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: یحیتفر- یاقامتيهاساختمانیدر طراحيمصرف انرژیبررس
یهندورابیره مرجانیجزيمطالعۀ مورد

، اصفهان، ایرانآبادواحد نجفیدانشگاه آزاد اسالميمعماريدوره دکتريدانشجوانیمحمد محمدقل

ين مدیحس
، ینیامام خمیالمللنیدانشگاه ب، يو شهرسازيدانشکده معماري،گروه معمارار یاستاد

قزوین، ایران

دهیچک
ين انـرژ یها در تأمنهیکاهش هز، یطیمحستیزمالحظاتتیرعاازمندین، یر مرجانیجزادریساحلسمیدار توریپاتوسعه

ن یشـتر یب، هـا سـاختمان ، یسـت یتورسـواحل يکالبـد توسـعه درکـه جاآناز. گردشگران استيش برایط آسایجاد شرایو ا
جهـت درمناسـب يراهکارهـا هیـ ارا، هسـتند یطـ یمحيهایفاضالب و آلودگ، دکننده ذبالهیز تولیو نيکننده انرژمصرف

یمرجـان رهیـ جزبـوم سـت یزیبررسـ بـا پـژوهش نیـ ادر. باشـد یمـ يضـرور یندگیمصرف و کاهش آالياصالح الگو
کـرد یروبـا یو عمـوم یاقامتيهاساختمانیطراحيبرانهیبهییالگو، آنیطیمحویمیاقليپارامترهابهتوجهویرابهندو

ز یـ و نيو انـرژ یمـ یاقلسـت یل زیـ تحلبراسـاس قیتحقروش. شده استهیها اراندهیو آالیمصرفيانرژيهانهیکاهش هز
یطـ یگـر مح لیـ تحلافـزار نـرم ازاسـتفاده با. بوده استيسازهیبو شیدانیاساس مشاهدات مط بریمحوساختمانرابطه

Design Builderن یـ جـه ا ینت. ده استیگردلیتحلویبررسخارجوداخلدريانرژبهازینزانیمایپوریغطیشرادر
طیمحـ بـا مـل تعاقیـ طرازراازینمورديانرژزانیمازیمهمبخشتواندیم، فعالریغيهاروشکهدادهپژوهش نشان

يهـا حفـاظ جـاد یا، يعمـود ویافقـ یبـ یترکيهـا بانیساازاستفادهبانیهمچن. دهدکاهشراآنریمقادکند ونیتأم
ومیآتـرو ازيریـ گبهـره ، يمـر یپلوهمگـن يهـا قیعـا و، مصالح سـبک ، وستهیپها رواق، هاپنجرهيروبرریپذهیتهو

کاهش داد سالدرمترمربعبرساعتلوواتیک75را تا يد انرژینه تولیتوان هزیم، یساحليبادهاسمتبهچرخش
ياجـرا مشخص شـده اسـت کـه   قیتحقجینتادر. کم کرديااز را به طور قابل مالحظهیمورد نیشیبار سرمانیو همچن

نمونـه  يبـرا تـن در سـال  126تـا  ياگلخانـه يد گازهـا یـ م منجـر بـه کـاهش تول   یر مسـتق یـ شده به طـور غ هیارايراهبردها
.  گرددیشده ميسازهیشب

.شیآسا، نهیهز، يانرژ، یره هندورابیجز، یمیاقلیطراح، يگردشگر: يدیواژگان کل

.JEL :13O ،28P،58Rيبندطبقه

سنده مسئول: ینوgholian.mohamad@yahoo.com
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مقدمه. 1
يهـا از شاخصـه یکـ یمواجه شـده و  یگذشته با اقبال جهانيهادر دههيصنعت گردشگر

ن یتریمردمیساحليگردشگر، ان انواع آنیاز م. شودیکشورها محسوب ميرشد اقتصاد
ر یان سـا یـ در مين نرخ رشـد و سـودآور  یاست که باالترين بخش گردشگریترو مجبوب

ر یـ ران خصوصـاً جزا یـ در شـمال و جنـوب ا  ، یمنـاطق سـاحل  . 1را دارديها گردشـگر بخش
يهـا بـه جاذيدارا، ر آبیـ زيبـا یسـتم ز یبه علت آب شفاف و اکوس، ج فارسیخلیمرجان

ش یره کـ یقبل جزيهارو از دههنیازا. فراوان و همواره مورد استقبال گردشگران بوده است
دولـت و  ياز سـو يتوسعه صـنعت گردشـگر  يمورد تقاضا، یره بکر هندورابیرا جزیو اخ
را یره هنـدوراب یـ أت دولـت جز یـ ه1389که متعاقب آن در سال . گذاران بوده استهیسرما

ر یـ اخيهـا و در سـال . ش الحاق نمودیسم به کیکرد اکوتوریبا رويجهت توسعه گردشگر
یاقدامات عمران، بایره زین جزیش با احداث بندرگاه و فرودگاه در ایسازمان منطقه آزاد ک

ــرا ــعه گردشــگريب ــوده اســت يتوس ــاز نم ــو. را آغ ــریدياز س ــا، گ ــاشیگــزارش پ يه
بدون توجه بـه  ، ش و قشمیره کیتوسعه و ساخت و ساز در دو جز، نشان دادهیطیمحستیز

کـه بخـش   ين منابع همـراه بـوده بـه طـور    یع ایب وسیبا تخر، رین جزایژه ایست ویط زیمح
ت مالحظـات  یـ بـدون رعا یحـ یتفريهـا يش کاربریافزا. ستیاز آن قابل جبران نياعمده

، نیو استحصال زمییایدريهاگسترش ساخت و سازها در بندرگاه و سازه، یطیست محیز
.  2ش شده استیره کیدر جزیمرجانيهاب صخرهیبب تخرس

هـا و  سـاختمان يو معمـار یطراحـ ، یسـت یسـواحل تور ياز آنجا کـه در توسـعه کالبـد   
مناسـب در جهـت کمـک    يه راهکارهـا یدارند اراينقش محور، يگردشگريهامجموعه

در یاحـ نـد طر یو فرآيزیـ راسـت کـه برنامـه   یهیبد. رسدیبه نظر مين هدف ضروریبه ا
،مواجـه هسـتند  یست بومیو زيعملکرديهایدگیچیر که اساساً با پیو جزایمناطق ساحل

. ط گراسـت یکپارچه و محییازمند نگرشیست و نیر نیه کویدر حاشیهمانند شهرها و نواح
را کـه  یـ انـد ز ان بار بودهیزیرات اجتماعیو تأثیکیاغلب از لحاظ اکولوژییهان توسعهیچن

ب یشوند و در جهت تخریمیو طراحيزیربرنامه، ست بوم منطقهیه از زیات پابدون مطالع

)1394(یسیو. 1

)1391(ن همکاراويقنبر. 2
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ک یـ ق یـ تواننـد کـامال حـذف شـوند امـا از طر     ین اثرات نمـ یاگرچه ا. دارندیآن گام بر م
تواننـد تـا حـدود    یها مـ و نظارت در بخش ساخت تفرجگاهيزیرح برنامهیچهارچوب صح

بـه  خـود و بـا اسـتناد    مطالعـه ) در 1394و همکـاران ( یزدانـ ی. 1ابندیکاهش ياقابل مالحظه
ها را مورد توجه قـرار  ساختمانيدرصد40يموضوع سهم مصرف انرژ، یقبليهاپژوهش

نده و اثرات مخـرب  یآاليها% از گاز30ش از ید بیها در تولاند و نشان دادند ساختمانداده
ک مـدل توسـعه   یـ از يریـ گبهـره براسـاس يزیـ ربرنامه، اما راه حل مشکل. ست موثرند یز
که براسـاس  یطراح. باشدیم2کپارچهییو طراحیطیمحيهایژگیويق رویدار و تحقیپا

ش یو افـزا یو آموزشیحیتفريگردشگريبرایطیاز منابع محيریگتوجه توأمان در بهره
يهـا سـتم یاکوسیطـ یمحسـت یزيکسب و کار در کنار امکان تداوم سـاختارها يهاتیقابل

، الزمهـاي  میص مناطق حسـاس و حـر  یق تشخین هدف از طریا. ه شده باشدیزنده منطقه ارا
افـت منـابع   یمناسـب براسـاس امکـان باز   يهـا رسـاخت یو زیخالقانه طراحيهاوهین شییتع
فرم و طرح سـاختمان بـا   یهماهنگ، یلیفسيهابه مصرف سوختیحداقلیوابستگ، یاتیح
ر خواهـد  یط امکان پـذ یسازگار با محین مصالح بومیتأم، یمحلیو بومیعیطبيهایژگیو

ط یشـرا يو توجـه بـه پارامترهـا   یره هنـدوراب یست بوم جزیزین پژوهش با بررسیدر ا. بود
بـا  یره هنـدوراب یـ جزیاقـامت يهاساختمانیطراحينه برایبهییالگو، آنیطیو محیمیاقل
تـوان بـا در   یچگونه منست که یق ایقن تحیایسؤال اصل. ه خواهد شدیارايداریکرد پایرو

، بانیه سـا یـ تعب، سـاختمان يریـ محل و جهـت قرارگ ، ر فرمیگذار نظریتأثنظر گرفتن عوامل 
مـؤثر در  یگـام یداخلـ يفضـاها يبنـد و نحـوه زون یرامـون یپيهـا واریـ جنس د، رنگ بنا

یلیفسـ يهـا ات نامناسب سـوخت ریتأثو يبرداربهرهيهانهیعت و کاهش هزیبا طبیهمراه
برداشت؟

ق ارائـه شـده سـپس    یـ نه تحقیشیو پينظرین سوال ابتدا مبانیبه پاسخ ایابیبه منظور دست
کـه منطقـه مـورد    یره هنـدوراب یـ در بخـش چهـارم دربـاره جز   ، قیدر بخش سوم روش تحق

در بخـش پـنجم   . ل ارائـه شـده اسـت   یـ ه و تحلیـ باشد اطالعات و تجزیمقین تحقیایبررس
ن یـ ايل اقتصـاد یمطرح شده و در بخش ششم تحلياصالح مصرف انرژيابرییشنهادهایپ

. ارائه شده استيریگجهیت در بخش هفتم نتیان شده و درنهایراهکارها ب

)1392(یامرائ. 1

2. Integrated Design
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ق ینه تحقیشیو پينظریمبان. 2
اسـت کـه   یک مقوله ملـ یدر کشور ما يدر مصرف انرژییجوو صرفهيسازنهیموضوع به

ن حوزه از جمله بخش صـنعت  یمرتبط با ايهاافراد و گروهیامت تمیو فعالیازمند آگاهین
گردد و یانه در بخش ساختمان مصرف مید شده سالیتوليدرصد انرژ40. باشدیساختمان م

رو طراحــان و دســت نیــازا1.ن بخــش اســتیــدر اياگلخانــهيد گازهــایــاز تولیمــیز نیــن
ط یدرست و طرح متناسب بـا شـرا  يهامیتوانند با اتخاذ تصمیاندرکاران صنعت ساختمان م

يهـا یآلـودگ د یـ و متعاقبـاً کـاهش تول  يرا در کـاهش مصـرف انـرژ   ینقـش اصـل  یطیمح
ن پـژوهش  یـ ن اشار شده اسـت و در ا یشیپيهاکه در پژوهشطورهمان2.ندیفا نمایایطیمح

، تیبنـا در سـا  يریـ ر جهـت قرارگ یساختمان نظيکالبديهایژگیو، نشان داده خواهد شد
در ، کـار رفتـه در سـاخت بنـا    ه بان و نـوع مصـالح بـ   یسـا ، هاپنجرهيهااندازه، رم ساختمانف

يد گازهـا یـ و توليتوانـد در کـاهش مصـرف انـرژ    یم، که که درست انتخاب شودیصورت
. مؤثر باشديابه طور قابل مالحظهيبرداربهرهيهانهینطور هزیو همياگلخانه

، کـرد يبنـد طبقـه وان سوابق موضوع را در چند گروه تین میشیپيهاپژوهشیبا بررس
سـاختمان و محوطـه بـا هـدف کـاهش      یاصـول طراحـ  ، هـا در خصـوص  از پـژوهش یبرخ

و یزدانـ یق یتوان به تحقیاز جمله م. انجام شده استیطیمحستیزو اثرات يمصرف انرژ
» شیره کـ یـ جزدريزان مصـرف انـرژ  یفرم ساختمان بر مریتأث«با عنوان ، )1394همکاران (

ریتـأث ، توسـط طـراح و معمـار   ، ح بنـا یانتخـاب فـرم صـح   ، ج آن نشـان داد یاشاره کرد که نتا
و ي) نقــش معمــار1391گــران (یدزاده و دیرشــ. دارديدر کــاهش مصــرف انــرژییبســزا
کردنـد کـه نشـان    یبررسیطیمحستیزرا در کاهش اثرات یستیتوريهامجموعهیطراح

يد معمـار یـ از اصـول جد يریـ گژه بهرهیبه و، يمختلف معماريهاوهیشيریداد؛ به کارگ
زان اثـرات  یـ م در کـاهش م یبـه طـور مسـتق   ییهـا ن مجموعـه یچنیطراحیدار و چگونگیپا

توجه به بسـتر  ، هايکاربریابیتوجه به مکان، نیعالوه بر ا. استمؤثر یطیمحستیزمخرب 
افـت در کـاهش اثـرات   یز مصالح قابل بازو استفاده ایمیاقليبندتوجه به پهنه، طرحیعیطب

ابعاد و انـدازه پنجـره در کـاهش مصـرف     ریتأث) 1395گران (یو دیمداح. خواهد بودمؤثر 
ابعـاد پنجـره براسـاس    یکردند که نشان دادند در صورت طراحـ یساختمان را بررسيانرژ

1. Kamali (2014)
2. M. mazor (2011)
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. از کـاهش داد یـ نمورد ییروشنانیتأمرا با يتوان مصرف انرژیم، م منطقهیجهت و نوع اقل
در یخـارج يهـا بانیسـا ریتـأث ي) رو1394و همکـاران ( ییکه روستايگریدر مطالعات د

ج یم گرم و مرطوب بوشهر انجام دادند نتایاقلیمسکونيهاساختمانيکاهش مصرف انرژ
درصـدکاهش  23تـا  یشـ یبار سرما، بانیمناسب سایاز آن بود که در صورت طراحیحاک

یرا بررسـ يمحدودکننده مصرف انـرژ يق خود پارامترهای) در تحق1396(یشیقر. ابدییم
درصـد در  15تـوان تـا   یمـ یمحلیمیت مالحظات اقلیدر صورت رعا، جه گرفتینمود و نت

در )2013گــران (یو دالســالل. کــردییجــوصــرفهیاقــامتيانه بناهــایســاليمصــرف انــرژ
ها بدون در ساختمانیطراح، ردندج فارس اظهار کیخلیه جنوبیحاشيبناهايرویپژوهش

ش قابـل توجـه   یتوانـد بـه افـزا   یهـا مـ  رامـون آن یو پ، جهت، ح فرمیصحینظر گرفتن طراح
. انجامدیبشیآسانیتأمدر يجذب حرارت و مصرف انرژ

در ییجـو توأمان به صـرفه یابیدستيبراشود که یسوابق مطالعات مشخص میاز بررس
را يارشتهکرد چندیک رویاز پژوهشگرانیبرخ، یرارتش حیآسانیتأمو يمصرف انرژ

يانـرژ يورو بهرهاقدامات مختلف حفظریتأث) 2011(يویبودا. اندمورد استفاده قرار داده
، ساختمانیها بر عملکرد حرارتآنيهایژگیوو ، 1ه مطبوعیتهووشیرماگيهادر سامانه

کـه  یدر صـورت ج نشـان داد کـه  ینتـا . دادقـرار یمـورد بررسـ  رایش حرارتـ یاز جمله آسا
سـامانه  يدمـا تواننـد یسـاکنان مـ  ، برخوردار باشـد یکمیت جذب حرارتیساختمان از قابل

کـاهش قابـل   و بـه م نمـوده یتنظـ يباالتریحرارتدرجه يبر رودر تابستان ه مطبوع رایتهو
و الحمـود نیهمچن. 2ابندیدست -یش حرارتیبدون کاهش آسا-يانرژمصرف درتوجه

واقع در مناطق گـرم و  مساجد3یش حرارتیو آسايط مصرف انرژیشرا، )2009(همکاران 
از یکـ ی. ده انـد یرسـ یمشـابه ج یقرار داده و به نتایرا مورد بررسيمرطوب عربستان سعود

تواند به یط مساجد میمحیحرارتيبندقین بود که استفاده از عایها اآنيهاافتهین یترمهم
ــه از پــژوهشیدر برخــ. انجامــدیقابــل قبــول بیش حرارتــیت قابــل توجــه آســایــتقو هــا ب

یاز جملـه عمـاد موشـتاها و عمـر حلمـ     . ش هم اشاره شده استیر فعال سرمایغيهاستمیس

1. HVAC
2. Tham (1993)

ط احسـاس  یست که اکثر افراد در آن شـرا یط به اندازه ایشود که درجه حرارت محیگفته میطیبه شرایش حرارتیآسا. 3
قـات سـاختمان و مسـکن،    یانجام شده در مرکـز تحق یقیرت بنابر مطالعات تطبن درجه حرایند اینمایمیش و راحتیآسا
. گراد برآورد شده استیدرجه سات25تا 5/20ن یگراد و در زمستان بیدرجه سات28تا 21ن یان در تابستان بیرانیايبرا



1398تابستان|5شماره |سال سوم |یعیست و منابع طبیط زیفصلنامه اقتصاد مح|78

ط یو بهبـود شـرا  یرا بـر عملکـرد حرارتـ   یساختمانيهافرمریتأث) در پژوهش خود 2016(
يم گـرم و مرطـوب شـهرها   یدر اقلـ یعموم-یمذهبيهاداخل ساختمانیش حرارتیآسا
:  ق آنها نشان داد کهیج تحقینتا، قراردادندیج فارس مورد بررسیه خلیحاش

يتـر نییپايگرماجذبويبهتریحرارتطیشرا، کمتريسطح نماباییهاساختمان. 1
ن فـرم  یبهتـر ، لیمسـتط ومربـع اشـکال بـا اسیقدریضلعهشتشکلخاصطوربه. دارند

.  شناخته شدیعموميهامساجد و سالنیطراحينتخاب شده براا
يبنـد قیعـا ژهیـ وبـه ر فعـال؛ یغاجزاءگنجاندن، یطراحنهیبهوهیشانتخاببرعالوه. 2
شیآسـا سـطح دریتـوجه قابـل بهبـود مسـاجد سـاختمان در جداره، هاه بانیو سایحرارت
نیـ ااعمـال ازپـس کـه دادنشـان عـه ن مطالیـ در ايانـرژ يزیـ مم، دیـ نمایجاد میایحرارت

. داردوجوددرصد10تايسازخنکبارکاهشامکان، یشیر فعال سرمایغيهاياستراتژ
وگـرم يهـوا وآببـا یعربـ متحـده اماراتدرواقعمساجددریبررسنیااگرچه. 3

ر یسـا احـداث درتـوان یمـ راآندرشدهارائهيراهکارهاامااستگرفتهصورتمرطوب
کارآمـد تـر   يهان باورند که روشیمحققان بر انیا. بردکاربهزین منطقه نیايهاساختمان

را بـه  یو عمـوم یمذهبيهاساختمانيمعماریطیمحطیشرا، ترقیدقيهادر کنار سنجش
. دینمایم مناطق گرم و مرطوب هماهنگ میست و اقلیط زیبا محيشکل ارزشمند

ــان ( ــاروشي) رو2014هن ــغيه ــالی ــرایر فع ــارحرارت يب ــاهش ب ــیسرمایک در یش
مطالعه کـرده و  یم گرم مرطوب شهر دبیدر اقلیک شهرك ساحلییمسکونيهاساختمان

کـاهش بـار   ير فعـال بـرا  یـ هشـت راهکـار غ  ، IESيه سـاز انـرژ  یبا استفاده از نرم افزار شـب 
رات ییـ تغ، هـا روشنیـ ازااستفادهق نشان داد که باین تحقیج اینتا. را آزموده استیشیسرما
يکـرد دارا ین رویادادنشانکامللیتحل. گرفتندقراریشیمحدوده آسادریداخليدماها

د یـ در تولیمهمـ ریتـأث باشـد کـه   یمـ %9انـدازه  بـه یشیسرمابارکاهشيبرایخوبتیقابل
کـاهش درصـد 6/23انـدازه  انه بـه یسـال يانرژدر کل مصرف. هم داردياگلخانهيگازها

. خواهد کرددایپ
ک در یـ اکولوژیطراحـ يالگـو يریها به ضـرورت بـه کـارگ   از پژوهشيگریبخش د

مثـال  يبـرا . اشاره دارنـد یعیدر سواحل و مناطق طبيو گردشگریاقامتیساختمانیطراح
هـا  تفرجگـاه یک در طراحیاکولوژيداریکرد پایرويها) راهکار1392(یق امرائیدر تحق
ــتیاکوتور ــورد تیس ــت  م ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــدر ا. وج ــاری ــایمع، ن ک ــياره ــیطراح ن یچن
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منطقه با توجـه بـه   یبوميمعماريهات استفاده از گونهیبر شمرده شده و ظرفییهامجموعه
بـه  ی) در پژوهشـ 1395ار (یـ و دامیاکرمـ ، از جمله. د شده استیر فعال آنها تأکیعملکرد غ

، یق پـنج منظـر مشـارکت مردمـ    یـ از طرداریـ پايو معماریبومياشتراکات معماریبررس
ج ینتـا . پرداختنـد يو کل نگـر یعیطبییگرامطلق، یعیطبییالگوگرا، یعیطبییگراساخت

دار یـ پايمعمـار يده آل بـرا یـ اییاز هر نظر کامال الگـو یبوميق نشان داد که معماریتحق
.  هستيبوده و به صورت کامل قابل الگو بردار

سـت  یزيهـا میدر حـر هـا سـاختمان ت جهت اسـتقرار  یرف سادر رابطه با مداخله و تص
يهـا هـا و مجموعـه  هتـل یابیـ وجـود دارنـد کـه نحـوه مکـان     ییهاپژوهشز یر نیجزایبوم

مطالعه یانسانيو آثار پسماندهايسازرا براساس کاهش تداخل اثرات محوطهيگردشگر
يکـاربر يبنـد پهنـه «، ق خـود را بـا عنـوان   یـ ) تحق1389و همکاران (يمحمود. نموده است

-یطـ یبا دو محور مح» یاره مکانیچند معیابیبا استفاده از ارزیره هندورابیمطلوب در جز
امکــان اســتقرار  يار را بــرایــمع15انجــام داده و یاجتمــاع-يو اقتصــادیکیاکولــوژ
جـه  ین نتیـ سـندگان بـه ا  ینو. کردنـد ییشناسـا یره هندورابیدر جزيگردشگريهامجموعه

ان یـ قابـل اسـتفاده بـوده و از آن م   يگردشـگر يره بـرا یدرصد از جز5/43ند که تنها دیرس
ج بـه شـکل هشـدار    ین نتـا یـ ا. مناسب استیر سکونتگاهینظيهاتیفعاليدرصد برا6/25

ز یـ ش و قشم تا چـه انـدازه مخاطـه آم   یر کیدر جزایقبليکرهایدهد که روینشان ميزیآم
چند یابیبا روش ارز، ق خودی) در تحق1391گران (یو دینین راستا عابدیدر هم. بوده است

و یار اصـل یمع8اساس را بریره هندورابیدر جزيمناسب گردشگريهاپهنه، یاره مکانیمع
يهـا ها و کمپاستقرار اقامتگاهيبرایه شمال شرقین کردند چنان که ناحییار تعیر معیز17

. ص داده شدیمناسب تشخ-یستیزيهامیبدون تداخل با حر-يگردشگر

ق یروش تحق. 3
ک مـدل از  یـ جـاد  یش بـا اسـتفاده از ا  یط اسـا یت شرایط و رعایل رابطه ساختمان و محیتحل

وابسـته  يرهـا یمتغيریپذریتأثمداخله گر و -یطیمحيهاریمتغیساختمان موجود و بررس
رم افـزار  نـ . ر شـده اسـت  یامکـان پـذ  ، اسـت يانـرژ يش و ترازهـا یط آسـا یکه همـان شـرا  

و ياز بـه انـرژ  یـ زان نیـ د متوانـ یما یر پویط غیدر شراDesign Builderیطیگر محلیتحل
يدر مرحلـه . دیـ ل نمایـ و تحلیرا در داخـل و خـارج بررسـ   یرطوبت-ییدمايهامحدوده

هـا محاسـبه   آنيش برایش و گرمایسرمايزان تقاضایو ميسازهیساختمان موجود شب، اول
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بـر  یاقلمیو الزامات طراحیساختمانیمیست اقلیزيهالیبا توجه به تحلسپس . شده است
مـؤثر و  یطـ یمحعوامـل ، 31گـروه  ر یـ گـروه هشـت و ز  یمیاقليبندگرفته از مطالعات پهنه

ژه یـ ويگرمـا ، هاق جدارهیزان عایسطوح بازشوها م، مثل نحوه استقرار، رفعالیغيپارامترها
سـاختمان  ینـه کـردن عملکـرد حرارتـ    یجهـت به ، يندازه ایمصالح و سایت حرارتیو ظرف
يسـاز هین کار هر کدام از پارامترها به صورت جداگانه شـب یانجام ايبرا. شده استیبررس

، بعـد يدر مرحلـه . مطـرح شـده اسـت   یهـا در احکـام طراحـ   سـه یج مقایل شده و نتایو تحل
يزان کـاهش تقاضـا  یـ مشـده اسـت و   يسـاز هیشـب ، منتخـب ينهیبهين پارامترهایب ایترک
.  محاسبه شده استيانرژ

ساختمان مورد نظـر  يسازهیشبيش برایآسايعنوان محدودهکه بهیمناسبيهوايدما
یش حرارتـ یار آسـا یـ اسـاس مع بريو اداریاقـامت يفضـاها يبـرا ، در نظر گرفته شده است

اسـاس  د و برگرایدرجـه سـانت  27تـا  5/21برابـر  ASHARAE 2010-552کا یاستاندارد آمر
شـتر  یبییدرجه دامنه دمـا 1با یعموميفضاهايات موجود در محل انجام پروژه دمایتجرب
. گراد در نظر گرفته شده استیدرجه سانت28تا 5/21برابر 

یاقامتگـاه ک سـاختمان یـ در یمصـرف يزان انـرژ یو مین عملکرد حرارتییر تعیدر مس
ه در نـرم  یـ مـدل اول ، مترمربـع 1470یبـ یتقريربنـا یزبه مساحتوطبقهکیشامل، موجود

یوجـود طراحـ  بـدون ، ساختمان موجـود قدمنیاولدر. جاد شدیاDesign Builderافزار 
یمیست اقلیم زیبا توجه به مفاه، بعدمرحلهدر. قرار گرفتیابیمورد ارز، میهماهنگ با اقل

بـه یالحاقصورتبهازیرفعال مورد نیغعناصر، یوونیک گیکرومتریمستخرج از نمودار سا
بـه  ییروشـنا ویشـ یگرما، یشـ یبـار سرما يبـرا يمحاسبه تراز انـرژ . شدنداضافهساختمان
منطبـق  ، یدات طراحین تمهیبهترسومگامدر. گرفتصورتمرحلهسهدرومجزاصورت

مرحلـه بـه   یـی ات اجراییـ و جزیب فرمـ یدر ترک، ين تراز انرژیو کمتریشیآسايازهایبا ن
باشـند داشـته رابـازده نیبـاالتر که. سه شدندیه مقایط موجود اولیوارد شده و با شرامرحله 
بیـ ترکازحاصـل جـه ینت. شـدند الحـاق سـاختمان بهيامجموعهصورتبهوشدهانتخاب

. استمذکورساختمانيسازنهیبهیطراحجهینتگواهعواملنیایتمام

، 1370در سـال  ییکسـما یقات ساختمان و مسـکن توسـط دکتـر مرتضـ    ی. براساس مطالعات انجام شده در مرکز تحق1
شده استيبندمیار گرم و مرطوب تقسیدا سرد تا بسیم شدیرگروه، از اقلیز32و یمیران به هشت گروه اقلیمقاله ا

2. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.
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محدوده مورد مطالعه-یره هندورابیجز. 4
کـه  ، لومترمربـع یک95/21وسـعت  بکر و دست نخورده به، یست مرجانیره ایجز، یندورابه
هرمزگـان اسـتان ش دریکـ ير اقماریفارس و جزء جزاجیخلیشمالسواحلریجزاازیکی
لـومتر یک5/7حـدود  آنبزرگقطر. استکینزدیضیبشکلبهرهیجزیکلفرم. باشدیم
، یعـ یطبعـوارض وهـا يت نـاهموار یوضـع نظراز. ددارطوللومتریک3آنکوچکقطرو

نقطـه نیترمرتفعرونیازا، شودیمیمنتهایدربهیمیمالبیشباوبودههموارباً یتقررهیجز
ن یدر سـرزم هیـ رویتـا بنـدر چ  یفاصله هنـدراب . داردارتفاعمتر21/11تنها ایدراز سطحآن
در یره هنـدوراب یـ جز. )1باشـد (شـکل   یمـ لـومتر یک28ش یره کـ یتا جزو لومتریک9یاصل

. روبرواستیغواصياد گردشگران برایمناسب با استقبال زيهافصل

شیکiczmمنبع مطالعات -یره هندورابیاز جزییر هوایتصو. 1شکل 

یهندورابجامعطرحمنبع-یهندورابرهیجزدریاقامتساختمانپالن.2شکل 

تحقیقهايمنبع: یافته
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البتـه  . استشدهواقعیابانیبهیناحدریمیاقليبندطبقهدریهندورابرهیجزيهواوآب
يزینـاچ العـاده فـوق ینسـب رطوبـت ازکـه داخـل کشـور  یبـا نـواح  یابـان یم بین نوع اقلـ یا

درجـه 18از الًمعمـو رهیـ متوسـط سـاالنه جز  حـرارت درجـه . داردتفاوت، استبرخوردار
افتـد یمـ اتفاقگرادیسانتدرجه46در رهیجزمطلقيدماحداکثر. شودینمکمترگرادیسانت
جـاد  یرا ایده شـرج یـ بـاال پد ير شده و اشباع بخـار در دمـا  یتبخرفتنباالباعثامرنیاکه

فصـل انطبـاق بـه نظـر واسـت زمستانسالفصلنیترپربارشیهندورابرهیجزدر. کندیم
، فصـول ریسـا بـه نسبتزمستانهیبارندگبودن درصدباالزینوسالگرميماههاباخشک

. دینامياترانهیمدرامنطقهیبارندگمیرژتوان یم
نیـی تعدرییهـوا وآبعوامـل نقـش دهنـده نشـان شیکرهیجزیبوميمعماریبررس

توانـد یمرهیجزنیادرهپراکندبافت. استخ بودهیتاراوانازرهیجزنیادرسازوساخت
کـرد  ین رویـ ا. باشـد ه هوایاز به تهویباد و نانیجرلهیبه وسرطوبتکاهشبهیمنطقیجواب

کشور وجود داشته چنان کـه  یجنوبپهنهيشهرها و روستاهاریش و سایککهنبافترا در
. ندینمااستفادهدماورطوبتکاهشيبرابادانیجرازامکانحدتا

ریج و تفسینتا. 1-4
، شیدر سـه بخـش سـرما   یبه شـکل جزئـ  ، ساالنهیساختمان موجود با فرض عملکرد دائم

1کـه در نمـودار   طورهمـان . قرار گرفـت يمصرف انرژیابیمورد ارزییش و روشنایگرما
لـو وات سـاعت بـر متـر     یک194کل ساختمان برابـر  يزان مصرف انرژیم. گرددیمشاهده م

یشـ یسرماين انـرژ یتـأم يبـرا یکـ یالکتريزان مصرف انرژین من ساختمایدر ا. مربع است
ل ین حجـم مصـرف را تشـک   یشـتر یب، هـا تیـ ونیت یگرم سال) توسط اسپلي(در طول روزها

در عـوض  . ه اسـت یـ م (گـرم و مرطـوب) قابـل توج   یل نوع اقلین موضوع به دلیدهد که ایم
5/6انـدك و در حـدود   اریشود بسین بنا مصرف میکه در ایشیگرمايزان مصرف انرژیم
ن آب گـرم جهـت شستشـو و اسـتحمام     یلو وات ساعت بر متر مربع است که صـرف تـأم  یک
برابـر  26بـاً  یتقریشـ ینسـبت بـه گرما  یشیسرمايزان مصرف انرژیم، قتیدر حق. گرددیم

یدر طـ . سـاختمان اسـت  يش براین سرمایتأم، ياز غالب انرژیسال نيهادر تمام ماه. است
ابـد (نمـودار   ییابد و در طول فصل سـرد کـاهش مـ   ییش میافزایشیاز سرماینگرميماهها

. )2شماره 
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ازهاینکیتفکبهساختماندريانرژمصرفيهاتراز.1نمودار

قیتحقيهاافتهیمنبع: 

مختلف سال يهاساختمان در ماهیشیسرمايزان مصرف انرژیم.2نمودار 

قیتحقيهاافتهیمنبع: 

معطـوف  یسـت یسـاختمان با ين انرژینطور استنباط کرد که تمام تالش تأمیتوان ایلذا م
شـود  یمـ ییکه صرف روشـنا يزان انرژیقابل ذکر است که م. گرددیشیسرماين انرژیتأم

لـو وات سـاعت بـر متـر مربـع      یک27در حدود یو خدماتیاقامتيمجموع واحدهايز براین
يهـا میجـاد حـر  یجهـت ا -یداخلـ يهـا ده است که بـه واسـطه وجـود پـرده    یمحاسبه گرد

.  باشندیمیمصنوعییازمند روشناین-یرگیو کاهش خیشخص
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يانرژمصرفاصالحيشنهادهایپ. 5
بـا  رفعال ساختمان الزم اسـت تـا  یاز توان غيبردارش و بهرهیط آسایکردن شرانهیبهجهت

اصـالح و  يه بـرا یـ اولين راهکارهـا یـی نسبت بـه تع ، یمیست اقلیم جدول زیاستفاده از مفاه
ییط آب و هـوا یاد شرایو مشابهت زیکیبا توجه به نزد. ساختمان اقدام نموديبهبود کالبد

ن یـ در ا. ق از نمودار آن مرکز استفاده شـده اسـت  ین تحقیو بندر لنگه در ایره هندورابیجز
ه مطبوع قـرار  یاز به تهویسال و ساعات روز آنها در محدوده نيها% از ماه30ش از ینمودار ب

از يادیـ هـا در بخـش ز  ساختمان. ازمند کوران هوا در داخل استیشب نیداشته و در تمام
. بـزرگ قـرار دارنـد   يرهـا یبادگيریو به کارگیعیه طبیسال در محدوده تهویانیميهاماه

کـم  یت حرارتـ یـ ق و مصالح با ظرفیعميهاه بانیسال به سایانیمگرم ويهاماهیدر تمام
صبح الزم است تا بازشوها بسته باشند و يسرد و به هنگام شب و ابتدايهادر ماه. از استین

روش و تـوان بـا اسـتفاده از رنـگ    یسـال مـ  يدر صد از روزهـا 70ش از ین شکل در بیبه ا
. ن نمودیش را تأمیط آسایراسات شیبدون تاس، همگنیحرارتيهاقیعا

1رفعالیغيهاساختمان با روشیط حرارتیبهبود شرا. 1-5

الف) استفاده از مصالح
مصالح یمطالعه رفتار حرارت، پوسته ساختمانیر حرارتییزان تغیسنجش ميهاوهیاز شیکی

ر ج فارس در گذشته مرسوم بوده اسـت و د یسواحل خلیمرجانيهااستفاده از سنگ. است
ن نوع سنگ متخلخل کـه  یا. ره هرمز به وفور به کار گرفته شده استیها در جزیقلعه پرتغال

افته و یش یو در اثر حرکت امواج فرسا، استیرسوبات مرجانیو فشردگینیحاصل ته نش
ط یآن بـا محـ  يسازگار. گرددیمیبه عنوان مصالح بوم آورد تلق، شودیبه ساحل آورده م

ن نـوع سـنگ   یـ ا. رودیها به شـمار مـ  ن نوع سنگیايایذ رطوبت از مزااز نفويریو جلوگ
-وار یـ اد دیـ در ضـخامت ز -کـه  ز اسـت چنـان  ینـاچ یت حرارتـ یکم و ظرفیچگاليدارا
یژگـ ین ویاز چنـ يرید با الگـوگ یمصالح جد. داردیداخل ساختمان را خنک نگاه ميفضا

ج یاسـاس نتـا  بر. نه معماران و مهندسان هستندخردمندايبردارازمند بهرهیاند و نبه بازار آمده
20در ضـخامت  یاستفاده از سنگ مرجان، به دست آمدهیعملکرد حرارتياسهیل مقایتحل

ن یش بنـا را تـأم  یش و گرمـا یسـات، سـرما  یزات و تاسیـ د تجهیـ ست کـه بـدون خر  یر و سازوکاریرفعال تدابیستم غی. س1
ا رنگ نما.  یبنا و يریشتر در زمستان با انتخاب جهت قرارگیکند. مانند استفاده از نور بیم
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نسبت به مصـالح  -لوات ساعت یک8بنا را تا حدود یشیسرمايزان مصرف انرژیم، متریسانت
لووات ساعت یک2ت حدود ن ضخایکا با همیدهد اما استفاده از بلوك لیش میافزا-مشابه 

يریبـه کـارگ  . دهـد یساالنه در هـر متـر مربـع را کـاهش مـ     یشیسرمايزان مصرف انرژیم
. دهدیش میرا افزایشیار نامناسب بوده و بار سرمایز بسیو سفال نیمانیبلوك س

.  قابل توجه استیخارجيهابا توجه به مساحت جدارهن مقداریا

وار یر مصالح دییتغيبه ازایشیسرمايزان مصرف انرژیم. 3نمودار 

قیتحقيهاافتهیمنبع: 

يکارقیعاب) 
ق یاسـتفاده از عـا  ، مختلـف يهامیدر اقليکاهش مصرف انرژيهان روشیتراز سادهیکی

يوق بـر ر یآزمودن اسـتفاده از عـا  يبرا. ها استا خارج جدارهیدر سمت داخل و یحرارت
در دو قسـمت  ، داخـل یشـ یط آسایو شـرا یشیر آن بر بار سرمایساختمان مورد مطالعه و تأث

رن اکســترود شــده بــا یاســتایاز جــنس پلــیحرارتـ يکــارقیهــا و بــام عــاواریــد، جداگانـه 
ک مرحلـه  یـ در ، وارهـا یديکـار قیدر مرحلـه عـا  . متفاوت در مدل وارد شـد يهاضخامت

گـر از  یدياشـد و در مرحلـه  يق کـار یاز سمت داخل عـا ساختمان یجانبيوارهایسطح د
. شديکارقیسمت خارج عا

يوارهـا یق در داخل دیاستفاده از عا، 8مطابق نمودار شکل ، ج به دست آمدهیبر طبق نتا
. بردیز میبلکه آن را باالتر ن، کاهدیرا نمیشیسرمايزان مصرف انرژینه تنها م، رامون بنایپ
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ه یـ مـانع از تهو يمـر یپلیق حرارتـ ین باشـد کـه اسـتفاده از عـا    یل اید به دلتوانین مسئله میا
د یـ ن اساس حرارت تولیبر ا. گرددیاز جدارها میمرطوب داخليهوا و کاهش دمایداخل

خنـک شـدن   يبـرا يشـتر یبيشود و انرژیشده در ساختمان در داخل ساختمان محبوس م
رامون بنـا  یپيوارهایديبرایهمگن با تخلل کافيهاقین اساس استفاده از عایبر ا. طلبدیم

. گرددیه میتوص
بـر  ، ق در سمت خارج بـام بنـا  یار مطلوب استفاده از عایاثر بساز یحاکیابیج ارزیاما نتا

60در حـدود  یشـ یسرمايکـه مصـرف انـرژ   يبـه طـور  . باشـد یمـ يکاهش مصرف انـرژ 
متر اثـر  یسـانت 10با ضخامت يهاقیعااستفاده از. ابدییلوات ساعت بر متر مربع کاهش میک
شتر ممانعـت کـرده   یبیت حرارتیداشته و از جذب و هدايدر کاهش مصرف انرژيشتریب

بـام بـه   يبـر رو یق حرارتـ یاستفاده از عـا یشیسرمايلذا جهت کاهش مصرف انرژ. است
. گرددیه میوه بام وارونه توصیش

وارهایا خارج دیق در سمت داخل یفه کردن عابا اضایشیسرمايزان مصرف انرژیم. 4نمودار 

قیتحقيهاافتهیمنبع: 

دو ، گـرم يهـا میواقع در اقلـ يهادر ساختمانيکاهش مصرف انرژيهااز روشیکی
ق یه عایک الیگر استفاده از یوه دیش. ه هوا استیک الیبا يعموديهاجداره کردن پوسته

. ردیقرار بگیمانیه از بلوك سین دو الیرن اکسترود شده ) است که در بیاستای(پل
ه هـوا (در  یـ ر ضـخامت ال ییـ وار بـا تغ یـ اثـر دوجـداره کـردن د   یابیـ ارز، ن پژوهشیدر ا

دهـد؛ تنهـا   ینشـان مـ  9که شکلطورهمان. ردیگیمتر) صورت میسانت15و 10، 5ضخامت 
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هـر  يلووات ساعت بـه ازا یک1کمتر از يدتواند در حیميمتریسانت5يه هوایضخامت ال
دو پوســته کــردن ییاز ناکــارآین موضــوع حــاکیــا. بکاهــديمتــر مربــع از مصــرف انــرژ

جهـت  ياژهیـ دات ویـ از بـه تمه یـ وار نیـ گـر دوجـدار کـردن د   یدياز سـو . ساختمان اسـت 
رن یاســتایق پلــیه عــایــک الیــامــا بــا اســتفاده از . ه هــوا اســتیــق در الیــاز تعريریجلــوگ

کـاهش  يلـوات سـاعت مصـرف انـرژ    یک2تـا حـدود   ، واریه دیان دو الیاکسترودشده در م
. ابدییم

بانیضافه کردن ساپ) ا
د یـ از بـه تمه یـ هـا ن همـه جانبـه پنجـره   يریگساختمان مورد مطالعه به خاطر نوع فرم و جهت

رب و در هـا رو بـه شـرق و غـ    ساختمان پنجرهیدر بال شمال. از جانب بازشوها داردياژهیو
ين اساس در سه گام بـرا یبرا. استیو شمال غربیرو به جنوب شرق، ساختمانیبال جنوب

بـا  یبان افقیک مرحله سایدر . ها در نظر گرفته شدبر پنجرهيه اندازیل سایمحاسبات و تحل
و در مرحلـه آخـر   يان عمودییدر مرحله دوم سا. متر در مدل وارد شد5/1و 1و 5/0عمق 

. دیگردیبان بررسیو ساب دیترک
توانـد  یبهتـر مـ  یبان افقـ ینسـبت بـه سـا   يبان عمـود یدر نظر گرفتن سـا 5برطبق نمودار 

ز در کـاهش  یـ نیبان افقـ یلـذا اگرچـه اسـتفاده از سـا    . را کـم کنـد  یشیسرمايمصرف انرژ
اسـتفاده از  . باشـد یکـاراتر مـ  يبان عمـود یب آن بـا سـا  یـ اما ترک، مؤثر استيمصرف انرژ

لوات ساعت بر متر مربع یک5در حدود یشیکاهش بار سرما، ک متریبه عمق یافقیبانیسا
را در يمصـرف انـرژ  ، يو عمـود یبان افقـ یکه استفاده از هردو سایدر حال. داردیرا در پ
و ياسـاس مالحظـات معمـار   بر. لوات ساعت بر متـر مربـع کـاهش خواهـد داد    یک7حدود 

یک متر به کار گرفـت در حـال  یتوان با عمق کمتر از یرا میبان افقیسا، ساختيهانهیهز
ا از نـور پـراکنش   یـ ز شـده و  یـ ه تجهیبا محافظ قابل تهویو غربیوجوه شرقيکه باز شوها

بـا مالحظـه   یداخليهابانیاستفاده از سا. ها بهره ببرندواریافت از سطوح مجاور سقف و دی
) ییاز روشـنا یـ لووات سـاعت ن یک27زان یم(عدم تجاوز از ییروشناياز انرژیش نیعدم افزا

يهـا (پـرده یداخلـ يهـا ن گـام از لـوور  یـ در ا. دیـ گردیبه طور مجـزا بررسـ  يادر مرحله
27ییروشـنا يزان انـرژ یـ ثابت (عدم تجـاوز از م ییروشنايزان انرژیم می) با تنظياکرکره

حت و مقرون به صـرفه  ار رایبان بسین نوع سایاستفاده از ا. دیلووات ساعت) استفاده گردیک
زان مصـرف  یـ لـووات سـاعت م  یک5حدود ، یشیسرمايزان انرژیاست و از لحاظ کاهش م
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. را کاهش خواهد دادیشیسرمايانرژ

بان یبا اضافه کردن سایشیسرمايزان مصرف انرژیم. 5نمودار 

قیتحقيهاافتهیمنبع: 

ر ارتفاع سقفییت) تغ
ر ییتغ، يزان مصرف انرژیر آن در میتأثیبررسيشنهاد شده برایپيگر از راهکارهایدیکی

270، ر پوسته سقفیزان ارتفاع سقف از کف تا زیم، یدر حالت کنون. ارتفاع سقف است
زان مصرف یم، يمتریسانت10ير ارتفاع سقف در گامهایین مرحله با تغیدر ا. متر استیسانت
زان یم، با کاهش ارتفاع سقف، 6نمودار، ج نشان دادینتا. شديازسهیشب، ساختمانيانرژ

تواند به علت ممانعت ین موضوع میا. کندیر مییتغیمقدار کمیشیسرمايمصرف انرژ
گرم به محدوده يه هوایک تر شدن الیر سقف باشد و با نزدیگرم به زيصعود هوا

گر کاهش ارتفاع یاز طرف د.طلبدیخنک کردن هوا ميرا برايشتریبيانرژ، سکونت
. دینمایرا فراهم نمیط مطلوبیشرا، یو روانيش بصریو آسايد بنا از لحاظ معماریمف
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ر ارتفاع سقف ییبا تغیشیسرمايزان مصرف انرژیم. 6نمودار 

قیتحقيهاافتهیمنبع: 

ن امـر بـه   یـ ا. ابـد ییش میافزايمصرف انرژ، د سقفین با اضافه کردن ارتفاع مفیهمچن
ن اساس آنچه روشـن  یبر ا. ه استیقابل توج، د کنترل شودیکه باییش حجم هوایل افزایدل
د یـ نماینميبه کاهش مصرف انرژیانیر ارتفاع سقف کمک شایین است که تغیگردد ایم

.  شودیمیابیمطلوب ارزیط فعلیو شرا

ساختمانرامونیپث) استفاده از رواق 
راهکـار  ، رامـون بنـا  یهمچون احـداث رواق پ يه داریمه باز و ساینيموضوع استفاده از فضا

نکـه بـه عملکـرد    یرواق عـالوه بـر ا  . ن مطالعه مورد توجه قرارگرفتیاست که در ايگرید
م یکنـد و مـانع تـابش مسـتق    یمـ يه اندازیز سایپوسته بنا نيبر رو، دینمایکمک ميمعمار

يزان مصـرف انـرژ  یم، رامون بنایمتر در پ2به عمق یبا فرض احداث رواق. ددگریآفتاب م
کـه احـداث رواق در   ، 7دهـد نمـودار  ین طـور نشـان مـ   یـ ج اینتـا . شـد يسازهیبنا مجددا شب

يلووات ساعت از مصـرف انـرژ  یک5زان یم، يمؤثر معماريهاتیفیعالوه بر ک، رامون بنایپ
رامـون بنـا اگرچـه    یاحـداث رواق در پ ، دیمشخص گردر عمق رواق ییلذا تغ. خواهد کاست

ن امـر چنـدان   یـ ش عمـق آن در ا ید اسـت امـا افـزا   یـ مفیشیسرمايدر کاهش مصرف انرژ
. دینمایجاد نمیايرییتغ
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رامون بنایسه با احداث رواق در پیساختمان موجود در مقایشیسرمايزان مصرف انرژی. م7نمودار 

قیتحقيهاافتهیمنبع: 

ومیآتراز ج) استفاده
د اسـتفاده  یخورشـ ياستحصـال گرمـا  ياسـت کـه در منـاطق سـرد بـرا     يوم از عناصریآتر

نباشـد و از  ياشـه یاسـتفاده شـود کـه سـقف آن ش    یدر البـ یومیـ اما اگر شـبه آتر . شودیم
توانـد کـاهش   یمـ را يزان مصـرف انـرژ  یـ م، ه استفاده شـود یجهت تهویرامونیپيهاپنجره

لـووات سـاعت کـاهش    یک4را تا يزان مصرف انرژیتواند میک مین تکنیاستفاده از ا. دهد
ان بـاد مناسـب   یـ کـه جر یزمـان یعنی. ردیمناسب انجام گید به صورتیه باین تهویاما ا. دهد

ه اسـتفاده  یـ م و تهوینسـ يگـرم نباشـد) از خنکـا   یلـ یز اجازه دهـد (خ ینيهوايباشد و دما
روز يها را در زمان اختالف دمـا چهیتوان از نرمافزار خواست تا درین اساس میبر ا.گردد

ن موضوع سـبب کـاهش مصـرف    یا. ابدیان هوا ادامه یها) باز کند تا جرو شب (عموماً شب
. گرددیلووات ساعت میک8در حدود یار خوبیبسيانرژ

يریگچ) جهت
ش یش و گرمـا یاز سـرما يریـ گهت بهرهح ساختمان جیصحيریگق جهتیدقیبررسيبرا

یبـا ثابـت در نظـر گـرفتن تمـام عوامـل سـاختمان       . ر به کار گرفته شـد یروش ز، يدیخورش
نـوع  ، انـدازه بازشـوها  ، یمصـالح سـاختمان  ، ر حجم کاربرانینظيرگذار در مصرف انرژیتأث

درجه صفريبنا با هر ده درجه چرخش از سمت مبنايمصرف انرژ، رهیفضاها و غيکاربر
از مصـرف  یـ زان نیاز آنجا که م. شديسازهیشب، )3نشان داده شده در شکل aه ی(زاویشمال
زان مصـرف  یـ ميقضـاوت بـرا  يمبنـا ، ار اندك و قابل اغمـاض اسـت  یبسیشیگرمايانرژ
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لحــاظ یشــیسرمايزان مصــرف نــرژیــهمــان م، مختلــفيهــاســاختمان در جهــتيانــرژ
از سـاختمان بـه   یبخش، یدر هر چرخش، مرکزگرا استاز آنجا که فرم ساختمان . گرددیم

سـاختمان  يان مصرف انرژیمیتفاوت فاحش، در هر چرخش، لذا. رو کرده استیهر جهت
تفـاوت  ، درجه نسبت به جهت شـمال 310تا 280ن یمابيریاما در جهتگ. گرددیمشاهده نم

ن حالـت در  یـ در ا. گـردد یادتر مـ یـ زینسبت به جهت فعلـ ، یشیسرمايزان مصرف انرژیم
یدر پـ یشـ یسرمايهر متر مربـع کـاهش مصـرف انـرژ    يلووات ساعت به ازایک10حدود 

.  خواهد داشت

بنا يریگبراساس جهتيسه مصرف انرژینمودار مقا.3شکل 

قیتحقيهاافتهیمنبع: 

امـا اگـر   . ه اسـت یـ م ساختمان قابل توجبنابر نوع فريزان کم کاهش مصرف انرژین میا
نسـبت بـه   يزان مصرف انـرژ یآنگاه قاعدتاً م، ر از مرکز گرا بودیغيافرم ساختمان به گونه

مـورد  يریگح جهتین حالت انتخاب صحیدر ا. شدیتر ممختلف حساسيهايریگجهت
.  گرفتیتوجه قرار م
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يل اقتصادیتحل. 6
ره یـ در جزیاقـامت يهـا ه شـده در سـاختمان  یـ ارايردهـا راهبياجرايل اثرات اقتصادیتحل

یندگیکاهش آالياقتصاديدیعا، قسمت اول. خواهد شدین بخش بررسیدر ایهندوراب
. شودیمها مطرحنهیدر هزییجوو قسمت دوم صرفه

یندگیکاهش آالياقتصادیبررس. 1-6
م باعـث  یق به طور مسـتق ین تحقیاه شده در یر فعال ارایغيراهبردهاينکه اجرایبا توجه به ا

آن، و متعاقـب یکـ یالکتريرو آن کاهش مصـرف انـرژ  یساختمان و پیشیکاهش بار سرما
ن رو، ازیــگــردد. ازیمــیروگــاهینــد نیحاصــل از فرآياگلخانــهيد گازهــایــکــاهش تول

ر فعالیستم غیسيراهبردهايزان کاهش مصرف انرژیم. 1جدول 

یرد
ف

راهبرد
هانهیکاهش هزيرف انرژزان کاهش مصیم

ال)ی(ر 2KlWh/m%ریینوع تغ

1

پوسته ساختمان

ییتغ
720--1کایبلوك لمصالحر

یعا
ق

کار
ي

حرارت
ی

43200%6037بام وارونه

ید
وار

5cm1--720یانیه میبا الدوجداره

تهو2
عیطبهی

ی

5760%85میآتر

رواق پ4
ی

3600%54متر2با عمق رامون

قیتحقيهاافتهی: منبع
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يد انـرژ یـ کـاهش تول ير اقتصـاد ی) به تأث...خاك و ، آبيهاندهیها (آالندهیان انواع آالیم
.  هوا پرداخته شده استيندهاید آالیبر تولیکیالکتر

از یدرصد انتشار کربن در سطح جهـان ناشـ  5/37طبق محاسبات به عمل آمده حدوده 
سـت کشـور در سـال    یط زیو براساس گزارش سازمان محـ . 1باشدید برق میتوليهاتیفعال

. گـردد ید مـ یـ تولیحرارتـ يروگاهـا یق نیـ درصد از برق در کشور از طر93ش از یب1395
گاخانـه  يد گازهـا یـ لـوگرم از تول یک2/1تواند تـا  یوات ساعت برق میک کید یکاهش تول

. دینمايریجلوگ
هوا در ساليهاندهید آالیزان کاهش تولیم. 2جدول 

(تن)وزنیندگینوع آال

126گلخانهيد گازهایتول
ق یتحقيهاافتهی: منبع

هانهیدر هزییجوصرفهیبررس. 2-6
در کـاهش مصـرف   يسـاز هیراهبرد که براساس مطالعـه شـب  5ه یقابل ارايهاان راهبردیاز م
يرویق حرارتـ یب) عـا ، کـا یبلـوك ل الف) استفاده از: ندیمؤثر هستند انتخاب گرديانرژ
ث) احداث رواق دور بنا ، بانیه سایت) تعب، میجاد آتریپ) ا، بام

ک طبقـه بـه مسـاحت    یـ یک ساختمان هتلـ یيبراییجوزان صرفهیم، 2براساس جدول 
ره یــق در جزیـ ن تحقیــشــنهاد شـده در ا یپيهـا ت راهبــردیـ در صــورت رعا، مترمربـع 1400

لووات ساعت برمترمربع در سـال  یک75معادل ییجومرطوب) صرفهم گرم و ی(اقلیهندوراب
. لووات برساعت خواهد شدیهزار ک105کل هتل معادل يبه وجود خواهد آمد که برا

.table 2يانرژيبها.3جدول Cost of energy

ال)یمت (ریقينوع انرژ

ـــش با گازیلووات ساعت گرمایهرکيبه ازا

تن125ش با برقیاعت سرمالووات سیهرکيبه ازا
رو یوزارت ن: منبع

)1389و همکاران (يمستور. 1
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ارانه برابـر  یران بدون احتساب یبرق در ايلووات ساعت انرژیهرکينه تمام شده برایهز
هرمترمربـع در سـال   يبـرا یالیـ ر591138ییجـو کـه معـادل صـرفه   1باشـد یال مـ یر7209

، شـده ين مدلسـاز سـاختما ، لـووات بـر سـاعت   یک194ياز انـرژ یـ باشد که با توجه بـه ن یم
ال در سـال خواهـد   یـ ر000/000/756و معـادل  ين انرژیتأميهانهی% در هز42ییجوصرفه

. شد

.table3راهبردهاياضافه بهاء (خالص) اجرا.4جدول  Cost of energy

ال)یمت (ریمابه التفاوت قراهبرد 
000/120واریهرمتر مربع د-کایبلوك ل

000/300ترمربع بامم-بام يرویق حرارتیعا

000/000/3ير مرکزیسه با نورگیهرمتر مربع در مقا- م یاحداث آتر

نداردینه اضافیهزمترمربع طول-یقیبان تلفیاحداث سا

000/000/4مترمربع طول-رامونیاحداث رواق پ
000/000/720/1مترمربع1400ير بنایساختمان مورد مطالعه با مساحت زيبرا

97جداول فهرست بهاء سال-يزیرت و برنامهیریسازمان مد:منبع 

.table4درآمد -نه یهز.5جدول  Cost of energy

ال)یمت (ریقنه/درآمدینوع هز
000/000/720/1راهبردهاينه (خالص) اجرایهز

000/000/510يباالسريهانهیهز
000/000/756انهیسالییجوزان صرفهیم

قیحقتيهاافتهی: منبع

نقطـه  يدر مصرف انرژییجوزان صرفهیراهبردها و مينه اجرایبعد از محاسبه اضافه هز
. سر به سر محاسبه خواهد شد

= نقطه سر به سر (سال)ال)یراهبردها (رينه اجرایاضافه هز
ال)یانه (ریسالییجوصرفه

ر  یدپذیتجديهاي. انجمن انرژ1



95|محمد محمدقلیان و حسین مدي 

ینقطه سر بـه سـر بـه زمـان    . ماه خواهد بود32سال حدود 9/2ن هتل یاينقطه سر به سر برا
. شـود یکـ یيگـذار هیو سـرما يزان سـودآور یـ شود که پس از گذشت آن مدت میگفته م

شود و پس از یبردار نمد بهرهیراهبردها عايبابت اجرايچ سودیماه ه32که تا ین معنیبد
.  کندیسود را مشاهده ميه کاهش مصرف انرژین مدت از ناحیا

يریگجهینت. 7
ر یـ در جزايگردشـگر يهـا نحوه اسـتقرار مجموعـه  ،ج مطالعاتیق براساس نتایحقن تیدر ا
قات انجام شـده نشـان   یتحق. ن شدییتبیطیمحستیزيهامیت حریران با فرض رعایایجنوب

، ج فـارس یره بزرگ خلیو دو جزیاحداث شده در مناطق جنوبيهاداد که اغلب ساختمان
، یشـ یش از بـار سرما یط آسـا ین شـرا یتـأم يو براساخته شدهیطیط محیبدون توجه به شرا

نـه و  یبـا هز یلیفسـ يروگاههایاز نين انرژیتأم. برخوردارندییباالییه مطبوع و روشنایتهو
شـنهاد  یپيراهبردهـا يق در صورت اجرایتحقيهاافتهیمطابق . روبرو استییباالیآلودگ
یر جنـوب یـ که البته در جزا. کاستندها در سالیزان آالیتن از م126توان تا حدود یشده م

.  نده تر استینه تر و آالیبه مراتب پرهزيد انرژین و تولیتأم
یبـوم يات بـه دسـت آمـده از معمـار    یـ اساس تجرببر، ر فعالیغيهااز آنجا که روش

ق تعامـل  یـ از را از طریـ مـورد ن يزان انرژیاز میتواند بخش مهمیم، ریقات اخیمنطقه و تحق
ق نشان داد که بـا اسـتفاده   ین تحقیج اینتا، ر آن را کاهش دهدیا مقادین کند و یط تأمیبا مح
هـا و  پنجـره ير بـر رو یه پـذ یـ تهويهـا جاد حفاظیو ايو عمودیافقیبیترکيهابانیاز سا
بـام  يهـا قیکـاربرد عـا  ، کمتریت حرارتیر مصالح به سمت مواد با ظرفییتغ، وستهیها پرواق

ش یبـا افـزا  یهمرفتـ يهـا انیـ جاد جریا، یرون جداره خارجیاز بيمریپليهاقیوارونه و عا
لـووات  یک75تـوان تـا   یمیساحليم و چرخش به سمت بادهایجاد آترویها و اارتفاع اتاق

، شـود یمـ یکه به شکل متداول طراحـ یساختمانیشیساعت بر مترمربع در سال از بار سرما
یعنـ یسـاختمان  یکـ یالکترين انـرژ یتـأم يهـا نـه یدرصد از هز40زان حدود ین میا. کاست
و بـا  یاست که در مراحـل طراحـ  یهیبد. ال را کاهش خواهد دادیر000/000/756حدود 

يهـا نیو تـورب يدیخورشـ يهـا ر مانند پنل و آبگـرمکن یدپذیفعال تجديهاتوجه به روش
کمتـر  يانـرژ توان با مصرفیم، باالير فعال در ساختمان با بازده انرژیغهاي و روشيباد
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ست یط زینه کمتر و محیکه با هزیدر حال، افتیگردشگران دست يش برایط آسایبه شرا
. م بودیر مواجه خواهیجزايبرايدارتریپا

منابع 
ــ ــکــرد اکولوژیرويراهکارهــایبررســ«، )1392عاطفــه (، یامرائ يهــاتفرجگــاهیک در طراحــی

ن همـاهش  یاولـ ،»یست بوم جهانیزيردایمؤثر در جهت پایبه عنوان گام، یستیآکوتور
. همدان، داریست پایط زیا و محیجغراف، يگردشگریمل

یسـاحل يدار شهرهایپايتوسعه ییفضايزیربرنامه«، )1390(یعل، یخ اعظمیاسداهللا وش، وساالرید
.  64- 43صفحات ، 21شماره ، ا و توسعهیه جغرافینشر، »نوریشهر ساحل: ينمونه مورد

ت توجـه بـه   یـ و اهمينقـش معمـار  یبررسـ «، )1391ار (یشـهر ، یگندوانیالهام و شقاق، دزادهیرش
سـت  یدار و کـاهش اثـرات ز  یـ سـم پا یاکوتوریسـت یتور-یحـ یتفريهـا مجموعهیطراح

. دانشگاه تهران، ستیط زیت محیریو مديزیرن کنفرانس برنامهیدوم،»یطیمح
يزان مصرف انرژیبر میبان خارجیر سایتأثیبررس«، )1394جمال (، ینه و خداکرمیسک، ییروستا

انه جهان ین کنگره سالیاول، »م بوشهریدر اقلیمسکونيهاآپارتمانيساختمان نمونه مورد
. رازیش، يو بحران انرژ

، »سـت یط زید بـر محـ  یدار با تأکیسم پایسم و اکوتوریتوریمبان«، )1390شمس السادات (، يزاهد
. 23شماره ، ییباانتشارات دانشگاه عالمه طباط

ره یــدر جزيمناســب گردشــگريهــانش پهنــهیگــز«، )1391د (یــمج، مطهــره و وفــادار، ینیعابــد
يهـا بحـران المللـی بینن کنفرانس یاول، »یاره مکانیچند معیابیبا استفاده از ارزیهندوراب

. شیره کیجز،بهبود آنيو راهکارهایطیمحستیز
ن یاول، »در ساختمانيمحدودکننده مصرف انرژيپارامترها«،)1396ابوالقاسم (، یگلوگاهیشیقر

. تهران، 1404ران یشرفت ایدر توسعه و پیکاربرد علوم مهندسیالمللنیش بیهما
اثـرات توسـعه   یابیـ ارز«،)1391د (یـ ناه، زادهاشـکان و احسـان  ، نسـب یروس و ممقـان یسـ ، يقنبر
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یالمللـ نیش بین همایاول، »شیکره یجزيمطالع موردییایست دریط زیبر محيگردشگر
. شیره کیجز، بهبود آنيو راهکارهایطیمحستیزيهابحران

يبنـد پهنـه «، )1389منـا ( ، انیـ لیجليزیـ ن وعزیافشـ ، تا و دانه کاریرز، یفیت اله و شریب، يمحمود
، »یاره مکـان یـ چنـد مع یابیـ بـا اسـتفاده از ارز  یره هندورابیدر جزیمطلوب اراضيکاربر

تهران، ییایدريهابنادر و سازه، سواحلیین الملیش بیهمان ینهم
رات ابعاد پنجره بـا توجـه بـه    یتأثیبررس«، )1395آتنا (، یمین و رحیحس، يو عابديمهد، یمداح

ن کنفـرانس  یپنجمـ ، »يدر مصـرف انـرژ  ییجـو و صـرفه يدیخورشـ ياز انـرژ يریگبهره
. ستانانگل، لندن، يپژوهش در علوم تکنولوژالمللیبین

، یره هنـدوراب یـ جزICZMمطالعـات  ، )1395(يوزارت جهـاد و کشـاورز  ییایمرکز مطالعات در
. شیره کیسازمان مناطق آزاد جز

د محمـد  یان و سـ یپارسائیترجمه عل، جامعيدر چشم اندازيجهانگرد، )1382چاك (، یگيوا
. 1382، یفرهنگيهانتشارات پژوهشا، یاعراب

» رانیايمطالع مورد، يبر صنعت گردشگریاسیسيدئولوژیر ایتأثیبررس«، )1394(يهاد، یسیو
. 66-45صفحات ، 14شماره ، سال چهارمي،و توسعه گردشگريزیرمجله برنامه

ل یـ ساختمان بـا تحل يزان مصرف انرژیر فرم بر میتأث«، )1394آمنه (، نین جبید و آتشیحم، یزدانی
ن کنفـرانس  یاولـ ،»شیره کـ یـ جزیمـ یر در نمونـه اقل لـد ین بیزایـ احجام توسط نرم افـزار د 

. رازیش، ایو علوم جغرافيشهرساز، يمعمار، عمرانیمهندس
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Abstract
Sustainable development of coastal tourism in the coral islands requires
environmental considerations, cost reductions in energy supplies, and comfort for
tourists. Regarding the fact that in the physical development of tourist beaches
buildings are the prime energy consumer as well as waste, sewage and
environmental pollutants producers, it is therefore necessary to provide appropriate
policies aimed at correcting the pattern of consumption pattern and as well as
reducing the pollution. In this research, by analyzing the ecosystem of the coral
island of Honduran and considering its climatic and environmental parameters, an
optimal model for designing residential and public buildings with the prime
objective of reducing energy consumption and pollutants has been presented. The
research methodology is based on bioclimatic and energy analysis as well as the
relationship between building and the environment through field studies and
simulation. By using the Design Builder software under the conditions of non-
dynamic, the amount of energy needed is evaluated internally and externally. The
results show that passive methods can reduce a significant portion of the required
energy by interacting with the environment, hence reducing the energy consumption.
Moreover, by using a combination of vertical and horizontal shades, creating
ventilation shutters, continuously made porches, lightweight building material,
homogeneous and polymer insulators, utilizing the atrium and rotation towards
coastal wind would reduce the cost of generating energy by up to 75 Kwh/m2 yearly
while reducing the cooling load significantly. We have also demonstrated that the
implementation of the proposed strategies would indirectly lead to a reduction of
greenhouse gas emissions of up to 126 tons per year for the simulated sample.

Keywords: Tourism, Climatic Design, Hendourabi Island, Energy, Comfort,
Cost.
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