


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
  هاای للماد  ر یمی اه معمااری اقلایم گارم و خشاک و        انتشاار نتاایپ واشوه     "معماری اقلیم گرم و خشک"هدف نشریه

 .های معماری س تد، مرمت، ه رهای وابسته به معماری، شهرسایی، طراحد شهری و انرژی استموضولات مرتبط با آن  ر حویه
 ای  ر  اخل یا خارج ار گرفتن موضوع مقاله  ر یمی ه تخصصد نشریه، مقاالت یا بخشد ای آن نباید  ر هیچ مجلهلالوه بر قر

ها، ها، سمپوییومیمان  ر جریال  اوری و یا چاپ باشد. مقاالت ارائه شده به صورت خالصه مقاله  رک گرهای کشور به طور هم 
 تواند  ر قالب مقاله کامل ارائه شوند.شده باشد، مدسمی ارهای  اخلد و خارجد که چاپ و م تشر 

 های  ریافتد آیا  است.نشریه  ر ر  یا قبول، ویرای ، تلخیص یا اصالح مقاله 
 شو  و مسؤلیت صحت محتوای مقاالت به لهده نویس دگان است. اصالح و خالصه کر ن مطالب با نظر نویس دگان انجام مد 
 شو   ا ه ارجاع مذکور م بع کامل اطاللات و شماره با گران، م بع مور  نظر  ر صورت استفا ه ای مطالب  ی. 
 .مقاالت م درج لزوماً نقطه نظرات مسئولین نشریه نبو ه و مسئولیت مقاالت به لهده نویس دگان است 
 ر نوشاتارها  رس د. نشریه ای وذیرش ساای وشوهشد وس ای  اوری و تصویب  ر هیات تحریریه به چاپ مد -نوشتارهای للمد

 نظیر ترجمه، گر آوری، مروری و...( معذور است.
  نوشتارهای ارسالد نباید قبال  ر نشریه  یگری به چاپ رسیده و یا بطور همزمان به سایر نشریات و یا سمی ارها برای بررسد

 و چاپ ارائه شده باشد.
 تارهای انگلیسد یباان را نیاز  ر صاورت تاییاد باه      نوشتارها ترجیحا به یبان فارسد باشد. با وجو  این نشریه قا ر است نوش

 چاپ برساند.
  است: های ییر به ترتیب ضروری ر ت ظیم فایل اصل مقاله، رلایت بخ 

 چکیده فارسد )باید به ت هاید بیان ک  ده صفحه اول: بدون نام و مشخصات نویس ده )نویس دگان( و فقط شامل ل وان مقاله ،

 و( باشد کلمه  033 حداکثر و گیرینتیجه و هایافته ترینمهم وشوه ، روش وشوه ، اهداف یا ألهمس بیان شامل تمام مقاله و

 .کلمه نوشته شو  6تا  0وان مقاله بالفاصله بعد ای چکیده و بین ل  و متن به مربوط کلیدی هایواژه. باشد کلیدی هایواژه

  مور ( 0های وشوه  )حداکثر ورس 

 بیان اهداف یا فرضیه، روش تحقیق ) ر معرفد روش تحقیق صرفاً به نام روش بس ده نشو  و لالوه مقدمه: شامل بیان مسئله ،

لات، مراحل انجام و فرآی د وشوه  ذکر گر  (، و ساختار مقاله اطال گر آوری روش انجام، مراحل همچون موار ی ل وان، بر 

 باشد.مد

 ویشی ه تحقیق 

  ها(و بیان یافتهبدنه اصلد وشوه  )چارچوب نظری، بحث 

 گیرینتیجه 

 اند ) ر صورت نیای(تشکر و قدر اند: سپاسگزاری ای همکاری و راه ماید کساند که  ر تدوین مقاله نق   اشته 

 های التین و توضیحات ضروری  رباره اصطالحات و مطالب مقاله، که به ترتیب با شماره  ر متن و ها: شامل معا لنوشتود

 .ر انتهای مقاله و قبل ای فهرست مقاله  رج گر  نوشت  به صورت ود

 الفبا بر حسب نام خانوا گد نویس ده ترتیب به اند،قرارگرفته است ا  مور  متن  ر که م ابعد صرفا م ابع فارسد و التین شامل 

  کلمه( 533و حداکثر  053چکیده انگلیسد )حداقل 
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 صفحهشماره  فهرست

 1 زدیوقت و ساعت  دانیدر م یخیتار یآب هایسازه ییبازنما

  نشا  دشهاب دلل

 یهااز باغ ییهانمونه ۀبراساس مطالع ،یامظهرخانه یهاباغ رامونیپ یطیمح یهایژگیعناصر و و

 یو رسم یحکومت
11 

  مهیچ ی، نغمه اسددحانیج درضایحم

 54 انهیاب یخیتار یو هنر در روستا یزبان مشترک معمار ،ییو تناسبات طال یهندس یالگوها

  حسن وور لمر دی، سعالنیبل دایل

نمونه  ؛ینور و انرژ افتیدر یسازنهیجهتِ به ،یرانیا یمعمار)شباک(  یسنت یهاپوسته یمعاصرساز

 تهران یادار ی: بناهایمطالعات
91 

  ای، آنوشا کنشا  یجوا  مهدومحمد

 38 شهر اصفهان یخیتار یهادر خانه یمرکز هایاطیح یعیو عناصر طب یکالبد هاییژگیو یبازشناس

  یحسن اکبر ،دمطلق جونقان یایین نیناین

 خشک و گرم میاقل یشهرها یسنت یدر معمار یعیطب هیمنطبق بر تهو یطراح زمیوجود مکان یابیارز

 (رازیش یچهارطرفه قاجار یبناها یرونیب ی: فضای)نمونه مورد ربادگی بدون
101 

  دانیطغ نیری، شد، الهام ناظم این دمیآرش وسران، شهاب کر
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 دریافت سازیبهینه جهتِ ،ایرانی ( معماریشباک) ی سنتیهاپوسته یمعاصرساز

 تهران: بناهای اداری ه مطالعاتینمون؛ نور و انرژی

 
 2، آنوشا کیا*1جواد مهدوی نژادمحمد

 انشگاه تربیت مدرس، تهران، ایراند هنر و معماری، دانشکده دانشیار -1

 واحد کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، کرج، ایران ،دانشجوی دکتری تخصصی معماری -2

 

 (11/81/1030 ، تاریخ پذیرش نهائی:80/80/1030 )تاریخ دریافت مقاله:

 

 
 چکیده

در کنار سایر مفاهیم بومی و فرهنگی  ،اقلیمی فنی و ای از معماری سرآمد و توجه همه جانبه به مسائلمعماری سنتی ایرانی نمونه

نور  ینتأمدر  بسزایی تأثیر بلکه ،نمای ساختمان بوده دهندهپوشش نه تنها حافظ محرمیت و "شباک"است. به عنوان نمونه عنصر 

هدف اصلی این است. برای دستیابی به معماری سرآمد  ایو ایده مصرف هوشمندانه انرژی داشته وری وبهرهفضای داخلی و 

سازی فرم و شکل آن، بر اساس مشخصات معماری اقلیم گرم و پژوهش، تجزیه و تحلیل کارکردهای اقلیمی عنصر شباک، و بهینه

روی  هاروزنهش پراکن نحوهارتقا کیفیت و عملکرد شباک، با تغییر ابعاد و  باهدف پژوهش حاضر،در این راستا، خشک ایران است. 

 یندر ا یقحقروش تحالت ممکن برای دریافت نور روز و کاهش مصرف انرژی پرداخته است.  ترینینهبهبه بررسی  ، پوسته شباک

باگ و ر، لیدیهاپهای گرسراینو و پالگین افزارنرمبا  هادادهبررسی  عالوه بر مطالعات میدانی، بوده و یلیتحل -یفیپژوهش توص

ی ساختمانی با و برا در تهران خورشیدی شرایط تابشو  شدهانجام با الگوریتم ژنتیک سازیبهینه کدنویسی و درنهایتو  بیهانی

وده و بیشترین ب مؤثرکه فرم هندسی روزنه در دریافت نور  دهدیمنشان  یجاست. نتا قرارگرفته یلو مورد تحل یطراح ،کاربری اداری

موجب  رح بهینه،بر مبنای ط هاروزنهپراکنش ، تغییر در هانمونهمیزان دریافت مربوط به فرم هندسی ترکیبی است؛ از طرفی در تمامی 

 برداریبهره در جهت ،تواندیماطالعات این  .ستسالیانه ا صورتبهانرژی مصرف و کاهش  ییروشنا یفیتو ک یتکم یشافزا

 .راهگشا باشد، متناسب با معماری امروز سنت ینبهینه از ا

 

 ، معماری سرآمدساختمان مصرف انرژی کاهش نور روز، سازیینهبه، بناهای اداریها: هواژ کلید
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 پژوهش یهاپرسش

ه در معماری ایرانی داشت اقلیمی یرتأث. شباک، چه 1

  است؟ مؤثریی در کارایی آن هامؤلفهاست و چه 

یری در تأثچه  ی شباک،هاروزنههندسه کلی . 2

 یری آن دارد؟ نور پذمیزان 

روی پوسته  هاروزنهپراکنش  نحوهتغییر در . 3

در دریافت نور مفید روز و حد شباک تا چه 

 است؟  مؤثرسازی مصرف انرژی ینهبه

 

 مقدمه -1

عام و معماری  طوربهمعماری معاصر جهان 

، با خاص طوربه توسعهدرحالمعاصر کشورهای 

 & Mahdavinijad) اندمواجهچالش مصرف انرژی 

Jafari, 2014).  توجه به اقلیم و نقش آن در فرایند

مدرن با تغییرات جدی  دورانطراحی معماری در 

در  .(Mahdavinejad et al, 2012) همراه است

دوران حاضر، معماری سرآمد، که حاصل برآورد و 

 موردتوجهسنجش طیف باالیی از متغیرهاست، 

بر  (. Javanroodi, K etal, 2019است ) قرارگرفته

در سال  4اساس مطالعات مهدوی نژاد و معتضدیان

و  یوربهرهجه به جایگاه نور روز در تو ،2114

موضوعی است که  ،مصرف هوشمندانه انرژی

و از دیگر  شودیمبر اهمیت آن افزوده  روزروزبه

اهمیت، گرایش به معاصرسازی موضوعات حائز 

 بومی در معماری معاصر جهان است یهایفناور

(Mahdavinejad & Matoor, 2012).  معماری

و  ویژه در استفاده بهینه از منابع یانمونهسنتی ایران، 

و دانش فنی بومی به شمار محلی  یهاتیظرف

 هایدوره طول در .(Kasraei et al, 2016) رودیم

 گوناگون آثار در نور حضور تاریخی، مختلف

 عاملی عنوانبه ،عملکردی جنبۀ بر عالوه معماری،

 ،روزانه هایفعالیت به بخشیحیات و روشنایی برای

 نیز ادیان اعتقادی مباحث در و معنوی جنبه از

 تاس بوده فراوان استفادۀ و موردتوجه همواره

 علت به .(33 :1331، و دیگران نژاد مهدوی)

 شرایط در نور طبیعی از گیریبهره محسوس کیفیت

 در موهبت این از نهالعاق استفادۀ به توجه آسایش،

 هایآموزه از گیریبهره با ی،معمار فضای

مهدوی نژاد، ) سدرمی نظر به ضروری گذشتگان،

 اهترین اهداف پوستهاز مهم از طرف دیگر، .(1331

در ساختمان ایجاد حالتی بهینه بین آسایش انسان و 

 ,Capeluto Guedi)مصرف انرژی است 

 نورپردازی از روزافزون استفادۀ .(2017:57

 است، شدنی کنترل و دسترس در که الکتریکی

 تأثیر طراحان، و معماران از بسیاری که شده سبب

 و بسپارند فراموشی به را ساختمان در طبیعی نور

 معماری کیفیت بهبود در را طبیعی نور قابلیت

 در طبیعی نور از استفاده کاهش .بگیرند نادیده

 بر انرژی، مصرف هایهزینه افزایش ضمن بناها،

 گذاردمی تأثیر افراد کارایی و راحتی مت،الس

(Makani, 2012).  ،به الزامات  با توجهبنابراین

 فرهنگیِ کمال و حیات ادامه کهازآنجاییاقلیمی و 

 این تحول با همراه استمرار به منوط ایجامعه هر

هدف در این (، 32 :1312)براتی،  است فرایند

احیای عنصر شباک برای  یحلراهارائه پژوهش، 

 (1331 ی،تنکابن یمسعودو  مهدوی نژاد)است. 

ارتقا کیفی و کمی کاربری ، این مهم با بنابراین

اصلی شباک )کنترل نور روز و کاهش مصرف 



 08                                             ...سازی دریافت( معماری ایرانی، جهتِ بهینهشباکهای سنتی )ی پوستهمعاصرساز

 

.  تاس ریپذامکان هایژگیوانرژی( و با حفظ سایر 

اک شب یهایژگیو کنندهنییتععامل مهم و  ،هندسه

بنابراین فرضیه پژوهش چنین است، که با  ،است

 نحوههندسی و تغییر در  انتخاب درست فرم

دریافت نور روز و کاهش  یسازنهیبهپراکنش، 

  .است ریپذامکانمصرف انرژی در کل سال 

 محسوب کاربردی ،هدف ازنظراین پژوهش 

 تحقیق، از حاصل نتایج از توانمی چراکه شودیم

برای طراحی و  جدید الگویی و ساختار جهت

 طراحی هوشمند معماری استفاده حوزه ساخت در

 هشدانجام صورت دو بهروش تحقیق  ازنظرکرد و 

و  ایکتابخانه -بر اساس روش میدانی کشف،: است

ابزار مشاهده، که به شناخت الگوهای رایج شباک 

بر  هادادهبررسی  و پردازدمی آنعملکرد  نحوهو 

اینو و ر افزارنرمبا  سازیشبیهی و مبنای پژوهش علّ

و  1بیباگ و هانیهاپر، لیدیگرس هایپالگین

 2با الگوریتم ژنتیک سازیبهینه درنهایت

  . است 3)گاالپاگوس(

 

 قپیشینه تحقی -2

در  یدجد یهاموضوعبحث  یراخ یهادههطی 

نور روز  یی. روشنااست شدهمطرحنور روز  یطراح

رژی ان ییجوصرفهراهبرد انرژی برای  یک عنوانبه

 یاحطر زمانهم سازیینهبه منظوربه. شودیمشناخته 

بازده  انیزمباید  ،روز ییروشنا یستمبودن س یدو مف

 ,Tsangrassulis. A)شود  بینییشپ یستمس

Santamouris.M, 2000:43).  یهاپژوهشدر 

 ییوشنار بینییشپ تالش شده، تا، با صورت گرفته

 ،مشخص در ساختمان یتموقع یکبرای  ،نور روز

 صورت پذیرد. ییروشنا یدر طراح یاساس قدمیک

 وصورت گرفته به تعیین ابعاد  یهاپژوهشغالب 

مرکزی و جانمایی  یرهاینورگپنجره و هندسه 

 ارزیابی ازآنجاکهپرداخته است.  هاآنصحیح 

 روز نور طراحی در اساسی راهیک روز نور عملکرد

ش کار در تمامی رو ،است انرژی مفهوم و

 یافزارنرم هایسازییهشبو ، برآورد هاپژوهش

در این پژوهش همین راستا، (. در 1)جدول  است

نتی اقلیمی معماری ستوجه به کارایی با تالش شد، تا 

ی از یکو کمبود مطالعات کافی در این زمینه،  ایران

عناصر مرتبط با روشنایی روز، شناسایی و  ینترمهم

و در جهت افزایش  شدهیابیارزشرایط فعلی آن 

کارایی آن، تدابیر الزم صورت پذیرد. 

 
 : نگارندگانمنبع  -  مربوطه حوزهالتین در  یهاپژوهشبررسی مقاالت و  -1جدول 

 رویکرد پژوهش مرجع 
 یریگاندازهفاکتورهای 

 شده
 اقلیم یسازهیشبابزار 

1 
Mahdavinejad, M; 

Setayesh Nazar, S; 

2017 

چند متغیره نور  یسازنهیبه

 روز و انرژی

 نور روز -

 مصرف انرژی -

 بهینه انحنا هندسی یهیزاو -

-Ladybug & 

honeybee 
 گرم و خشک

2 Mahdavinejad, M. 

Mohammadi.S, 2016 

طراحی سایبان ثابت بر اساس 

دریافت نور و  یسازنهیبه

 انرژی

بررسی موقعیت سایبان  -

 ثابت
- Diva 

- Energy Plus 
 گرم و خشک
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3 Mahdavinejad,M et al, 

2012 

امکان دریافت نور روز در 

 جنوبی یهابدنه
 & Ladybug- روشنایی -

honeybee 

گرم و 

 خشکمهین

 Javnroodi, K et al, 

2019 

فرم یابی برای بهینه سازی 

 مصرف انرژی

بررسی جامع فاکتورهای  -

موثر در بهینه سازی انرژی 

 در ساختمان اداری

-BMC Technique 

- GH algorithm 

with the aid of 

Python script 

 گرم و خشک

4 Blanco, Buruaga et al, 

2016 

 بررسی نماهای دوپوسته

 مشبک یهاپانلدارای 

 رد هوا میزان نفوذ بررسی -

 دارسوراخفلزی  یهاپانل

 رفتار حرارتی بررسی -

- Design builder 

- Matlab 
 یارهیجز

5 Wagdy & Fathy, 2015 

نمای  بررسی پارامتریک

مشبک بر مبنای دریافت نور 

 روز

 ویژه نور کیفت -

 ورن در معرض گرفتن قرار -

 سالیانه صورتبهخورشید 

 خیرگی -

-Diva بیابانی 

6 Wagdy et al, 2015 
ما ن برای خاص پیکربندی -

 مبنای اوریگامی بر

 بر مبنای روز نور بررسی -

 متحرک شاخص کارایی

 نور روز

 ویژه نور کیفیت -

 معرض در گرفتن قرار -

 صورتبه خورشید نور

 سالیانه

-Grasshopper 

- Diva 
 بیابانی

1 
Giovannini, Verso, 

Karamata & 

Andersen ،2015 

طراحی سایبان منطبق بر 

 فاکتورهای نور روز و انرژی

 روز نور -

 پیوسته نور -

 روز نور بیشترین -

 روز ویژه نور -

- DIVA 

- Python script 
 گرم و خشک

1 Fernan des et al, 2015 

 ارزیابی پتانسیل فنی سیستم

 ییوجصرفهبر مبنای  هاپنجره

 در مصرف انرژی

 ساالنه انرژی مصرف -

 گرمای دریافت بیشینه -

 هاپنجره

 داخلی روز نور میزان -

-EnergyPlus 

-Radiance 

 
 چندگانه

3 
Gagne, Jaime. 

Andersen, Marilyne; 

2012 

طراحی هندسه پوسته بر 

 مبنای نور روز

 شاخص مبنای بر روز نور -

 کارایی

 روشنایی -

 خیرگی -

-Light Solve -

Viewer -  LSV 
 چندگانه

11 Valitabar,Mahdi et al, 

2010 

 هکیدرحالانرژی  یسازنهیبه

پوسته دارای باالترین حد 

 آسایش دیداری است.

 شدت روشنایی -

 خیرگی -

 آسایش دیداری -

- Grasshopper 

- LadyBug 

گرم و 

 خشکمهین

11 Reinhart, Christoph F 

et al, 2006 
 –محاسبه نور روز پویا 

 سالیانه
 چندگانه Radiance- ویژه فاکتور نور -

12 Montaser Koohsari et 

al, 2018 

 هاروزنهتعیین سایز مناسب 

 در فضای آموزشی

 نور روز -

 مصرف انرژی -

- EnergyPlus 

- Daysim 

- Radiance 

 چندگانه
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 انیرا یسنت یدر معمار شباکعناصر  -3
 هایویژگی از فرهنگی، هر و سرزمین هر معماریِ

 هویت هاویژگی آن که است برخوردار خاصی

 که عواملی .کنندمی تعریف را سرزمین آن معماری

 حمل را سرزمین یک معماری هایویژگی

 را بنا عناصر و هااندام از وسیعی طیف کنند،می

 فضایی دهیسازمان نحوه شامل که دهندمی تشکیل

 عناصر کارگیریبه نحوه تا بنا، کلیت استقرارِ و

 نحوه و عناصر طرح و جزئیات و معماری

 عنصر میان، این در .شودمی مصالح کارگیریبه

 با رابطه در که هایینقش اهمیت دلیل به پنجره

 هایویژگی از را تأثیر بیشترین دارد، انسان زندگی

 سهم که است عواملی از یکی و گیردمی زندگی

 عهده به هاویژگی آن پیام در انتقال بیشتری نسبتاً

از  یرانیا یسنت یدر معمار .(11 :1331)پارسا،  دارد

ور ، بلکه نشدهنمیاستفاده  یکنواخت طوربهنور 

ست. ا یدهو سپس وارد فضا گرد شدهتعدیل یشههم

اده با استف اندکردهمی یمنظور معماران سع ینا یبرا

نحو  نیساده به بهتر یاراز فنون نوآورانه و عناصر بس

 ،ی. )نعمت گرگانیرنداز نور روز بهره گ ،ممکن

 پر و یکه از دو فضا یسطح مشبک .(311: 1311

بتوان  وسیکاز  کهنحویبهباشد،  شدهتشکیل یخال

 شودمی یدهشباک نام ید،را د آن یگرد یسو

، بیان 1311پیرنیا،  .(1334 یبری و دیگران،خ یگنج)

هوای متغیر ایران، آفتاب تند و روشن،  که داردیم

که  هکردیمایجاب  باد، باران، توفان و عقاید مذهبی

 رایباکی بش، پردهساختمان عالوه بر در و پنجره و 

 :1333)بمانیان، حفاظت درون بنا نیز داشته باشد 

حضور شباک در معماری ایران، قدمت  .(62

ضاهایی با آن در ف یهانمونهطوالنی داشته و 

. خوردیمچشم همختلف ب یهامیاقلو  هایکاربر

 (4-3-2-1)تصاویر 

 

 
 karnaval.ir: مسجد جامع اصفهان  منبع - 1تصویر

 
 masjed.ir: مسجد جامع قزوین  منبع -2تصویر

   

    
 noghlihouse.comمنبع:  -خانه نقلی کاشان  4تصویر  /   armanshahreanahita.ir منبع: -خانه یزدان پناه در شهر قم -3تصویر 
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ها، کنترل فضای داخل از کارکرد شباک نیترمهم

و هوایی در اقلیم گرم و خشک شرایط متغیر آب 

 تنظیم هوا، گردش توانمی طورکلیبه است. بوده

 محرمیت حفظ ، کنترل ورود نور وحرارت درجه

 که دانست ابزار این کارکردهای ترینمهم را

 اهمیت درجه، هاآن کارگیریبه محل با متناسب

 (1ت. )نمودار اس متفاوت ردهاکعمل از هرکدام

 معیارهای ازجمله دیگری هایشاخصه

 ابزارها این با ارتباط در نیز اجتماعی و شناسیزیبایی

 تگرف نادیده را هاآن تواننمی که دارد وجود

(Eskandari.H, etal,2017) . شدت  هاشبکهاین

بور ع آن الیالبهاز  تریضعیفنور را گرفته و نور 

. انحراف پرتوهای نور در اثر برخورد با کندمی

کنارهای شبکه سبب پخش نور شده و به یکنواختی 

شباک  .(16 :1331)پارسا،  کندمیروشنایی کمک 

، است که در 1به شرح نمودار  ییهاییکارادارای 

فظ سایر عملکردهای ضمن سعی در حپژوهش این 

 عنوانبه، آنباک، به بررسی کارکردهای اقلیمی ش

 .شودیمپرداخته  کارایی،  نیترمهم

 

 
 منبع: نگارندگان -بررسی فاکتورهای مؤثر در کارایی شباک -1نمودار 

 

 هاهندسی شباک یبندمیتقس -4
هندسه را برای  3 ، 2113بابایی و همکاران در سال 

ی کاشان شناسایی کردند. هاخانهشباک در 

(Babaei et al, 2013 ) در ایران شباک با تنوع

ی است ولی تعداد بررسقابلهندسی بیشتری 

ی هندسی دارای دامنه تکرار هامحدودی از فرم

 یهایبررسبر اساس ، اندتاریخی و جغرافیایی ازنظر

توسط نگارندگان، چهار فرم  آمدهعملبهمیدانی 

ی دبررسمور اندداشتهکه بیشترین تکرار را هندسی، 

  .(2)جدول گرفت قرار 
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 منبع: نگارندگان –های شباک بررسی هندسه روزنه -2جدول 

ایه
ی پ

دس
 هن

کل
ش

 

 
 هندسه ترکیبی

 نگارندگانمنبع: 

 
 هندسه چلیپا:

 نگارندگانمنبع: 

 
 : وجهیششهندسه 

 نگارندگانمنبع 

 
 هندسه مستطیل:

 نگارندگانمنبع: 

زنه
رو

ت 
اح

مس
به 

اس
مح

 

𝑎𝑏 + 4 ∗
𝜋𝑏2

2

=
2

4
∗

2

4
+ 4

∗
3.14 ∗

1
16

2
= 0.65 

1 − 4(𝑏 ∗ 𝑏)

= 1 − 4 (
1

4
∗

1

4
)

= 0.75 

2
𝑎𝑏

2
+ 𝑎𝑏

= 2 
(

1
4

∗ 1)

2
+ 1 ∗

1

2
= 0.75 

𝑎 ∗ 𝑏 = 1 ∗
3

4
= 0.75 

 .در هر شباک، برابر در نظر گرفته شد ،هاروزنهمساحت مجموع باشد،  ریپذامکان هانمونهبرای اینکه امکان قیاس بین 

صله
حا

ک 
شب

م
 

        

ک  
شبا

یر 
صو

ت
ده

راش
اج

 

 
 مسجد جامع قزوین:

 picbon.comمنبع: 

 
 مسجد جامع عتیق قزوین

 نگارندگانمنبع: 

 
 مسجد جامع عباسی

 stockphoto.irمنبع: 

 
 خانقاه هارونیه شهر طوس

 Picbear.orgمنبع:

 
 مسجد جامع اصفهان

 نگارندگانمنبع: 

 
 مسجد سرخی

 Pictame.comمنبع: 

 
 عباسی سرایکاروان

 
 مسجد حکیم اصفهان

 ماهرالنقش، محمود منبع:

 میحک مسجد یمعمار

 

 دریافت نوردر  مؤثراساسی  متغیرهای -5

 روز

، سه عامل مهم در 1نور المللیبین گروه یفدر تعر

در نظر گرفته شود، کمیت  یدخوب بانورپردازی 

که مربوط  ینور روز، کیفیت نور روز و خیرگ

 یشابه آس دستیابی طورکلیبهنور است.  شدتبه

 ییرگو خ ینواختکیبصری وابسته به دو پارامتر 

شدت نور و کنترل نور نیز دو  حالدرعیناست و 

 ییعامل کلیدی در مصرف انرژی برای روشنا

 تواندمی یکنواخته و هستند. نور پراکند

 شیبیشتری در انرژی و بهبود آسا جوییصرفه

 ،نصر الهی وبصری را فراهم آورد )سیدالعسکری 
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دارد که بازدهی روشنایی مطالعات بیان می .(1334

نور طبیعی از نور مصنوعی بیشتر است چراکه نور 

 بار و الکتریکی انرژی صرفطبیعی، باعث کاهش م

 شود، چراکه گرماییمسرمایشی  گرمایشی و بار

که  است گرمایی از کمتر روز، نور از حاصل

 یکسان مقادیر تولید هنگام به الکتریکی هایالمپ

 ,Mahdavinejad et al)آورند می پدید نور

2017:92; Fang Yuan, 2017:7.) 

 میزان در را نقش بیشترین پنجره قرارگیری محل

 الکتریکی انرژی تعیین و روز نور از گیریبهره

 میزان و کندمی بازی مصنوعی نور از حاصل

 انرژی افزایش یا و کاهش بر آن اثرگذاری

 اما ت. اس اندک ساختمان سرمایشی و گرمایشی

 محل ارتفاع افزایش با گفت توانمی طورکلیبه

 انرژی میزان ،دیوار روی بر پنجره قرارگیری

 ,Mahdavinejad et al) یابدمی کاهش مصرفی

 میزان افزایش سبب بهکاا ارتفاع شیفزا. ا(2017

 نور از استفاده و شده فضا عمق در ینورده

 تأثیردر این پژوهش  .دهدیم کاهش را مصنوعی

ساختمانی بر پوستهروی  هاروزنهجانمایی 

فاکتورهای نور روز و انرژی مورد آنالیز قرارگرفته 

 کاهش سبب پنجره ابعاد و اندازه افزایشاست. 

 الکتریکی بار آن تبعبه و مصنوعی نور از استفاده

 ورود لحاظ به پنجره ابعاد. شودمی آن از حاصل

 پنجره همین اما دارد، شدن بزرگ به تمایل نور

 افزایش و تابش از ناشی گرمای با مقابله برای

 پیدا تمایل شدن کوچک به حرارت هدایت قدرت

 انتخاب رونیازا(. 16: 1332)حیدری،  کندمی

 یهاچالش از یکی نما در پنجره ابعاد درست

 اساس بر و دقت با باید و رفته شمار به طراحی

 صورت روشنایی و حرارتی متعدد یزهایآنال

 و بصری یازهاین به پاسخگویی بر عالوه تا د، پذیر

د باش مناسب زین حرارتی ازنظر کافی، روز نور

(Baker, 2005.) بهبود و خیرگی کاهش منظوربه 

 صورتبه نور ستیبایم، فضاها در بصری آسایش

 و حداکثر که یصورتبه ،گردد توزیع کنواختی

 داشته باهم کمی فاصله ،فضا در روشنایی حداقل

کوچک  یهاروزنه ایجاد با امر ایند. باشن

، دارهج در ارتفاع باالتر قرارگرفته و رمتمرکزیغ

 ییمرکزگرا هاپنجره. هرچه دگرد محقق تواندیم

کمتری داشته باشند خیرگی حاصله نیز کمتر خواهد 

 (.Lechner, 2001,416) بود.

 

 تعریف واژگان-6

وشن ر یهاانعکاس و باز تابش یجهنت یرگیخ-1-6

باعث  هاباز تابش ین. اهستاز سطوح درخشان 

 یلهوسبه تواندیم یرگی. خگردندیم یدبه د یبآس

در  ییناروش یکنواخت یاربس یا یریکنواختغ توزیع

 (IEA, 2000) یدفرد، به وجود آ یدد یدانم

بر  ییبر اساس روشنا 3روز نور مفید روشنایی-2-6

 نای در اصلی هدف ،شودیمسطح میز کار محاسبه 

 رد روشنایی که است یهامحدوده تعیین شاخصه

 ترپایین میزان. دارد قرار لوکس 2111-111بین   بازه

 ضاف یکتاری احتمال معنای به لوکس 111 آستانه از

 وقوع احتمال معنای به لوکس 2111 از باالتر و میزان

 ,Nabil & Mardajevic) است خیرگی پدیده

2006).  
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 انتخابی روشو تحلیل  سازیشبیه -7

 باک در بناهای عمومی کاربرد بیشتری داردش

عمومی  به علتکاربری اداری ( 31:16)پارسا، 

ر بازده زمانی روز، کمتبودن، گسترگی فعالیت در 

لیم بودن بعد اق پررنگعد محرمیت و اهمیت داشتن بُ

 .است شدهانتخابشباک  سازیینهبهجهت آن، 

متر،  1بنابراین فضایی با مشخصات استاندارد، عرض 

جنوبی  یریگجهتمتر، با  4ارتفاع  متر و 11عمق 

با توجه به ه شد و در نظر گرفتدر شهر تهران، 

شطرنجی مربعی شکل به شبکه  ،های شباکمدول

 Mahdavinejadط توس که یدر پژوهش .تقسیم شد

& Matoor et al  به ، شدهانجام 2112در سال

 که رییوابه مساحت د بازشو نسبت مساحت یبررس

در  ،است شدهگرفتهدر نظر  آنبرای  بازشو

 31 یراست، مقاد پرداخته اداری تهران یهاساختمان

برای  موردقبولیر مقاد عنوانبهدرصد  41و  35، 

 ادشدهیشنهپتهران  اقلیم مطلوب در ییروشنا تأمین

 میزان درصد بازشویحداکثر برای  یناست. بنابرا

عمل  مالک پژوهش ینا یجنتا هامشبک یکل

ساختمان اداری در شهر  ازآنجاکه .است قرارگرفته

انجام  برای بنابراین است، شدهگرفتهتهران در نظر 

 ییآب و هوا اطالعاتاز  سازییهشبتمام مراحل 

ه، شد دانلود انرژی پالس یرسم یتتهران که از سا

با بتدا ابعد از تعیین ابعاد فضا، . است شدهاستفاده

ر بازه د و خیرگی الگوریتم ژنتیک، نور مفید روز

زمانی یک سال، به صورتی که در کل سال دارای 

ستانداردی از روشنایی مفید روز باشد و سطح ا

مورد حداقل میزان خیرگی را داشته باشد، 

 نشان سازیبهینهنتایج   سازی قرارگرفته است.بهینه

پراکنش برای جانمایی  ینترمناسب، دهدیم

حالتی متمایل به  در موردنظرفضای در  هاروزنه

 (.3جدول است ) با ارتفاع باالتری از کفشرق و 

بر این اساس برای داشتن دید بهینه نیاز به 

و با توجه  ترکوچکدر ابعاد  هایییگشودگ

 ست. بینییشپعملکرد قابل  تناسببه

 
 منبع: نگارندگان –ساختمان بر مبنای بهینه دریافت نور مفید روز با حداقل خیرگی  پنجرهجانمایی  -3جدول 

 

 
 نیترمناسبتقسیمات نمای جنوبی برای یافتن 

 جایگیری پنجره

 

 
 موردنظرنمودار افقی خورشید و موقعیت فضای 
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هاپر هندسه شباک در گرسدر مرحله بعد، 

و بر اساس اطالعات ( 3)نمودار شده  یسازمدل

نور روز، دامنه گستردگی  سازیبهینهحاصل از 

و میزان ( 4)جدول روی بدنه نما مشخص  هاروزنه

دریافت نور روز و مصرف انرژی محاسبه و 

 .  گرددیمقبلی قیاس  باحالت درنهایت

 

 
 دگانمنبع: نگارن –شدهیطراحدر فضای  در بازده زمانی یک سال،و مصرف انرژی مفید روز نور  سازیینهبهالگوریتم  -3نمودار 

 

 سازی نور مفید روز توسط الگوریتم ژنتیکینهبهبر مبنای اطالعات حاصل از  هاروزنهتغییر در اندازه و پراکنش  -4جدول 

  هندسه چلیپا یوجهششهندسه  هندسه ترکیبی هندسه مستطیلی

    

فرم 

 ساده

    

فرم 

 هبهین

 

  هایافتهو نتایج  -8

هندسه  4روشنایی مفید روز برای میانگین ساالنه 

غییر در ت ،کلی صورتبهاست،  شدهیبررسانتخابی 

درصد  12تا د توانمی هاروزنهابعاد و گستره حضور 

باعث افزایش میانگین دریافت ساالنه نور مفید روز 

 .(4)نمودار شود
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 ارندگانمنبع نگ – تغییریافتهبدون تغییر و  -بررسی میانگین دریافتی  نور روز در شباک با هندسه انتخابی -4نمودار 

 

تغییر الگوی هندسی )تطبیق الگوی شباک با جدول 

 دریافت(، در تمامی چهار هندسه، با بهبود میزان 3

 آن یکنواختیپخش و  نحوهنور مفید روز و سالیانه 

 ینترمهمو کاهش خیرگی، همراه بوده است که 

بهترین . آیدیم حساببهدستاورد این پژوهش 

 .(4)جدول  استتوزیع نور برای هندسه ترکیبی 
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  هندسه چلیپایی وجهیهندسه شش هندسه ترکیبی هندسه مستطیل

 های انتخابیتوزیع نور مفید روز برای هندسه -4جدول

 

رمایش و گرمایشی ساختمان، در در سنجش بار س

، هاروزنههر چهار حالت با تغییر الگوی توزیع 

کاهش بار سرمایشی و گرمایشی وجود داشته است. 

در طرح هندسی ترکیبی بهینه، میزان انرژی 

مقدار و در طرح هندسی مستطیل ساده  ترینپایین

 میزان مصرف انرژی وجود دارد.کاهش بیشترین 

 (5)نمودار

206.2 208 206.5 201.79

222.23 228.69 229.17 224.34

150

200

250

ا پ ی ل چ ی ه ج و ش  ش ی ب ی ک ر ت ل ی ط ت س م

ه  ن ی ه ب و  ه  د ا س ت  ل ا ح و  د ر  د ز  و ر ر  و ن ت  ف ا ی ر د ر  ا د و م ن

طرح ساده
…ه  طرح بهین
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 منبع نگارندگان – موردنظرالگوی   1سنجش بار حرارتی و بار سرمایشی برای  -5نمودار 

 

 هایافتهبحث در نتایج و  -9

ته پرداخ شباک در این پژوهش به بازنگری عنصر

ز رو یهابحرانو با توجه به  معاصرشد تا در دوران 

تر، و با کارایی بیشگذشته  مانندبهبتواند ، معماری

 یلحراهبه دنبال باشد. بدین منظور  حضورداشته

ا و مطابق بها برای افزایش کارایی شباککمی، 

ژی مصرف انر سازیبهینه ، یعنیهاآنکارایی اصلی 

 اصلح نتایج .استو دریافت مطلوب نور مفید روز 

 ای بدتر دهندهنشان تواندمی ی کمیاین معیارها از

 یک طول در مختلف آلترناتیوهای بودن بهتر

 ایبر خوبی راهنمای ترتیباینبه و باشد طراحی

 هایبررسیبا است.  طراحی درروندها گیریتصمیم

 نتایج زیر حاصل شد:  شدهانجام

 نوعی سایبان ثابت درواقعشباک ، طبق مطالعات-

 کنترل فضای داخل آن،کارکرد  نیترمهم است که

هوایی و ورود نور خورشید و از شرایط متغیر آب 

 هاروزنهاست و هندسه  بودهر اقلیم گرم و خشک د

، دو فاکتور مهم برای کنترل این هاآنو جانمایی 

 عنصر است.

 اند وگرفتهشکل ، بر مبنای هندسه ایرانیهاکشبا -

د عملکر هستند. تکرارشوندهدارای هندسه پایه و 

وابسته به نوع هندسه آن بوده است و هرگونه شباک 

بر  یماًتقمستغییر در فرم، ابعاد و جانمایی هندسه پایه، 

 خواهد بود. بنابراین، یرگذارتأثعملکرد نوری آن 

نور روز و کاهش  سازیینهبهالزمه رسیدن به هدف 

مصرف انرژی، تغییر در هندسه شباک است. در این 

بر اساس  پژوهش، چهار الگوی هندسی که

های میدانی، بیشترین کاربرد را در طی زمان یبررس

 و شناساییداشته است، عمومی  یهاساختمانو در 

 قرار گرفت. موردسنجش

 با ابعاد و یاپوسته ،یافزارنرم سازییهشببا  -

روز  نور سازیینهبه منظوربه، هاروزنهجانمایی دقیق 

سالیانه و کاهش مصرف انرژی، برای  صورتبه

 کاربری اداری در تهران تولید شد. ساختمان با

های که پراکندگی و تغییر ابعاد روزنهیدرصورت

ارایی آن ک شکل بگیرد،هندسه این شباک بر مبنای 

رت صوینبدباید، یمصورت محسوسی افزایش به

ید میانگین ساالنه دریافت نور مف یشبرافزاعالوه که 

روز، کاهش بار حرارتی و سرمایشی را نیز همراه 

ها در خواهد داشت؛ بنابراین، اجرای مجدد شباک

ی فرهنگی و هاارزشنماهای شهری عالوه بر حفظ 
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تواند، جواب مناسبی به بحران انرژی معماری می

 باشد. 

 با توجه به حد تکامل هندسه ایرانی و تحقیقات

امکان هوشمند  ،شده در این حیطهپارامتریک انجام

 از ساختمان، پوسته ها وجود دارد.سازی شباک

 یک به تبدیل هوشمند، هاییفناور ادغام طریق

 غییراتت به دادن پاسخ برای خودکار یباًتقر سیستم

شده است که دارای عملکردی  محیطییستز

 ملعوا. مجموعه این است هاسیستممتعادل با سایر 

آتی در این  هایپژوهشچارچوب مهمی را برای 

 سازد.فراهم میزمینه 

 
 هانوشتیپ

1. Rhinoceros, Grasshopper, Ladybug, Honeybee 
2. Genetic Algorithms 

3. Galapagos 
4. Mahdavinejad & Motazedian 
5. Rhinoceros, Grass hopper, Ladybug, Honeybee 
6. Genetic Algorithms 
7. Galapagos 
8. CIE: Commission internationale de l'éclairage 
9. Useful Daylight Illuminance 
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