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اصول اجرایی ساختمان ھای اقلیمی
)زمستان(باد شکن ھا : ایده اول

بکارزمستانیبادکردنکمبرایمحیطیطراحیدرروشدو•
:رودمی

برایگیاھانومجاورھایساختمانزمین،شکلازاستفاده-١
زمستانیبادبرابردرحفاظت

دربادتالطمکاھشمنظوربھساختمانقرارگیرینحوهوشکل-٢
زمستان

اصول اجرایی ساختمان ھای اقلیمی
)تابستان(آب و گیاھان : ایده دوم

سطوحکناردرگیاھانوآبازاستفادهبامختلفیھایروش•
.داردوجودتبخیریبرودتوسایھایجادبرایساختمان

استفاده از پوشش گیاھی برای خنک کردن محوطھ-١

افزایش میزان برودت در محوطھ بھ کمک تبخیر-٢

استفاده از گیاھان در کنار دیوارھای خارجی ساختمان-٣

برودتجھتبامرویھایحوضچھیافشانآبازاستفاده-۴
تبخیری
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٢

اصول اجرایی ساختمان ھای اقلیمی
)زمستان و تابستان(بیرونی / اطاق ھای درونی: ایده سوم

ھا،گلخانھفصلی،شدهحفاظتھایایوانپوشیده،پاسیوھایھا،حیاط•
ساختمانطراحیدرتوانندمیآفتاببھروھایاطاقومیانیفضاھای

:روشسھبا.گردندمنظورزمستانگرمایشوتابستانسرمایشبرای

محافظتنیمھمناطق– سالطولتمامدرھواوآباعتدالجھت-١
.کنیدطرحبناخارجدرشده

حرارتازحداکثراستفادهجھتآفتابگیرداخلینواحیایجاد-٢
.خورشید

جھتباانطباقدرمخصوصھاییعملکردیاھااطاقطرح-٣
.خورشیدتابش

اصول اجرایی ساختمان ھای اقلیمی
)زمستان و تابستان(تحت حفاظت زمین : ایده چھارم

مثل استفاده از زمین در مقابل دیوارھای ساختمان یا روی روش ھایی •
سقف آن یا ساختن یک کف بتنی روی زمین، از نظر آب و ھوائی، برای 
عایق کاری زمستان و محافظت در مقابل باد زمستان و سرمایش تابش 

این روش ھا اغلب بھ نام پیوستگی با زمین و یا حفاظت از . مفید است
:طریق زمین خوانده می شود

قرار دادن ساختمان در عمق زمین یا باال آوردن سطح خاک -١
جھت استفاده از زمین بھ عنوان حفاظ

قرار دادن کف ساختمان بر روی زمین جھت تبادل حرارتی با -٢
زمین
استفاده از چمن بر روی بام-٣
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٣

اصول اجرایی ساختمان ھای اقلیمی
)زمستان(دیوارھا و پنجره ھای آفتابی : ایده پنجم

استفاده از آفتاب زمستان از طریق درھا و پنجره ھای رو بھ آفتاب برای •
:گرمایش یک ساختمان بھ چند روش عملی می شود

ازدیاد انعکاس زمین و سطوح بیرون از پنجره ھای مقابل آفتاب زمستان-١

شکل  و نحوه قرارگیری ساختمان بھ منظور افزایش میزان استفاده از خورشید در - ٢
زمستان

استفاده از دیوارھای خورشیدی و کلکتورھای روی بام بر روی سطوح رو بھ جھت - ٣
جنوب

استفاده از مواد با ظرفیت حرارتی زیاد جھت ذخیره حرارت خورشید- ۴

افزایش پنجره ھا رو بھ جھت جنوب- ۵

تعبیھ سطوح منعکس کننده بیرون از پنجره برای افزایش انعکاس در زمستان- ۶

استفاده از پنجره ھای سقفی جھت جذب انرژی خورشیدی و نور طبیعی-٧

اصول اجرایی ساختمان ھای اقلیمی
)زمستان(پوستھ حرارتی : ایده ششم

برحرارتیانرژیذخیرهبرایمحیطیطراحیھایروشازبسیاری•
زمستانسردھوایوآبمقابلدرداخلیفضایبندیعایقاساس
.است

)نسبت سطح خارجی بھ حجم محصور(کاھش سطوح خارجی دیوار و بام -١

وداخلھوایبینحائلفضایعنوانبھشیبداربامزیرفضایازاستفاده- ٢
خارج

فضایبینحائلمنطقھعنوانبھروگربھفضاییازمینزیرازاستفاده- ٣
زمینوداخلی

ھواعمودیھایکانالازبنا،حرارتازمجدداستفادهجھت-۴
)مکانیکییاطبیعیصورتبھ(.شوداستفاده
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۴

دھیدقرارساختمانمرکزدرراحرارتیمنابع-۵

ورودیقسمتدر”بادشکندیوار“یاوھشتیاز-۶
شوداستفادهساختمان

بھگاراژوتاسیساتانبار،مانندثانویفضاھایطراحی-٧
حائلفضایعنوان

گرموسردقسمتدوبھساختمانداخلتقسیم-٨

جھتساختمانپوستھدرحرارتیعایقازاستفاده-٩
حرارتجریانبرابردرمقاومت

رطوبتانتقالکنترلجھترطوبتیعایقنصب- ١٠

نفوذکردنکمبرایساختماناجرائیجزئیاتدردقت-١١
عکسبروداخلبھخارجازھوا
جریانکنترلبرایزیادحرارتیظرفیتبامصالحانتخاب- ١٢

ساختمانپوششدرحرارتی
بگیریدنظردرحرارتیعایقھاپنجرهبرای- ١٣
حداقلبھغربیوشرقیشمالی،ھایجھتراشوھاباز- ١۴

برسانید
ازمانعتاکنیدطراحیطوریراپنجرهودربجزئیات- ١۵

شودھواناخواستھخروجیاورود
ھایدریچھازمکانیکیوسایلوخاصفضاھایجھت-١۶

شوداستفادهھواتھویھ
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۵

اصول اجرایی ساختمان ھای اقلیمی
)تابستان(سایبان : ایده ھفتم

ازتوانمیلذااستمتفاوتزمستانبھنسبتتابستاندرآفتابتابشزوایایچون•
.شوداستفادهآناززمستاندرکھحالیدرکردجلوگیریتابستاندرآفتابتابش

باشدداشتھزمستاندرخورشیدیطراحیباتناقضیسایبانایجادنیستالزمبنابراین
:شدهبیانذیلھایروشدرکھھمانطور

تابستانآفتاببھروھایپنجرهازبیرونسطوحوزمینانعکاسکردنکم-١

تابستاندرسایھبرایگیاھانومجاورساختمانھایزمین،ناھمواریھایازاستفاده- ٢

شکل دادن و جھت دادن بدنھ ساختمان بھ منظور کاھش جذب آفتاب تابستان- ٣

تامین سایھ برای دیوارھایی کھ رو بھ آفتاب تابستان ھستند- ۴

استفاده از مواد منعکس کننده حرارت بر روی سطوح مقابل آفتاب تابستان- ۵

ایجاد سایھ برای پنجره ھای رو بھ آفتاب تابستان- ۶

اصول اجرایی ساختمان ھای اقلیمی
)تابستان(تھویھ طبیعی : ایده ھشتم

تھویھ طبیعی حالت ساده ای است کھ از آن برای برودت یک •
:خانھ با استفاده از روش ھای زیر استفاده می شود

استفاده از ناھمواریھای روی زمین ساختمانھای مجاور -١
و گیاھان جھت بھره گیری بیشتر از نسیم تابستان

شکل و جھت دادن بھ بدنھ ساختمان برای بھ حداکثر -٢
رساندن استفاده از نسیم تابستان

جھت استفاده از تھویھ ھوا” پالن آزاد“ طراحی-٣

ایجاد فضای عمودی جھت تھویھ ھوا-۴
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۶

دودیواروبامازساختمان،پوستھداخلدرتھویھجھت- ۵
شوداستفادهجداره

ھاینسیمتاشوندنصبجھتیدرھاپنجرهوھادرب-۶
گردندواردراحتیبھتابستانی

ازساختمانداخلدرتابستانیبادھایھدایتجھت-٧
شوداستفادهکرکرهوھاآمدگیپیشالحاقی،دیوارھای

شوداستفادهھواتھویھجریانکنترلجھتکرکرهاز-٨

استفادهھواعمودیتھویھجھتسقفیھایھواکشاز-٩
شود


