و مرطوب شامل  ی خارجی و میزان  اندازها ه ی سا ی 
ی مسکونی جهت  ها ساختمان با هندسه فرمی    ها آن ی مناسب پوسته خارجی و ترکیب  ر ی گ جهت برآمدگی، موقعیت و  

  در که    رسد ی م مصرف انرژی سرمایشی را در طول سال کاهش دهد. به نظر    ند توا ی م بهینه    انداز ه ی خودسا ایجاد پوسته  
بیان ها افته ی  و    شده ی  نیز مشخص خواهد شد  انرژی سرمایشی  میزان کاهش مصرف  تحقیق،  اقتصادی    لحاظ   از در 

 خواهد بود.   صرفه به مقرون 

 پیشینه تحقیق 
مرتبط    شده انجام ی  ها است، پژوهش ، تدوین اصول طراحی پوسته خارجی ساختمان  مطالعه حاضر   با توجه به اینکه 

 شد.   و ارائه   ی بررس   ی انداز ه ی سا و راهکارهای    ابزارها   با 
  را برای   ساختمان   ی ( بر مصرف انرژ ی و عمود   ی )افق   ی ا کرکره   انداز ه ی سا   ی ابزارها   ر ی تأث   در مورد   1ماِررو و اولیِورا   پالمرو   
در    توانند ی م   ی ا کرکره   انداز ه ی سا   ی ابزارها گرفته،  ی صورت ها ل ی تحل مطابق با  دند.  کر   ی بررس یی  ا ی راف جغ   مختلف   ی ها عرض 

 . [ 11] داشته باشند  ی  ا صرفه به مصرف انرژی    انداز ه ی بدون سا   ی ها ساختمان مقایسه با  
ند و با این  انجام داد یی  ها ش ی آزما   ی در مالز   ی ساختمان ادار   ک ی   بر   بهبود عملکرد نور روز   ذر زمینه   2همکاران و    م ی ل   
  ی ر ی گرمس در مناطق  نور روز    ت ی ف ی و ک   ت ی کم   ، از طریق بهبود انداز ه ی سا های  پنجره و ابزار   شه ی ش   ر یی که با تغ   افتند ی در   روش 

 . [ 7]   افت ی   دست   ی بصر   ش ی آسا به    توان ی م 

 
1 Palmero-Marrero et al 
2 Lim et al 



 ی و همکاراندریالناز ح                                                                     345-361 ،4شماره (، 1400) 18کارافن،   فصلنامه علمی

349 

 

دفاتر    ی غرب جبهه جنوب   ی کاربران در نما   فعالیت و    ی بصر   ط ی مح   ی هوا   ی بر دما   انداز ه ی سا   ی ابزارها   ر ی تأث  1فریوان 
صورت  در سه دفتر به ی  مرغ تخم   شانه مورب و    ی ها باله   ، ی عمود   ی ها ثابت مانند باله   انداز ه ی . سه ابزار سا کرد   ی بررس اداری را  

  ی بصر   ط ی را کاهش دهند و مح   ط ی مح   ی ، دما شرایط اولیه با    سه ی در مقا   توانند ی م   انداز ه ی سا   ی شدند. ابزارها   نصب   کسان ی 
 . [ 16] کنند  ی بهتر عمل م   ی عمود   ی ها نسبت به باله   ی مرغ تخم   شانه مورب و    ی ها باله   ن، ی در دفاتر را بهبود بخشند. همچن 

در این  متمرکز شدند.    ه کر   کشور   بلندمرتبه   ی مسکون   ی ها ساختمان   خارجی   انداز ه ی سا   ی بر ابزارها   2همکاران چو و  
توسط    ی د ی خورش   ی کاهش گرما   که ی درصد بود، درحال   20کننده حدود  خنک   ی انرژ مصرف  در    ییجو صرفه مورد  

درصد کاهش    17.3درصد و    19.7  ب ی ترت کننده را به بار خنک   تواند ی م   ی ها( و پانل عمود )بالکن   یافق  انداز ه ی ا س   بی ترک 
 .[ 17] دهد  

جنوب، غرب و شرق ساختمان  های  متصل به نما   ی ها ها و باله از بالکن   ی لف مخت   ی ها نه گزی   3عبدالمجعبو و    ی آلشامان 
  ی ر ی گ و جهت   ت ی موقع   ن ی ها، همچن بال   و   ها ی که برآمدگ   ند افت ی ها در د. آن ن د کر  ی آنجلس را بررس در لس  یی مدرسه ابتدا 
  ، ی نوب ج   ی ها در نما با بال  ی استفاده از برآمدگ   بنابراین ساختمان دارند؛    ی بر عملکرد انرژ   ی توجه قابل  ر ی ها تأث مناسب آن 

درصد   12.5تا  را  )برق + سوخت(  ی انرژ  نه هزی   کل   در  درصد و  13.62ساالنه را تا   ی مصرف انرژ  تواند می غرب و شرق 
   . [ 18] دهد    ش افزای 

آتینایتس  مپلیسوس  و   شه ی زمان سطح ش هم   رات ی تأث   4و  سا   ی ها ی ژگ ی دار،    ی بارها   بر   ه ی و کنترل سا   انداز ه ی ابزار 
با    تواند ی م   و روشنایی   کننده خنک   ی در مصرف انرژ   یی جو ها نشان دادند که صرفه دند. آن کر   ی بررس   کننده و نور را خنک 

  ی ک ی الکتر  یی کنترل روشنا   ی ها ستم ی همراه با س  مکانیکی  انداز ه ی سا خودکار کنترل  برای  پارچه ک ی روش   ک ی استفاده از  
 . [ 19] ید  دست آ به 

گرما    دریافت که    نشان داد   ها ی بررس   و ند  مطالعه کرد   را   ی ساختمان بر مصرف انرژ   ی ر ی گ جهت   ر ی تأث   5وتا و همکاران د 
  ی واقع در ر ی گرمس   ی وهوا آب   ک ی در    ی غرب و شمال   ، جهت شرق   یی که در ها بعد از پنجره   ی جنوب   ی ها پنجره   ق ی از طر 

  تواند ی متحرک م   انداز ه ی بر ابزار سا   ی مبتن   6( PLC) ی  ز ی ر برنامه قابل   ی کننده منطق کنترل   ک ی است.    شتر ی ب   ی، شمال   کره م ی ن 
   . [ 20] دهد    درصد انجام   9.8  انه ی سال   ن ی انگ می   درصد با   14.9  ا را ت   ی انرژ   یی جو صرفه 

گوما   چ ی الوارو  خصوص  7و  راستای  مختلف    ی راهبردها   در  مصر،    کشور   ی آموزش   ی ها ساختمان   کردن   روز به در 
  ن ی ا بررسی    ان ی را در نظر گرفتند. در م   انداز ه ی سا   ی هوا و ابزارها   ی دوجداره، تنگناها   شه ی ش   ، ی خارج   ی وارها ی د   ی بند ق ی عا 
د،  ن درصد کاهش ده  33طور متوسط را به  ی مصرف انرژ   توانند ی م   متر   0.5  ی فلز   ی ا کرکره   ی ها پنجره   دریافتند   ها نه ی گز 

 . [ 21]   دهند ی درصد کاهش م   8درصد و پنجره دوجداره    10  وارها ی د   ی بند ق ی فشرده و عا   ی هوا   که ی درحال 
  چی ، ووجوزو [ 23]   9ک ی ، کومار و کوش [ 22]   8است که توسط هرناندز و همکاران   ی از مطالعات مشابه شامل موارد   ی برخ 

 برای  انرژی حرارتی  اتالف  مقوله   ، ن ی شده است؛ بنابرا   گزارش   [ 25]   11فرد و همکاران کو ی و ن   [ 24]   10چ ی فورندگ   - ی ست ی و کر 

با روند    سه ی ، در مقا حال ن ی باا   شود.  تعیین  ساختمان  پوسته  انتقال حرارتی  ضریب  رابطه  با  باید  مختلف  ساختمانی  های فرم 
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در   ژه ی و ، به مسکونی در ایران   ی ها در مورد ساختمان   ی سنج و امکان   ق ی تحق  در زمینه  ی ع ی محدوده وس   ، ی جهان   ات ق ی تحق 
اندازی خارجی  بررسی تأثیر راهکارهای سایه مطالعه،  ن ی ا  ژه ی اساس، تمرکز و  ن ی منفعل وجود دارد. بر ا  ی ها طرح  ی اجرا 

سنجی اقتصادی آن با قیاس دو ساختمان  کاهش مصرف انرژی سرمایشی و مطالعه امکان   منظور به بر پوسته ساختمان 
 . باشد ی م مسکونی معاصر واقع در بافت تاریخی در نوار ساحلی شهر بوشهر  

 شناسی تحقیق روش 
 پرداخته است:   ها ساختمان در دو گام به بررسی کمی و کیفی    این پژوهش با استفاده از روش ترکیبی 

در نوار گردشگری    معاصر واقع ی  ها ساختمان ی اطالعات میدانی از نمونه  آور جمع ، پس از  1در گام اول مطابق با شکل  
انرژی مطالعه  اساس عملکرد حرارتی و مصرف    شد و به روش کمی بر انتخاب    ها نمونه ای  بافت، از طریق روش خوشه 

مراتبی، برای این پژوهش، روش  دوگانی سلسله  ای از میان رویکردهای چند میانگینی، گردید. برای انجام تحلیل خوشه 
 شد.  های کوچک مناسب است انتخاب  ای سلسله مراتبی که برای نمونه تحلیل خوشه 

 

 

 ( ی ا خوشه )   ی آمار   روش   از   استفاده   با   ها نمونه   انتخاب   . 1شکل  

 
ترین راهکارهای غیرفعال  افزار دیزاین بیلدر، مهم آمده در روش کمی از طریق نرم دست های به در گام دوم از خروجی 

های مسکونی  ی ساختمان بازطراح راهکارها در    رو ن ی ازا یده شد و  سنج انداز بهینه  پیشنهادی با هدف ایجاد پوسته خودسایه 
باشد.  های موردنیاز در بخش اول به روش میدانی می گیری شد. گردآوری داده ازه ها نیز اند معاصر استفاده گردید و تأثیر آن 

که در    شود ی م آوری  گیری جمع سازی به کمک ابزارهای اندازه از این طریق، اطالعات مهم اقلیمی موردنیاز در شبیه 
  افزار متئونورم و نرم ای  از روش رایانه   پذیر نبود؛ از این رو شرایط کنونی حاکم بر کشور به دلیل اپیدمی بیماری کرونا امکان 

در بافت    رفعال ی غ های بومی موجود برای راهکارهای  های نمونه ساختمان استفاده گردید. از روش میدانی، اطالعات و نقشه 
ای نیز تحلیل  سازی رایانه گردید و به کمک شبیه  های معاصر منتخب در بافت محله کوتی استفاده تاریخی و ساختمان 

دلیل اینکه محاسبات مربوط به تأثیر راهکارهای غیرفعال در راستای    . به شد   انجام ها در بخش اول و دوم تحقیق  داده 
ها به همراه استفاده از اطالعات  های موجود و اصالح آن مصرف انرژی روی نمونه   انداز بهینه بر سایه   ایجاد پوسته خود 
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سازی و  ساز، دقت محاسبات افزایش یافت. پس از انجام مدل شبیه   افزار نرم بود؛ با استفاده از    بر زمان میدانی، پیچیده و  
  2شکل  ی و مقایسه شدند.  بررس قابل ه،  وری مناسب در ارائ شده با بهره های اصالح های منتخب، مدل سازی نمونه شبیه 

 . دهد ی صورت خالصه نشان م پژوهش را به   روند ساختار و  
 

 

 پژوهش   روند   . 2شکل  

 ها ی مطالعات و بررس 
های معاصر، مستلزم  انداز خارجی بر مصرف انرژی در ساختمان منطقه انتخابی برای بررسی تأثیر راهکارهای سایه 

های معاصر برای ایجاد  . مطابق با هدف پژوهش باید راهکارهای غیرفعال پیشنهادی در ساختمان باشد ی م مطالعه دقیق  
اندازه پوسته خودسایه  انرژی ساختمان آن گیری تأثیر  انداز بهینه و  اقلیم ها بر کاهش مصرف  گرم و   های مسکونی در 

هدفمند به روش    صورت به های مهم  هدف و سؤال اصلی پژوهش، ساختمان   اساس مرطوب بوشهر تحلیل شد. ابتدا بر 
ی  ساز دید و درنهایت موارد نزدیک به معیارها برای مدل گر ی  بررس شده  ای متناسب با معیارهای از پیش تعیین خوشه 
مهندسی و شهرداری استان،  های موجود در نظام  دهد که براساس نقشه شده نشان می . بررسی میدانی انجام شد   انتخاب 
خانه    6ها  مسیر ساحلی( بافت تاریخی بوشهر وجود دارد که از بین آن )   خانه مسکونی در مسیر گردشگری   23تعداد  

نمونه اجازه برداشت از طرف مالک در شرایط کرونا داده نشد و    6،  شده نمونه تغییر کاربری داده    7مسکونی بدون نقشه،  



                                                                                       345-361 ،4شماره (، 1400) 18کارافن،  یفصلنامه علم ...                         اصول راهبردی طراحی فرم ساختمان مسکونی در 

352 

 

و مالک، حاضر    اند داده شده در شهرداری در حین کار، تغییر کاربری  های ثبت با توجه به نقشه   که   حال ساخت   نمونه در   2
 به همکاری نشد.  

 

 

  و   ق ی موردتحق   ی ساحل   نوار   ی ها ساختمان   ت ی موقع   موردپژوهش،   محله   بوشهر،   ی م ی قد   بافت   محله   چهار   . 3شکل  
 (   :Google Earthمنبع ی ) ساز مدل   انجام   برای   ، A2  و   A1  ساختمان 

 
خانه مسکونی    10صورت میدانی، شرایط دسترسی به  آوری اطالعات به با در نظر گرفتن هدف پژوهش و روش جمع 

خانه مسکونی با داشتن شرایط    2ی،  ا خوشه در نهایت با استفاده از روش  ها فراهم شد.  متناسب با معیارهای انتخاب نمونه 
ابعاد    نظر   از تغییر کاربری بودند، در این پژوهش  های کامل و عدم نمونه دیگر که دارای نقشه   23، در مقایسه با  موردنظر 

 ی شد.  بررس   هندسی و فرم، 
 

 

 

 

 (. :Google Earthمنبع )   ل ی موردتحل   نقاط   و   ت ی سا   ت ی موقع   . 4شکل  

 
شده است که شامل چهار    ترین بخش شهر در نوار ساحلی واقع ، بافت قدیمی بوشهر در شمالی 4  و   3  مطابق شکل 

واقع    ( A2پویاور و ساختمان ) به نام    ( A1این مقاله به بررسی ساختمان ) .  است بهبهانی و کوتی    شنبدی،   دهدشتی، محله  
براساس آنچه تاکنون گفته شد در این پژوهش  پردازد.  می   ( N 50°49′E′59°28شهر بوشهر )   غربی محدوده شمال   در 

  گیری مناسب، از نظر فرم ساختمانی و پوسته بهره ی منتخب با توجه به تخلخل و شکست در حجم، دارای ها ساختمان 
ی منتخب موردبررسی قرار  ها ساختمان . نخست شرایط اقلیمی و مصرف انرژی  د ن باش ی م انداز بهینه در طراحی  خودسایه 

مصرف انرژی ساالنه مقایسه گردید و در مرحله بعد با ایجاد    لحاظ   از های عمومی در شهر  با ساختمان   سپس   گرفت، 
ی منتخب ارائه گردید؛ از این  ها ساختمان اندازها راهکارهایی برای بهبود مصرف انرژی سرمایشی  ت فرمی و سایه تغییرا 

های مسکونی، متناسب با اقلیم  بهینه، در ساختمان  انداز ه ی خودسا ایجاد پوسته  منظور به رو با تدوین راهبردهای کارآمد 
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تحلیل وضع    - 1در هفت دسته بررسی شدند:    ها ل ی تحل سازی کشور بازبینی کرد.  در قوانین ساختمان   توان ی م هر منطقه  
تراس اصلی ساختمان    تغییر جهت   - 4گیری بهینه ساختمان  جهت   - 3های بهینه  تحلیل سایبان   - 2موجود ساختمان  

افزایش سایه   - 6تحلیل عایق حرارتی پوسته ساختمان    - 5 و  فرم    - 7ی  انداز تغییرات فرمی  تلفیقی و ترکیب  حالت 
تحلیل    ها ساختمان ؛ ابتدا مصالح بهینه برای  باشد ی م صورت خطی  انداز. روش تحلیل به سایه   های خود ساختمانی و پوسته 

گیری  . در گام بعد، جهت د ی گرد استفاده    ها ساختمان ی مجدد  ساز مدل ، سپس عایق و مصالح انتخابی در  د ش و بررسی  
گیری جدید قرار داده شد. این پروسه خطی باعث  در موقعیت جهت   ها ساختمان انتخاب و    ها ل ی ل تح مناسب از میان  

گردد و شرایط بهینه را برای کاهش مصرف انرژی در  می   ها ساختمان مشخص شدن هر پارامتر در شرایط خاص هندسی  
به بازطراحی این    توان ی م   ... و طارمه و    زند. با بررسی و تحلیل عناصر اقلیمی بوشهر از قبیل شناشیر رقم می   ها ساختمان 

های مسکونی  بهینه در ساختمان   انداز ه ی خودسا ایجاد پوسته    منظور به ی مناسب  اندازها ه ی سا عناصر در راستای ترکیب  
طور  روز شده به گیری از عناصر بومی به انداز بهینه را با بهره گیری جداره خودسایه روند شکل  5معاصر اقدام کرد. شکل 

 کند. الصه بیان می خ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روز شده گیری از عناصر بومی به با بهره   انداز ه ی خودسا   جداره   ی ر ی گ شکل   روند .  5شکل  

 ق ی تحق   ی ها افته ی 
و تعیین میزان مصرف  ی منتخب  ها مدل کردن ساختمان   ، سازی شبیه   روند مرحله اول  شده در  با توجه به موارد بیان 

مصالح و    لحاظ   از ی انتخابی با حداکثر شباهت  ها ساختمان است.    گرفته   قرار مدنظر  گرمایش، سرمایش و روشنایی    انرژی 
ورودی  ها اند. داده شده   ی ساز مدل   ، ساختار وضعیت موجود  نرم ی  د به  و    ، اختار س ،  ها فعالیت بخش  ر سه  افزار  مصالح 

 . است وارد گردیده    تأسیسات   های سیستم 
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 سمت راست   A2  و سمت چپ    A1  ساختمان   موجود   ت ی وضع   . 1عکس  

 
های ورودی، تحلیل و بررسی شد.  با شرایط موجود و با توجه به داده   ها ساختمان ی اولیه  ها مدل ابتدا    سازی: مدل 

در هریک    شده اعمال تمامی مراحل تحلیل و بررسی، کاهش و افزایش میزان مصرف انرژی نسبت به تغییرات   1جدول  
باشد.  اندازها، فرم هندسی و ... می یه سا بندی، گیری، عایق شامل وضع موجود، جهت  دهد که ی م را نشان   ها ساختمان از 

اولیه و مقایسه هر دو ساختمان را در شرایط تغییر بازشو اصلی    1نمودار   انرژی  دهد.  ی م نشان    ها آن میزان مصرف 
تأثیر    ها، گیری انواع جهت   وجه به ت  با .  باشد ی ها م آن   در میزان مصرف انرژی   مؤثر  عوامل ها یکی از  ساختمان   گیری جهت 
را    سرمایش ساختمان   جهت بر انرژی مصرفی  حداکثری    تأثیر   که ی درحال ،  باشد ی بر میزان مصرف انرژی روشنایی م کمتر  

درجه نسبت به شمال    A1 ،  135  برای ساختمان مناسب    گیری جهت   ی انتخابی ها نمونه   در   شده انجام   های بررسی دارد. با  
.  باشد ی م باشد که این نشان از تفاوت اندک در فرم کلی هر دو ساختمان  ی م   105زاویه    A2  ن ساختما و برای    است 

سزایی بر میزان مصرف انرژی اولیه نسبت به حالت  زمان دیوار و سقف تأثیر به بندی هم عایق   همچنین تحلیل و بررسی 
ی فاقد سایبان افقی در مقایسه با  ها ساختمان ،  شده گرفته جداگانه دیوار و سقف وجود دارد. با توجه به تحلیل صورت  

با توجه به    A2  ساختمان و  A1 ی ساختمان  ، گزینه مناسب برا متر ی سانت   90ی دارای سایبان افقی به طول  ها ساختمان 
باشد که میزان ورود نور را تا  متر مناسب می سانتی   90، سایبان ها ساختمان کاهش نیافتن میزان کیفیت نور روز داخل  

که در این    است غربی به همراه بازشوی وسیع  دارای ایوانی در جبهه جنوب   A1ساختمان  .  کند ی م قبولی کنترل  حد قابل 
غربی  ی صورت گرفته در جبهه شمال ها ل ی تحل ه تحلیل و تغییر جهت این بازشو در جهات دیگر پرداخته شد و با  پژوهش ب 
  A1 شرقی این نتیجه حاصل شد که گزینه وضع موجود براساس طراحی معمار بهترین حالت برای ساختمان و جنوب 

که پس از ایجاد تغییر    دهد ی م نشان    ها ی بررس برای کاهش مصرف انرژی،    A2رغم تالش معمار ساختمان  باشد. علی می 
است. در حالت    افته ی   کاهش ی  توجه قابل ی مختلف ساختمان، مصرف انرژی به میزان  ها جبهه جایی آن در  در ایوان و جابه 

  A1  ، باعث کاهش میزان مصرف انرژی اولیه در ساختمان اندازها ه ی سا با    ها آن و ترکیب    ها ساختمان نهایی با تغییر در فرم  
خالصه و    صورت به ،  1راهکارهای غیرفعال در جدول    منظور به   شده انجام ی  ها ی بررس تحلیل و    گردید.   A2  ساختمان  و 

های افقی و عمودی  های سایبان های خارجی مشبک و حالت است، سپس به تحلیل و بررسی سایبان   شده   ارائه ای  یسه مقا 
   در ابعاد مختلف پرداخته شد. 
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ی انتخابی برحسب  ها ساختمان ی مختلف راهبردهای غیرفعال برای  ها حالت خالصه میزان مصرف انرژی در    . 1جدول  
kwh/m2 

 
 
 

 A2:  چپ   -   A1: راست   ، ی اصل   بازشو   ر یی تغ   و مقایسه هر دو ساختمان در شرایط   ه ی اول   ی انرژ   مصرف میزان    . 1نمودار  

ف 
ردی

بهترین   

حالت در هر  

 آنالیز دسته  

تصویر تغییرات  

 A1مدل  

تصویر تغییرات  

 A2مدل  
انرژی اولیه  

A1 

انرژی اولیه  

A2 
 کاهش / افزایش 

وضعیت   1

 موجود 
  

846.23 646.61  - 

2 

  135زاویه  

 A1درجه  

  

786.73 615.42 
هردو کاهش دو  

  105زاویه   یری مختلف گ جهت 

 A2 درجه 

بندی  یق عا  3

 سقف و بدنه 
 هردو کاهش  580.32 737.01 -  - 

4 

سایبان بهینه  

90  

 متری ی سانت 
  

778.05 617.41 
هردو طول  

 پیشامدگی ثابت 

5 

تغییر جهت  

ترین  ی اصل 

 بازشو 
  

846.23 654.39 
بدون تغییر / افزایش  

 مصرف 

6 

تغییرات  

هندسه فرمی  

و پوسته خود  

   انداز ه ی سا 

822.14 654.7 
کاهش محسوس /  

 مصرف افزایش  

846.24 822.14

0

500

1000

existing
building

model

kw
h

/m
2

primary energy
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  2ها مدل شماره  دهد در بین این سایبان های مشبک را نشان می ی شده سایبان ساز مدل های  حالت   2در جدول  
  مدنظر   ی ها ساختمان   دهد. بهترین حالت را به خود اختصاص می   A2برای ساختمان    1و مدل شماره    A1برای ساختمان  

 شده است. سازی شبیه   های مختلف آمدگی حالت با پیش   4در  
بر نما، در ترازباالی پنجره    عمود متر و  سانتی   30صورت صفحه افقی به عرض  به آمدگی  پیش  در حالت اول  -1

 قرار گرفته است. 
سانتیمتر )فاصله باالی پنجره تا کف طبقه(    73صورت صفحه عمودی به ارتفاع  آمدگی به پیش حالت دوم    در  -2

 متر از نما قرار گرفته است. سانتی   30و به فاصله  
سانتیمتر    73صورت لوورهای موازی با نمای ساختمان به ارتفاع  آمدگی به سازی حالت سوم، پیش در شبیه  -3

 متر از نما قرار گرفته است. سانتی   30)فاصله باالی پنجره تا کف طبقه( و به فاصله  
سانتیمتر و عمود بر نما، در تراز باالی    30صورت لوورهای افقی به عرض  آمدگی به پیش  در حالت چهارم  -4

 ت. قرار گرفته اس پنجره  
   . دهد ی م افزار را نشان  شده در محیط نرم سازی های شبیه آمدگی مدل حاالت مختلف پیش   2جدول  

   A2  و   A1ساختمان    افزار نرم   ط ی مح   در   مشبک   ی خارج   انداز ه ی سا   عناصر   شده ی ساز ه ی شب   ی ها مدل   . 2جدول  

 
با    3  جدول  ساختمان،  دو  هر  در  انرژی  مصرف  سایه میزان  برحسب  عناصر  و  مختلف  حاالت  در  خارجی  انداز 

)2(kwh/m  طبق نتایج، کمترین میزان مصرف انرژی اولیه مربوط به   دهد. را نشان می   ها ل ی تحل سازی و  شبیه  مطابق با
  7های بهینه در  بندی و تلفیق حالت جمع ی مختلف، به  ها بخش مطابق با تحلیل  ( است.  1( و شماره ) 2مدل شماره ) 

 ی موردنظر انتخاب کرد. ها ساختمان تا بتوان حالت بهینه را برای    پرداخته   شده ارائه راهبرد  

(  1)   مدل   و (  2)   مدل   و   موجود   وضع در حالت    kwh/m2  برحسب   A2  و   A1ساختمان    در   ی انرژ   مصرف   زان ی م   . 3جدول  
 ی خارج   انداز ه ی سا 

 

1 2 3 4  

    

 A1مدل 

    

 A2مدل 

Primary Energy Total Cooling Heating Lighting  

846.24 235.85 207.51 1.13 27.21 Existing Building A1 

818.89 228.34 199.74 1.27 27.33 Model 2 – A1 

-3.23 -3.18 -3.74 +12.38 +0.44 % 

646.61 180.76 154.69 1.65 24.42 Existing Building A2 

634.26 177.4 151.21 1.75 24.44 Model 1 – A2 

-1.14% -1.19% -1.42% +1.89% -0.04% % 
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 ی خارج   انداز ه ی سا   عناصر   با   A2  و   A1  ساختمان   در   ه ی اول   ی انرژ   مصرف   زان ی م .  1نمودار  
 

ی منتخب را  ها ساختمان ها، جهت مجموع میزان مصرف انرژی اولیه انداز ه ی سا ی مختلف ها حالت مقایسه  2نمودار 
متراژ ساختمان برآورد   مترمربع هر یک  برحسب ی منتخب ها ساختمان میزان مصرف انرژی  که یی ازآنجا . دهد ی م نشان 

  ده مشاه   قابل  A2و شرایط بهتر ساختمان   کند ی نم شده است، تفاوت در میزان مساحت هردو ساختمان مشکلی ایجاد  
 است. 

ی بهینه برای هر مدل انتخاب گردیده  ها حالت ،  گانه شش ی  ها مدل گرفته از  های صورت یل تحل ها و  ی خروج با توجه به  
(. هر دو مدل تلفیقی سپس تحلیل و بررسی  4ی شده است )جدول  ساز مدل یکپارچه در هر دو ساختمان    صورت به و  

ی روشنایی،  ها بخش میزان مصرف انرژی هر دو ساختمان را در  5شدند و میزان مصرف انرژی محاسبه گردید. جدول 
 دهد. ی م گرمایش، سرمایش، مجموع و انرژی اولیه نشان  

   ی ق ی تلف   مدل   ، افزار نرم   در ها  ساختمان   ی ساز مدل   ر ی صاو .  1جدول  

Top view Detail Axonometric view  

   

 A1 مدل تلفیقی

   

 A2  مدل تلفیقی

   kwh/m2  برحسب   ی ق ی تلف   مدل   در هر دو ساختمان    ی انرژ   مصرف   زان ی م .  2جدول  

 

Primary Energy Total Cooling Heating Lighting  

846.24 235.85 207.51 1.13 27.21 A1 وضع موجود 

635.8 178.03 146.04 2.04 29.95 A1 مدل تلفیق 
-24.86% +24.51 -29.62% +80.53 +10.06% % 

646.61 180.76 154.69 1.65 24.42 A2 وضع موجود 

543.72 151.94 126.36 1.3 24.28 A2 مدل تلفیق    

-%15.91 -%15.94 -%18.31 -%21.21 +%0.57 % 
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 لیل تح   ج ای نت 
،  دهد ی م ی تلفیقی را نشان  ها مدل که میزان کاهش و افزایش مصرف انرژی   5براساس نتایج آورده شده در جدول  

درصد کاهش مصرف انرژی اولیه را    25بیشتر بوده و حدود  A1میزان درصد کاهش مصرف انرژی در مدل ساختمان 
تغییرات    6شکل  درصد رسیده است.    16این مقدار به    A2شامل شده است. این در صورتی است که در مدل ساختمان  

انرژی در  ساز نه ی به هندسی و فرمی صورت گرفته برای   از ترکیب فرم    آنچه   . دهد ی م را نشان    ها ساختمان ی مصرف 
ی عمودی و افقی بهینه حاصل شد این است که هر دو ساختمان به لحاظ مصرف  ها بان ی سا ی انتخابی و  ها ساختمان 

ی  ور بهره ند که تغییرات صورت گرفته در طول این پژوهش باعث افزایش  داشت مناسبی قرار    نسبتًاانرژی در شرایط اولیه  
فرم هندسی خود    ر ی تأث دای این پژوهش در خصوص  تحقیق در ابت   سؤال و کاهش مصرف انرژی شد. با توجه به فرضیه و  

از این پژوهش با    آمده دست به نتایج    مشاهده کرد که   توان ی م ی بهینه در کاهش مصرف انرژی،  ها بان ی سا و    انداز ه ی سا 
منفعل    ی ها نه ی از گز   ی ک ی   بهینه   انداز ه ی خودسا   طراحی فرم   که   بوده   راستا الرنس هم   ی مل   شگاه ی آزما   و تحقیقات   ها گفته 

 . باشد ی ساختمان م   ک ی در    کنترل گرما   ی برا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ساختمان   و   بال   در   A2  ی انتخاب   ی ها ساختمان   ل ی تحل   در   ی موردبررس   ی شنهاد ی پ   رفعال ی غ   ی ها ی استراتژ   . 3شکل  
A1   ن یی پا   در . 
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و نوع طراحی    اندازها ه ی سا ، توجه به شرایط طراحی فرم بهینه،  شود ی م آنچه از مقایسه دو ساختمان منتخب حاصل  
این نتیجه حاصل شد که شرایط    A2حجم ساختمانی از اهمیت فراوانی برخوردار است. با توجه به طراحی اولیه ساختمان  

  با اختمان  برخوردار است. در این دو س   A1ی نسبت به ساختمان  تر مطلوب میزان مصرف انرژی وضع موجود آن از مقدار  
میزان مصرف انرژی برای هر    به هم ی در راستای یک خیابان، جهت جغرافیایی یکسان و شرایط ارتفاعی نزدیک  ر ی قرارگ 
، در وضع موجود  انداز ه ی سا ی فرمی و بالکن  ها تخلخل با توجه به داشتن    A2. ساختمان  باشد ی م متفاوت    مترمربع یک  

 ا کرده است. را برای محیط اقلیمی خود مهی   مناسب شرایط  

 ی ر ی گ جه ی نت 
یی در مصرف انرژی و دوام اقتصادی از طریق ترکیب  جو صرفه بررسی و شناسایی راهبردهای    باهدف مطالعه حاضر 

ی مسکونی معاصر در اقلیم گرم و مرطوب شهر بوشهر پرداخته شد.  ها ساختمان   ل ی وتحل ه ی تجز ، به  اندازها ه ی سا فرم و  
بر   ایجاد حداکثر سایه  با  تا میزان  روی جداره سپس  انرژی سرمایشی در فصول گرم  بیرونی ساختمان، مصرف  های 

ی کاهش داده شد. اقلیم گرم و مرطوب بوشهر با داشتن گرمای شدید در تابستان، اهمیت نیاز به داشتن  توجه قابل 
ت جزئی ساختمان  کرده است. این پژوهش در دو بخش تغییرا   دوچندان ی و سایبان بر پوسته ساختمان را  انداز ه ی سا 

ی، سایبان بهینه، تغییر جهت بازشو اصلی، تغییرات هندسه اصلی( و تغییرات کلی فرمی )مجموع  ر ی گ جهت )عایق حرارتی،  
ترکیب بهینه و تلفیق آن با فرم بهینه در بخش اول( در خصوص دو ساختمان انتخابی صورت گرفته است. مدل تلفیقی  

 ( است    24.86حدود    ( A1ساختمان  داشته  با وضع موجود ساختمان  مقایسه  اولیه در  انرژی  درصد کاهش مصرف 
درصد رسیده است. این تفاوت در کاهش مصرف انرژی دو ساختمان    15.91این میزان به    ( A2در ساختمان )   که ی درصورت 

که تفاوت در طراحی و فرم    گردد ی م ی موجود را یادآور  ها ساختمان ی انرژی برای  ها پژوهش نکته بسیار مهم در خصوص  
با کشیدگی بیشتر، میزان سطح به    ( A2باشد. در ساختمان )   مؤثر در کاهش مصرف انرژی    تواند ی م ساختمانی چقدر  

ی مختلف خود در شرایط وضع موجود دارای مصرف انرژی  ها جبهه یا حتی میزان بازشوهای موجود در    ( SUVحجم آن ) 
کیلووات ساعت مصرف انرژی بوده است. نتایج    846دارای  ( A1در ساختمان )  که ی درصورت  است کیلووات ساعت  646

ی کاهش مصرف انرژی به  ها روش ی از  ر ی گ بهره بوده که با    تر مناسب   A2شرایط وضع موجود ساختمان    دهد ی م نشان  
با داشتن شرایط    ( A1است. این در حالی است که ساختمان )   داکرده ی پ ساعت بر مترمربع کاهش    لووات ی ک   543میزان  

ساعت   لووات ی ک   635توانسته است میزان مصرف انرژی را تا حد  انداز ه ی سا ی غیرفعال و راهکارها مصرف انرژی باالتر با 
ایی با  ی مسکونی و آشن ها ساختمان که در باال به آن اشاره شد اهمیت نقش معمار، در طراحی   گونه همان کاهش دهد.  

ی در سطح  توجه قابل میزان مصرف انرژی در بخش خانگی را به میزان    تواند ی م   ها ساختمان ی  انداز ه ی سا نوع عملکرد فرم و  
با توجه به تعداد طبقات و نوع    ها ساختمان شده برای این  ی و کلی انتخاب جزئ تمامی راهبردهای  کشور بهبود بخشد.  

 قرارگرفته است. ی  موردبررس   ها آن طراحی  
ی و کشیدگی  ر ی گ جهت ی نوار ساحلی شامل  ها ساختمان از    هرکدام برای    شده انجام در این پژوهش راهبردهای کلی  
، عایق حرارتی مناسب،  ها پنجره ی، پنل های عمودی سرتاسری کناره  متر ی سانت   90مناسب، استفاده از سایبان افقی بهینه  

. در این پژوهش نشان  باشد ی م   بعدازظهر ی  ها تابش ی حداکثری در  انداز ه ی سا ف  تخلخل فضایی پوسته نمای بیرونی با هد 
ایجاد پوسته    منظور به اندازهای خارجی  فرم بهینه و سایه   ی مسکونی با ترکیب ها ساختمان داده شد که در مرحله طراحی  

. مطالعات آینده ممکن است  ابد ی ی م غربی، انرژی سرمایشی تا حد مطلوبی کاهش انداز بهینه در جبهه شمال سایه  خود 
ها به دیوار، روشنایی روز، مقایسه  ها، نسبت و جهت پنجره وهوایی متفاوت، مکان ها از نظر مناطق آب انواع دیگر ساختمان 

سازی و بام سبز  های طراحی منفعل مانند محوطه اندازهای متحرک، تأثیرات فردی و مشترک و سایر گزینه با اجرای سایه 
های طراحی منفعل برای  ، طراحان، سازندگان و مالکان را به استفاده از گزینه شده انجام ر دهد. مطالعات  را مدنظر قرا 

 کند. جویی در مصرف انرژی متناسب با اقلیم هر منطقه تشویق می سازی و صرفه بهینه 
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های مسکونی بر اساس  این مقاله مستخرج از رساله دکتری الناز حیدری با عنوان» تدوین اصول طراحی ساختمان   *
  پژوهش: رابطه فرم و سایه اندازهای خارجی با تأکید بر بهینه سازی مصرف انرژی در اقلیم گرم و مرطوب )نمونه مورد  

می باشد که در دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر تحت راهنمایی دکتر جمال الدین مهدی   « بوشهر( 
 .نژاد و مشاوره دکتر پویا دوالبی، در حال انجام است 

References 
 
[1] Abdul Mujeebu, M., & Alshamrani, O. S. (2016). Prospects of energy conservation and 

management in buildings – The Saudi Arabian scenario versus global trends. 

Renewable and Sustainable Energy Reviews, 58, 1647-1663. https://doi.org/10.10 

16/j.rser.2015.12.327  

[2] Aflaki, A., Mahyuddin, N., Al-Cheikh Mahmoud, Z., & Baharum, M. R. (2015). A review 

on natural ventilation applications through building façade components and 

ventilation openings in tropical climates. Energy and Buildings, 101, 153-162. 

https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.04.033  

[3] Al-Obaidi, S. H. (2011). Metal works of Mosul school in Abbasid era (A. N. Talab, M. 

Afrough, & M. Ahmadi, Trans.). https://db.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=1604117  

[4] Gupta, N., & Tiwari, G. N. (2016). Review of passive heating/cooling systems of buildings. 

Energy Science & Engineering, 4(5), 305-333. https://doi.org/10.1002/ese3.129  

[5] Hennicke, P., & Bodach, S. (2010). Energierevolution: Effizienzsteigerung und 

erneuerbare Energien als globale Herausforderung. Oekom-Verlag. https://books. 

google.com/books?id=3CPyQwAACAAJ  

[6] Kamal, M. A. (2010). A study on shading of buildings as a preventive measure for passive 

cooling and energy conservation in buildings. International Journal of Civil & 

Environmental Engineering, 10(6), 19-22. http://www.ijens.org/102406-5252%20I 

JCEE-IJENS.pdf  

[7] Lim, Y.-W., Kandar, M. Z., Ahmad, M. H., Ossen, D. R., & Abdullah, A. M. (2012). Building 

façade design for daylighting quality in typical government office building. Building and 

Environment, 57, 194-204. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2012.04.015  

[8] Maleki, B. A. (2011). Shading: Passive cooling and energy conservation in buildings. 

International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE), 

3(4), 72-79. http://www.iotpe.com/IJTPE/IJTPE-2011/IJTPE-Issue9-Vol3-No4-

Dec2011/11-IJTPE-Issue9-Vol3-No4-Dec2011-pp72-79.pdf  

[9] Motealleh, P., Zolfaghari, M., & Parsaee, M. (2018). Investigating climate responsive 

solutions in vernacular architecture of Bushehr city. HBRC Journal, 14(2), 215-223. 

https://doi.org/10.1016/j.hbrcj.2016.08.001  

[10] Pacheco, R., Ordóñez, J., & Martínez, G. (2012). Energy efficient design of building: A 

review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(6), 3559-3573. https://doi. 

org/10.1016/j.rser.2012.03.045  

[11] Palmero-Marrero, A. I., & Oliveira, A. C. (2010). Effect of louver shading devices on 

building energy requirements. Applied Energy, 87(6), 2040-2049. https://doi.org/ 

10.1016/j.apenergy.2009.11.020  

[12] Rodriguez-Ubinas, E., Montero, C., Porteros, M., Vega, S., Navarro, I., Castillo-Cagigal, 

M., Matallanas, E., & Gutiérrez, A. (2014). Passive design strategies and 

https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.12.327
https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.12.327
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.04.033
https://db.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=1604117
https://doi.org/10.1002/ese3.129
https://books.google.com/books?id=3CPyQwAACAAJ
https://books.google.com/books?id=3CPyQwAACAAJ
http://www.ijens.org/102406-5252%20IJCEE-IJENS.pdf
http://www.ijens.org/102406-5252%20IJCEE-IJENS.pdf
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2012.04.015
http://www.iotpe.com/IJTPE/IJTPE-2011/IJTPE-Issue9-Vol3-No4-Dec2011/11-IJTPE-Issue9-Vol3-No4-Dec2011-pp72-79.pdf
http://www.iotpe.com/IJTPE/IJTPE-2011/IJTPE-Issue9-Vol3-No4-Dec2011/11-IJTPE-Issue9-Vol3-No4-Dec2011-pp72-79.pdf
https://doi.org/10.1016/j.hbrcj.2016.08.001
https://doi.org/10.1016/j.rser.2012.03.045
https://doi.org/10.1016/j.rser.2012.03.045
https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2009.11.020
https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2009.11.020


 ی و همکاراندریالناز ح                                                                     345-361 ،4شماره (، 1400) 18کارافن،   فصلنامه علمی

361 

 

performance of Net Energy Plus Houses. Energy and Buildings, 83, 10-22. https:// 

doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.03.074  

[13] Sadineni, S. B., Madala, S., & Boehm, R. F. (2011). Passive building energy savings: A 

review of building envelope components. Renewable and Sustainable Energy 

Reviews, 15(8), 3617-3631. https://doi.org/10.1016/j.rser.2011.07.014  

[14] Tzikopoulos, A. F., Karatza, M. C., & Paravantis, J. A. (2005). Modeling energy 

efficiency of bioclimatic buildings. Energy and Buildings, 37(5), 529-544. https:// 

doi.org/10.1016/j.enbuild.2004.09.002  

[15] Robinson, A., & Selkowitz, S. (2013, October). Tips for daylighting with windows. L. 

B. N. L. Environmental Energy Technologies Division. https://escholarship.org/ 

uc/item/5qx2n0gj 

[16] Freewan, A. A. Y. (2014). Impact of external shading devices on thermal and daylighting 

performance of offices in hot climate regions. Solar Energy, 102, 14-30. https://doi. 

org/10.1016/j.solener.2014.01.009  

[17] Cho, J., Yoo, C., & Kim, Y. (2014). Viability of exterior shading devices for high-rise 

residential buildings: Case study for cooling energy saving and economic feasibility 

analysis. Energy and Buildings, 82, 771-785. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.20 

14.07.092  

[18] Alshamrani, O., & Abdul Mujeebu, M. (2016). Effects of shading strategy and orientation 

on energy performance of school building. Journal of Architecture and Planning, 28(1), 

129-141. https://cap.ksu.edu.sa/sites/cap.ksu.edu.sa/files/imce_images/jap_ksu_jan 

2016_en1.pdf  

[19] Tzempelikos, A., & Athienitis, A. K. (2007). The impact of shading design and control 

on building cooling and lighting demand. Solar Energy, 81(3), 369-382. https://doi. 

org/10.1016/j.solener.2006.06.015  

[20] Dutta, A., Samanta, A., & Neogi, S. (2017). Influence of orientation and the impact of 

external window shading on building thermal performance in tropical climate. 

Energy and Buildings, 139, 680-689. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.01.018  

[21] El-Darwish, I., & Gomaa, M. (2017). Retrofitting strategy for building envelopes to 

achieve energy efficiency. Alexandria Engineering Journal, 56(4), 579-589. https:// 

doi.org/10.1016/j.aej.2017.05.011  

[22] Hernández, F. F., Cejudo López, J. M., Peña Suárez, J. M., González Muriano, M. C., 

& Rueda, S. C. (2017). Effects of louvers shading devices on visual comfort and 

energy demand of an office building. A case of study. Energy Procedia, 140, 207-

216. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.11.136  

[23] Kumar, R., & Kaushik, S. (2005). Performance evaluation of green roof and shading for 

thermal protection of buildings. Building and Environment, 40(11), 1505-1511. 

https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2004.11.015  

[24] Vujošević, M., & Krstić-Furundžić, A. (2017). The influence of atrium on energy 

performance of hotel building. Energy and Buildings, 156, 140-150. https://doi.org/ 

10.1016/j.enbuild.2017.09.068  

[25] Nikoofard, S., Ugursal, V. I., & Beausoleil-Morrison, I. (2011). Effect of external shading 

on household energy requirement for heating and cooling in Canada. Energy and 

Buildings, 43(7), 1627-1635. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.03.003  

 

https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.03.074
https://doi.org/10.1016/j.rser.2011.07.014
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2004.09.002
https://escholarship.org/uc/item/5qx2n0gj
https://escholarship.org/uc/item/5qx2n0gj
https://doi.org/10.1016/j.solener.2014.01.009
https://doi.org/10.1016/j.solener.2014.01.009
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.07.092
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.07.092
https://cap.ksu.edu.sa/sites/cap.ksu.edu.sa/files/imce_images/jap_ksu_jan2016_en1.pdf
https://cap.ksu.edu.sa/sites/cap.ksu.edu.sa/files/imce_images/jap_ksu_jan2016_en1.pdf
https://doi.org/10.1016/j.solener.2006.06.015
https://doi.org/10.1016/j.solener.2006.06.015
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.01.018
https://doi.org/10.1016/j.aej.2017.05.011
https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.11.136
https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2004.11.015
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.09.068
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.09.068
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2011.03.003

