
ISSN: 2538-3019, EISSN: 2676-4806 

DOI: 10.30479/at.2020.11533.1311 

 

296-277صص  ،4001بهار و تابستان ، ة نهم، شمارپنجمسال دوفصلنامۀ اندیشۀ معماری، نشریۀ علمی،   
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 مقدمه-1
 ینجها اقبال با گذشته هایدهه در یگردشگر صنعت
 شورهاک یاقتصاد رشد هایشاخصه از یکی و شده مواجه

 یساحل یگردشگر آن، انواع از میان. شودیم محسوب
 که است یگردشگر بخش ترینمحبوب و نیتریمردم
 ریسا انیم در را یآورسود و رشد نرخ نیباالتر
 مناطق(. 1394 ،یسیو) دارد یگردشگر یهابخش
 یانمرج ریجزا به ویژه رانیا وبجن و شمال در ،یساحل
 ریز یبایز بومزیست و شفاف آب علت به فارس، جیخل
 استقبال ردمو همواره و بوده فراوان یهاجاذبه یدارا آب،

 قبل هایدهه از رو، نیا از. است قرار گرفته گردشگران
 یوس از ،یهندوراب رهیجز راًیاخ قشم و و شیک رهیاجز

خصوصی، به موازات بخش  گذاران هیسرما و دولت
 صنعت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، برای توسعه

 1389 الس در آن یپ در. اندشده ریزیبرنامه یگردشگر
 یگردشگر توسعه جهت را یهندوراب رهیجز ،دولت اتیه
 در. ودنم الحاق شیک آزاد منطقه به یگرد بوم کردیرو با

 درگاهبن احداث با شیک آزاد منطقه سازمان ریاخ هایسال
 یراب یعمران اقدامات با،یز رهیجز نیا در فرودگاه و

 گر،ید یسو از. است نموده آغاز را یگردشگر توسعه
 و توسعه داده، نشان یطیمح ستیز یها شیپا گزارش
 هب توجه بدون قشم، و شیک رهیجز دو در ساز و ساخت
 نیا عیوس بیتخر با ،مرجانی ریجزا نایویژه زیستمحیط
 قابل آن از ایعمده بخش که یطور به بوده ههمرا منابع
 تیعار بدون یحیتفر هایکاربری شیافزا. ستین جبران

 در سازها و ساخت گسترش ،یطیمح ستیز مالحظات
 ببس نیزم استحصال، و ییایدر هایسازه و بندرگاه
 است شده شیک رهیجز در یمرجان هایصخره بیتخر
 (.1391 همکاران، و یقنبر)
 ،گردشگرپذیر سواحل یکالبد توسعه در که آنجا از

 یگردشگر هایمجموعه و هاساختمان یمعمار و یطراح
داشته، و مصرف انرژی و تولید  یمحور نقش
 یراهکارها هئارا محیطی را به همراه دارند، هایآالینده
 نظر به یضرور هدف نیا به کمک جهت در پایدار
 درو توسعه  یریزبرنامهدر  الزم است تا بنابراین. رسدیم

 هایپیچیدگی با اساساً که -ریجزا و یساحل مناطق
با رویکرد همه  -هستند مواجه یبومستیز و یعملکرد

طراحی معماری،  ندیفرآدر این جزایر . جانبه مطالعه شوند

ی و تنها با شهرروش کار در مناطق  همانند تواندنمی
 ازمندینرعایت ضوابط شهرسازی اقدام نمود، بلکه 

 .ستا گراطیمح و کپارچهی یشنگر
 اند که چنینتجارب گذشته و گزارشات علمی نشان داده

رات اغلب از لحاظ اکولوژیکی و تاثی هاییتوسعه
 اختشناند زیرا که بدون زیان بار بوده فرهنگی-اجتماعی
 اجرا، پذیری نسبت به آنو مسئولیت بوم منطقهزیست
در . اندهبرداشتگام  هاآنو در جهت تخریب  شده

 انجام 1394پژوهشی که یزدانی و همکاران در سال 
در  هاآنساختم%  40، موضوع سهم مصرف انرژی دادند
 هانآساختمنقش  موضوعمورد توجه قرار گرفته و ایران 

ات مخرب های آالینده و اثر% از گاز 30در تولید بیش از 
. اندکردهدر گرمایش زمین و آسیب محیط را ذکر آن 
ست ا %60تا 40ن بهره وری تاسیسات مکانیکی بین میزا

ابل قون که هزینه تولید انرژی و میزان آالیندگی آن اکن
ر منفی حضو تأثیراگرچه در عمل همواره قبول نیست. 

 ز طریق یکاجزایر وجود دارد، اما  زیستمحیطانسان بر 
در بخش  و نظارت آگاهانه ریزیبرنامهچهارچوب صحیح 

ل توانند تا حدود قابمی هاتخریب، این اهتفرجگاهساخت 
 (.1392ای کاهش یابند )امرائی، مالحظه

نگری در طراحی این گونه چالش اصلی در یک جانبه
بر اساس  ریزیبرنامهراه حل مشکل،  هاست ومجموعه
گیری از یک مدل توسعه پایدار و تحقیق روی بهره

که طرحی . است 1محیطی و طراحی یکپارچههای ویژگی
ی گیری از منابع محیطبراساس توجه توامان در بهره

برای گردشگری تفریحی و آموزشی و افزایش 
ای اختارهساوم کسب و کار، در کنار امکان تد هایقابلیت

بع زنده، تداوم منا هایاکوسیستمزیست محیطی و 
ه شده های غذایی ارائمحیطی منطقه، و چرخه

 اله با رویکرد بهمق این .(Thomas et al, 2009)باشد
جزایر مرجانی جنوب حساس و حرایم  زیست محیط

خالقانه  هایشیوهتعیین به دنبال بررسی ، ایرانس
فت های مناسب بر اساس امکان بازیاطراحی و زیرساخت

های منابع حیاتی، وابستگی حداقلی به مصرف سوخت
های فسیلی، هماهنگی فرم و طرح ساختمان با ویژگی

ا مصالح بومی سازگار ب تأمینمحلی، طبیعی و بومی 
 . استمحیط 
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 قیتحق یهاپرسش -2

 و یهنادوراب رهیاجز بومزیست یبررس با پژوهش نیا در
 ییوالگ آن، یطیمح و یمیاقل طیشرا یپارامترها به توجه
 یدورابهن رهیجز یاقامت هایساختمان یطراح یبرا نهیبه
 قیاحقتهای ساوال .شاد خواهد هیارا یداریپا کردیرو با

 :از است عبارت حاضر
 و گارم میاقلا کیا در و یگردشاگر مجموعه کی در 

 یطراحفرآیند  ،یارهیجز یستیز بوم طیشرا با مرطوب
 باا ،زیساتمحیط و میاقلا باه پاسخگو ساختمان کی
 یاگلخاناه یگازهاا و یانارژ مصرف کاهش کردیرو

 ؟است هاییویژگیدارای چه 

 تجهیاز ها و هویژگی مصالح و ساختار فرمای در جادار
 بازشوها برای کاهش جذب تابشی و تبادل حرارتی در

 این گونه جزایر چیست؟

 باه یاک سااختمان تاوانمیرا  فیزیکی چه عناصری 
یازان الحااق کارد تاا م تاوانمیموجود در این جزایر 

پاساااخگویی آن باااه محااایط افااازایش و مصااارف 
 انرژی)سرمایشی( آن کاهش یابد؟

 تحقیق هایفرضیه -3

زیار را  هایفرضایه تاوانمی، هاپرساشاسخ باه برای پ
 مطرح نمود:

  هایگونه هایحریمتوجه به جهت استقرار ساختمان و 
هش زیستی و به کارگیر تدابیر همساز باا اقلایم در کاا

 مصرف انرژی به شکل تقویت سایه اندازی در محیط و
تواند آساایش گردشاگران و افزایش تهویه طبیعی، می

ته حساس ساحل را به هماراه داشا مبوزیستتعامل با 
 باشد.

 ت تغییر در عناصر کالبدی به شکل یکپارچه و به نساب
تابش خورشایدی و  تأثیرتوانند در کاهش مشخص می

 بگذارانند.  تأثیرتبادل حرارتی ساختمان با محیط 
  ه جنوبی، فرآیند طراحی پاسخگو بادر سواحل و جزایر

ی عناصر کالبدمحیط با رویکرد غیرفعال، شامل الحاق 
بناادی دیوارهااای بان، عااایق حرارتاای، و جدارهسااایه

را در کااهش مصارف انارژی و  تأثیرخارجی بیشترین 
 آالیندگی جزایر دارند.

 
 

  قیتحق نهیشیپ -4

 در زیساتمحیطی و حفا  انارژ مصرف کاهش موضوع
 یملا مقولاه کیا عرصه جهانی مطرح است و در ایاران

 یهاگروه و افراد یتمام تیفعال و یآگاه ازمندین که است
. است ساختمان صنعت بخش جمله از حوزه نیا با مرتبط
باه  انهیساال شاده دیتول یانرژ درصد 48 متوسط طور به

 گرددیم مصرف ساختمان برداری ازهنگام ساخت و بهره
 نیاا در ی نیازاگلخانه یگازها کمی بیش از یک سوم و

 رو نیاا از (Kamali, 2014). شاودیما تولیاد بخاش
 باا توانندیم ساختمان صنعت اندرکاران دست و طراحان
 باا متناسابهاای طرحارائاه  و درست هایتصمیم اتخاذ
 مصارف کااهش در را یلااصا محیطای نقاش طیراااش
 نمایناد ءفایا یطیمح هایآلودگی دیتول کاهش و یانرژ

(Mazor, 2011) .ریانظ سااختمان یکالبد هایویژگی 
 انادازه سااختمان، فارم ت،یاسا در بناا یریاقرارگ جهت
 بناا، سااخت در رفته بکار مصالح نوع و بانیسا ،هاپنجره
 درکااهش توانادیم شاود، انتخاب درست که یصورت در

 طاور نیهما و ایگلخانه یگازها دیتول و یانرژ مصرف
 باشد موثر یامالحظه قابل طور به یانرژ یکارائ شیافزا
 (.1395 همکاران، و یمداح)
 را موضاوع سوابق توانیم نیشیپ یهاپژوهش یبررس با
 باارهدر هاپژوهش از یبرخ کرد، بندیطبقه گروه چند در

 کااهش هادف باا محوطاه و سااختمان یطراحا اصول
ی در اقلایم گارم و طایمح ستیز اثرات و یانرژ مصرف
 قیاتحق باه تاوانیم جملاه از. است شده انجام مرطوب

 فاارم أثیرتاا" عنااوان بااا ،(1394) همکاااران و یزداناای
 اشاره "شیک رهیجز در یانرژ مصرف زانیم بر ساختمان

 کااهش و بناا حیصاح فارم انتخاب بر آن جینتا که کرد
 دزادهیرش. دارد تأکید معمار و طراح توسط ،یانرژ مصرف

 یطراحااا و یمعماااار نقاااش هااام( 1391) گاارانید و
 سااتیز اثاارات کاااهش در را یسااتیتور هایمجموعااه

 باه داد نشاان پاژوهش جیانت که کردند یبررس یطیمح
 ژهیااو بااه ،یمعمااار در 2فعااالغیر یهاوهیشاا یریکااارگ

باه  پاسخگو یطراح و داریپا یمعمار اصول از یرگیبهره

 کااهش در میمساتق طاور به هاییمجموعه نیچنمحیط 
 بار عاالوه. اسات موثرمنطقه  بومزیستآسیب در  زانیم
شارایط با نگاهی باه  هایکاربر یابیمکان به توجه ، نیا
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 بنادیپهنه باه توجه طرح، یعیطب بسترمحیطی زمین یا 
از ایان دیادگاه  ،افتیباز قابل مصالح از استفاده و یمیاقل

 کارده تأکیاد خاود قیاتحق در پریک. دارای اهمیت است
 یساز پراکنده زا ات است الزم یمرجان ریجزا در که است

 ،یبومزیسات هاایحریم حف  با و یریجلوگ هاساختمان
 را با رویکارد پایاداری محیطای و یساختمان یهامعمجت
 مطالعاه نیا کرد. همچنین یطراح یانسان شیآسا تأمین

 را برق دیتول به ازین روش نیا که است نموده ینیب شیپ
 .(Kiper,2013)خواهد داد کاهش
 انادازه و ابعااد تاأثیرموضاوع ( 1395) گرانید و یمداح
 یبررسا نسااختما یانارژ مصارف را کااهش در پنجره
 پنجاره ابعااد یطراحا صاورت در دادناد نشان که کردند

 مصارف تاوانیم منطقاه، میاقلا ناوع و جهات براساس
 یوتیات. داد کااهش موردنیااز ییروشنا تأمین با را یانرژ
 مصالح روش رنگ کاربرد به ایمقاله در همکاران و ندویا
 باا متناساب یمعماار د،یخورش یحرارت جذب کاهش در

 حف  در فعالریغ هایروش ا،یدر سطح از عارتفا و بارش
 باا سااختمان فارم یهماهنگ ساختمان، داخل در حرارت
 یهاهیاال عناوان باه ییاساتوا منااطق در یشهر بافت
 Iyendo and) انادنموده اشااره کارآماد و ریپاذانطباق

Akinbaso and Alibaba,2016). 
( 1394) همکااران و ییروساتا کاه یگارید مطالعات در
 یانارژ مصرف کاهش در یخارج هایسایبان تأثیر یرو

 انجام بوشهر مرطوب و گرم میاقل یمسکون هایساختمان
 یطراحا صاورت در کاه باود آن از یحااک جینتاا دادند،
. ابادییم کااهش %23 تاا یشیسرما بار بان،یسا مناسب

-محادود عوامل فیزیکای خود قیتحق در( 1396)یشیقر

 راگردشااگری  ایهساااختماندر  یاناارژ مصاارف کننااده
 تیاارعا صااورت در کااه گرفاات جااهینت و نمااود یبررساا

 %15 تا توانیم در طراحی این عوامل، یمیاقل مالحظات
. کرد ییجوصرفه یاقامت یبناها النهسا یانرژ مصرف در

 یبناهاا یروبار  یپژوهش در( 2013) گرانید و السالل
 یطراحا بیاان کردناد کاه فاارس جیخلا یجناوب هیحاش

 فارم، حیصاح یطراحا گرفتن نظر در دونب هاساختمان
 توجاه قابال شیافازا به تواندیم هاآن رامونیپ و جهت،
. انجامدیب شیآسا تأمین در یانرژ مصرف و حرارت جذب
 نقاش بار ایمقاله در زین( 2014) همکاران و زاده محمد
 مصرف کاهش در یبوم یمعمار هایآموزهاز  گیریبهره

 قیاتحق روش از اساتفاده باا اهآن .اندنموده تأکید یانرژ
 و IES3 گرتحلیال افزارهااینرم باا ساازیشبیه، یدانیم

 کیا نیبا یلیتحل-یقیتطب شرو کی با و ،پالس یانرژ
 در ،زدی شهر در یمرکز اطیح فرم کی و دیجد ساختمان

 سااطوح بناادیعایق و مناسااب گیریجهاات کااه ناادافتی
 فارم میاقلا خارد ارتبااط و یدرونا سبز پوشش ،یخارج

 تاا را یانارژ مصارف زانیام تواندیم تیسا و ساختمان

 .دهد کاهش شیگرما و شیسرما در 45%
 یابیدسات یبارا کاهنشاان دادناد  منابع علمی دیگاری 

 شیآساا تأمین و یانرژ مصرف در ییجوصرفه به توأمان
راحای طفرآیناد  در یارشته چند کردیروباید از  ،4یحرارت

 ف ح مختلف اقدامات رتأثی( 2011)یویبودا. استفاده کرد
 هیااوته و شیگرمااا هایسااامانه در یاناارژ یوربهااره و

 عملکارد بار هااآن یهاایژگیو و ،HVAC( 5( مطباوع
. دادقارار یبررس مورد راافراد  شیآسا و ساختمان یحرارت
 از سااختمان کاه یصاورت در که داد نشانکار وی  جینتا
-یما ساکنان باشد، برخوردار یکم یحرارت جذب تیقابل

 یرو بار تابساتان در را مطبوع هیتهو سامانه یدما توانند
 قابال کااهش باه و نماوده میتنظ یباالتر یحرارت درجه
 -یتحرار شیآسا کاهش بدون - یانرژ مصرف در توجه

 و الحمااود نیهمچناا(. Tham، 1993) ابناادی دساات
 شیآسااا و یاناارژ مصاارف طیشاارا ،(2009) همکاااران

 عربساتان مرطوب و مگر مناطق در واقع مساجد یحرارت
 یمشاابه جینتاا باه و داده قارار یبررس مورد را یسعود
 کاه باود نیا هاآن یهاافتهی نیترمهم از یکی. انددهیرس

 باه تواندیم مساجد طیمح یحرارت یبندقیعا از استفاده
 . انجامدیب قبول قابل یحرارت شیآسا توجه قابل تیتقو
 شیسرما فعال ریغ هایسامانه به هاپژوهش از یبرخ در
 یحلم عمر و موشتاها عماد جمله از. است شده اشاره هم
 بار را یسااختمان یهافرم تأثیر خود پژوهش در( 2016)

 داخال یحرارتا شیآساا طیشرا بهبود و یحرارت عملکرد
کشاور  گارم میاقلا در یعماوم - یماذهب هایساختمان
 ننشاا هاآن قیتحق جینتا .دادند قرار یبررس موردامارات 

 طیشارا کمتار، ینماا ساطح باا هااییسااختمانه ک داد
 طاور باه. دارناد یترنییپاا یگرما جذب و بهتر یحرارت
 و مرباع اشاکال باا اسیق در یضلع هشت شکل ،خاص
 مسااجد یطراح یبرا شده انتخاب فرم نیبهتر ل،یمستط

 وهیشا انتخاب بر عالوه .شد شناخته یعموم هایسالن و
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 ژهیااو بااه فعااال؛ ریااغ اءاجااز گنجاناادن ،یطراحاا نااهیبه
 سااختمان جاداره در ،هااآنب هیساا و یحرارت بندیعایق
 یحرارتا شیآساا ساطح در یتاوجه قابال بهبود مساجد

 داد نشاان مطالعاه نیا در یانرژ یزیمم .دنماییم جادیا
 خناک باار کااهش امکان ،راهبرد نیا اعمال از پس که

 در شاده ارائه یراهکارها .دارد وجود درصد 10 تا یساز
 هایسااختمان ریساا احاداث در توانمی را این پژوهش

 کاه باورند نیا بر محققان نیا. برد کار به زین منطقه نیا
 طیشارا ،ترقیادق یهاسنجش کنار در کارآمد هایروش
 یعماوم و یماذهب هایساختمان درون یمعمار یطیمح
 گرم مناطق میاقل و زیستمحیط با یارزشمند شکل به را

  .دنماییم اهنگهم مرطوب و
 اربا کاهش یبرا فعال ریغ هایروش یرو( 2014) هنان
 کیاا یمسااکون هایساااختمان در یشاایسرما یحرارتاا
 مطالعاه یدبا شهر مرطوب گرم میاقل در یساحل شهرک
 ، IESیرژانا سااز هیشاب افازارنرم از اساتفاده با و کرده
 را یشایسرما باار کااهش یبارا فعال ریغ راهکار هشت
 از ادهاستف با که داد نشان قیتحق نیا جینتا. است آزموده

 هایدوره در ساختمان، یداخل یدما نوسان ،هاروش نیا
 لیالتح. گرفتند قرار یشیآسا محدوده در ،موردنظر یزمان
 یبارا یخاوب تیاقابل یدارا کردیرو نیا داد نشان کامل
 تاأثیر کاه باشادیم %9 انادازه باه یشیسرما بار کاهش
 کال در. دارد یاگلخاناه یگازها دیتول کاهش در یمهم

 کااهش درصاد 6/23 اندازه بهنیز  نهالسا یانرژ مصرف

 .کردخواهد  دایپ
 یریکاارگ باه ضارورت باه هااپژوهش از یگرید بخش
 و یاقاامت یساختمان یطراح در کیاکولوژ یطراح یالگو

 یبرا. دارند اشاره یعیطب مناطق و سواحل در یگردشگر
 یداریپا کردیرو هایراهکار( 1392) یامرائ مقاله در مثال
 ماوردهای طبیعت گاردی اقامتگاه یطراح در کیاکولوژ
 یطراحا یارهاایمع کاار، نیاا در. است گرفته قرار توجه

 از اساتفاده تیظرف و شده شمرده بر هاییمجموعه نیچن
 ریاغ عملکارد به توجه با منطقه یبوم یمعمار هایگونه
 اریادام و یاکرما ،جملاه از. اسات شده تأکید هاآن فعال
 یباوم یمعمار اشتراکات یبررس به یپژوهش در( 1395)
 ،یمردما مشاارکت عامال پنج قیطر از داریپا یمعمار و

 یایگرا مطلاق ،یعایطب ییالگوگرا ،یعیطب ییگرا ساخت
 مشخص قیتحق نیا جینتا. پرداختند ینگر کل و یعیطب

 مناساب ییالگاو تا حد زیاادی از یبوم یمعمار که نمود
 تاوانمیآن  هاایآموزهاز  و باوده داریاپا یمعماار یبرا
  کر. یبردارالگو
 اسااتقرار جهاات تیسااا تصاارف و مداخلااه بااا رابطااه در

 زیاان ریااجزا یبومزیساات هااایحریم در هاآنساااختم

 هنحاو درباره یمناسب یآگاه که دارند وجود هاییپژوهش

 اسااسبر را یگردشگر هایمجموعه و هاهتل یابیمکان
 یپساماندها آثاار و یسااز محوطه اثرات لتداخ کاهش
 و یمحماود. دهادیم قارار مخاطباان اریااخت در یانسان

 بنادیپهنه" عناوان، باا را خود قیتحق( 1389)همکاران
 یابیازار از استفاده با یهندوراب رهیجز در مطلوب یکاربر
 و یکیاکولاوژ -یطایمح محاور دو با "یمکان معیارِ چند

 امکان یبرا را اریمع 15 و ادهد انجام یاجتماع -یاقتصاد
 یهنادوراب رهیاجز در یگردشاگر هایمجموعاه استقرار
 باا که دندیرس جهینت نیا به سندگانینو. کردند ییشناسا
 5/43 تنهاا ره،یاجز یبومزیست رشیپذ تیظرف به توجه
ظرفیاات  و اقاماات یگردشااگر یباارا رهیااجز از درصااد

ز ا رصادد 6/25 تنها انیم آن از و گردشگر پذیری داشته
 یساکونتگاه مانناد هاایفعالیت یبارامساحت جزیاره 

 یزیآمهشدارانتقادی و  شکل به جینتا نیا. است مناسب
توساعه  در هاادولت یقبلا یکرهاایرو که دهدمی نشان
. ساتا بوده زیآم مخاطره اندازه چه تا قشم و شیک ریجزا
 قیاتحق در( 1391) گارانید و ینیعاباد راستا نیهم در

 هایپهناه ،)AHP(6ارهیامع چناد یابیاارز روش با خود،
 8 اسااس بار را یهنادوراب رهیجز در یگردشگر مناسب

 هیااحن که چنان کردند نییتع اریمع ریز 17 و یاصل اریمع
ی هااااقامتگاه اسااتقرار یباارا جزیااره یشاارق شاامال
یشانهاد پ -یستیز هایحریم با تداخل بدون -یگردشگر
 شده است.

 قیتحق روش -5

 ایکتابخانااه منااابع از منطقااه یماایاقل سااتیز مطالعااات

 ساختمان رابطه لیتحل آن اساس بر و گرددیم استخراج
 از اساتفاده باا یحرارتا شیآسا طیشرا تیرعا و طیمح با

 از ماادل کیاا جااادیانمااودار سااایکرومتریک گیااوونی و 
 گرمداخله -یطیمح متغیرهای یبررس و موجود ساختمان

 شیآسا طیشرا همان هک وابسته یرهایمتغ یریپذ تأثیر و
 کاار نیاا. باشادیم ریپاذامکان اسات، یانرژ یترازها و
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 تاأمین و یانارژ مصارف کااهش بر تأثیرگذار یرهایمتغ
 مشاخص را سااتیتاس از اساتفاده بدون یحرارت شیآسا

 طیمحا بار ساتایا یطیمح در یکالبد یرهایمتغ. کندیم
 یبرا رو نیا از و گذارندیم تأثیر ساختمان داخل یحرارت
ی اانهیرا سازیشبیه از استفاده ،یتجرب مطالعه کی انجام

 ایان براساس. است امکان پذیر و ایجاد یک مدل تجربی
 مصارف یسااز نهیبه اقدامات تأثیر یبررس امکان مدل،
 گرلیاتحل افازارنرم. گارددیما جاادیا سااختمان، یانرژ
 توانادیم ایپو ریغ طیشرا در Design Builder یطیمح
 در را یرطوبت-ییدما هایمحدوده و یانرژ به ازین نزایم

 ل،اوّ مرحلاه در. دیانما لیاتحل و یبررسا خاارج و داخل
 و شیسرما یتقاضا زانیم و سازیهیشب موجود ساختمان

 باه توجه با سپس. شودمی محاسبه هاآن یبرا شیگرما
 یطراحا الزاماات و یساختمان یمیاقل ستیز هایتحلیل
 گاروهی مایاقل بنادیپهنه مطالعاات زا گرفتاه بر یمیاقل

 یپارامترهاا و موثر یطیمح ،عوامل 3 گروه ریز و هشت
 زانیام بازشاوها ساطوح ، اساتقرار نحوه مانند رفعال،یغ
 و مصاالح یحرارتا تیظرف و ژهیو یگرما ،هاجداره قیعا
 یحرارتاا عملکاارد کااردن نااهیبه جهاات ،یانااداز هیسااا

 کدام هر کار نیا انجام یبرا. است شده یبررس ساختمان
 شاده لیتحل و سازیهیشب جداگانه صورت به پارامترها از
 در. اسات شده مطرح یطراح احکام در هامقایسه جینتا و

، مادلی  در شرایط بهینه پارامترها نیا بیترک بعد، مرحله
از یک مجموعه اقامتی را در جزیره هندورابی باه دسات 

و از ساطح که از رویکرد چند جانباه در طراحای  دهدمی
 برخودار است. زیستمحیطتطبیق پذیری باالیی با 

 شیآساا یمحادوده عناوانباه که یمناسب یهوا یدما
 شاده گرفتاه نظر در موردنظر ساختمان سازیشبیه یبرا

 اریامع اسااس بار یادار و یاقاامت یاهاضاف یبرا است،
 2010ASHARAE-5کایآمر استاندارد یرارتاح شیآسا

 اتیتجرب اساس بر و گرادیسانت درجه27 تا 5/21 برابر 55
 1 باا یعموم یفضاها یدما پروژه انجام محل در موجود
 درجااه 28 تااا 5/21 براباار شااتریب ییدمااا دامنااه درجااه

 .است شده گرفته نظر در گرادیسانت

 ی:نظر یمبان -6

زیار  36منطقاه و  8باه  بنادیپهنهاقیم ایاران در یاک 
راساااس ب بناادیپهنهمنطقااه تقساایم شااده اساات. ایاان 

گیری آن در جهاتمصاالح، فارم سااختمان و  رفتارهای
اجان  هاآنهابی زیست اقلیمی محیط با توجه به شاخصه

 3و زیرگاروه  8شده است. جزایر جنوبی ایران در منطقه 
. ایان منطقاه اقلیمای باه گیرنادمیقارار  بندیپهنهاین 

واسطه نزدیکی باه مادار اساتوا و ارتفااع کام از دریاا و 
های آبی، از تاابش خورشایدی و تبخیار با بدنهمجاورت 

زیاد برخوردار است. شرایط آسایشی در این منطقاه تنهاا 
گیرد و در های زمستان در محدوده مناسب قرار میدر ماه

ها نیازمناد حفاظات از تاابش و باقی فصاول، سااختمان
 تهویه طبیعی و مکانیکی هستند. 

 ران و اغلابدر معماری بومی سواحل و جزایر جنوبی ایا
کشورهای حاشیه خلیج فارس، نقش ظرفیت حرارتی کم 

ء آهکی( ، مرجانی با منشا هایسنگ) هاجدارهمصالح در 
ها و اهروها، بادگیرهای بزرگ در انتهای رارتفاع بلند اتاق

طوح ، رنگ روشن جاداره خاارجی و ساهااتاقگاه در بام 
نساان دار ، نماادی از تاالش اساایه هایحیاطداخلی، و 

ر برای هماهنگی فضای زندگی با شرایط پیچیده و دشاوا
(. همچنااین 150، 1392ایاان اقلاایم بااوده اساات)طاهباز،

آورد باعث کااهش هزیناه سااخت استفاده از مصالح بوم
ها و بادگیرها گیری ساختمانو جهت پراکنده شده و بافت

ه به سمت بادهای ساحلی، انتقال هوای گرم داخال را با
 کند.پذیر میان امکانبیرون ساختم

 هایمطالعات و بررس -7

 مطالعه مورد نمونه یمکان تیموقع 1-7

 هاایفعالیتی که در اثر مرجان ستا ایجزیره ،یهندوراب
 وساااعت و باااا ژئوتکنیاااک کاااف دریاااا پدیاااد آماااده

 40درجه و  26، در عرض جغرافیایی  لومترمربعیک95/21
واقع است.  دقیقه 38درجه و  53دقیقه و طول جغرافیایی 

در  فاارس جیخلا یشمال سواحل ریجزا از یکهندورابی ی

 یکلا فارم. باشادیما هرمزگاان استان محدوده سیاسی
 حدود آن بزرگ قطر. است کینزد یضیب شکل به رهیجز
 از. دارد طاول لاومتریک 3 آن کوچک قطر و لومتریک 5/7

 باًیتقر رهیجز ،یعیطب عوارض و هاناهمواری تیوضع نظر
 شاود،یما یمنتها ایدر به یمیمال بیش با و دهبو هموار

 متر21/11تنها ایدر سطح از آن نقطه نتریمرتفع رو نیازا
 نیسارزم در ،یرویچ بندر تا یرابوهند فاصله. دارد ارتفاع
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 لااومتریک 28 شیکاا رهیااجز تااا و لااومتریک 9 ،یاصاال

 .(1 شکل)باشدیم

 
 ICZM :گزارش مآخاذنظر هاوایی جزیاره هنادورابی، )م -1تصویر 

 (1395، جزیره هندورابی
 ادیاز اساتقبال باا مناسب یها فصل در یهندوراب رهیجز

 هایپدیده .ستا مواجه یغواص یبرا ژهیو به گردشگران
هاای آذرین و فسیل هایسنگطبیعی در خشکی و دریا، 

 آبزمین شناختی نیز مورد توجه پژوهشگران قارار دارد. 
 در ی کاوپنمیاقل بندیطبقه در یهندوراب رهیجز یهوا و
 یاباانیب میاقل نوع نیا البته. است شده واقع یابانیب هیناح
 العااده فاوق ینساب رطوبات از که کشور داخل ینواح با
 متوسط حرارت درجه. دارد تفاوت است، برخوردار یزیناچ

 کمتاار گرادیسااانت درجااه 18 از معمااوالً رهیااجز ساااالنه

 هدرجاا 46 در رهیااجز مطلااق یدمااا حااداکثر. شااودینماا

 ریاتبخ شیافزا باعث امر نیا که افتدیم اتفاق گرادیسانت
 جاادیا را یشارج دهیپد باال، یدما در بخار اشباع و شده
 ساال فصال نیترپرباارش یهنادوراب رهیجز در. کندیم

 یهااماه باا خشک فصل انطباق به نظر و است زمستان
 نسبت یزمستان یبارندگ درصد بودن باال زین و سال گرم
 را منطقااه یبارناادگ میاارژ تااوانیم فصااول، ریسااا بااه
 .دینام یاترانهیمد

 و یحرارت عملکرد نییتع بنابر بر اهداف تحقیق برای
 موجود یاقامتگاه ساختمان کی در یمصرف یانرژ زانیم
 1470 یبیتقر یربنایز مساحت به و طبقه کی شامل ،

 جادیا Design Builder افزارنرم در هیاول مدل مترمربع،
 یابیارز مورد ساختمانشرایط فیزیکی  قدم نیاول در. شد
 ستیز میمفاه به توجه با بعد، مرحله در. گرفت قرار
 عناصر ،یوونیگ کیکرومتریسا نمودار از مستخرج یمیاقل
 اضافه ساختمان به یالحاق صورت به موردنیاز رفعالیغ

 یشیگرما ،یشیسرما بار یبرا یانرژ تراز محاسبه. شدند
 صورت مرحله سه در و مجزا ورتص به ییروشنا و

 . گرفت

 

 

 (1395هندورابی، جزیره  ICZMالن ساختمان اقامتی در جزیره هندورابی، )ماخذ: مطالعات پ -2تصویر

 

 (1395هندورابی، جزیره  ICZMه هندورابی، )ماخذ: مطالعات در جزیر موجود هتل ساختمان -3تصویر
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 یاازهین با منطبق ،یطراح داتیتمه نیبهتر سوم گام در
 و یفرماا بیااترک در ،یاناارژ تااراز نیکمتاار و یشاایآسا
 طیشارا باا و شاده وارد مرحله به مرحله ییاجرا اتییجز

 هبا دنیرسا یبرا سهیمقا نیا. شدند سهیمقا هیاول موجود
 یانارژ بازده نیباالتر ساختمان آن در که است یطیشرا
یج نتاا نمایاد. تاأمین را یشیآسا تیفیک نیبهتر و داشته

مشاابه  هایساختماناین پژوهش برای طراحی و احداث 
در جزایر حاشیه خلایج فاارس قابال تعمایم اسات و باه 
واسطه آن اصول مشخصی را برای رسیدن باه معمااری 

باه  تاوانمی زیساتمحیطیم و پاسخگو به همساز با اقل
 طراحان ارائه نمود.

 قیتحق یهاافتهی -8

ساختمان هتل موجود با فرض عملکرد دائمی ساالنه، به 
شکل جزئی در سه بخش سرمایش، گرمایش و روشنایی 
مورد ارزیابی مصرف انرژی قرار گرفت. همان طور که در 

ژی کال گردد؛ میازان مصارف انارمشاهده می 1نمودار 
اسات.  مترمرباعکیلو وات ساعت بر  194ساختمان برابر 

در این ساختمان میزان مصرف انارژی الکتریکای بارای 
انرژی سرمایشی )در طاول روزهاای گارم ساال(  تأمین

هااا، بیشااترین بااار ساارمایش را توسااط اسااپلیت یونیت
کنند کاه ایان موضاوع باه دلیال برساختمان تحمیل می

اسات. در عاوض میازان  شرایط اقلایم گارم و مرطاوب
شاود مصرف انرژی گرمایشی که در این بنا مصارف می

 مترمرباعکیلو وات ساعت بر  5/6بسیار اندک و در حدود 
آب گارم جهات شستشاو و  تاأمیناست که تنها صارف 

گاردد. در حقیقات، میازان مصارف انارژی استحمام می
. در  برابار اسات 26سرمایشی نسبت به گرمایشی تقریبا 

سارمایش  تاأمینهای سال نیااز غالاب انارژی، تمام ماه
گرم نیاز سرمایشی  یهاماهبرای ساختمان است. در طی 

یاباد، یابد و در طول فصل سارد کااهش میافزایش می
 .2نمودار 

 
 (: نگارندگانمآخذ) راز های مصرف انرژی در ساختمان موجود به تفکیک نیازهات - 1نمودار

 
 : نگارندگان(مآخذن موجود )ی ماهانه در ساختمانمودار مصرف انرژ -2نمودار 
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 ینتاأمتوان این طور استنباط کرد که تمام تالش لذا می
 انرژی سرمایشای تأمینانرژی ساختمان بایستی معطوف 

قابال ذکار اسات کاه میازان انارژی کاه صارف گردد. 
شود نیز برای مجماوع واحادهای اقاامتی و روشنایی می

 مترمربااعوات ساااعت باار کیلااو  27خاادماتی در حاادود 
هاای محاسبه گردیده است کاه باه واساطه وجاود پرده

شخصاای و کاااهش  هااایحریمجهاات ایجاااد  –داخلاای 
این مقادیر  باشند.یازمند روشنایی مصنوعی مین -خیرگی

توانسات باه یاک با طراحی هماهنگ با اقلیم منطقه می
باا  توانمیسوم کاهش یابد. در شرایط ساختمان موجود 

ی خااارجی، پوشااش ساابز اطااراف هاااآنسااایه بتعبیااه 
ساختمان الحااق و نصاب باادگیر در جواناب سااختمان، 

ن به افزایش عایق حرارتی و تابشی، و تغییر رنگ ساختما
 کاهش داد. %60روشن میزان مصرف انرژی تا 

کردن شرایط آسایش و بهره برداری از توان  بهینه جهت
ه از مفااهیم غیرفعال ساختمان الزم اسات تاا باا اساتفاد

جدول زیست اقلیمی، نسبت به تعیین راهکارهاای اولیاه 
برای اصالح و بهبود کالبدی سااختمان اقادام نماود. باا 

آب و هاوایی  توجه به نزدیکی و مشاابهت زیااد شارایط
جزیره هندورابی و بندر لنگه در این مقالاه از نماودار آن 

ز ا %30مرکز استفاده شده است. در این نماودار بایش از 
در محادوده نیااز باه  هااآنهای سال و سااعات روز ماه

تهویه مطبوع قرار داشته و در تمامی شب نیازمند کاوران 
در بخااش زیااادی از  هاآنهااوا در داخاال اساات. ساااختم

های میانی سال در محدوده نیاز به تهویه طبیعی و به ماه
-کارگیری بادگیرهای بزرگ قرار دارند. اما در تمامی مااه

ی عمیق هاآنبم و میانی سال به کار گیری سایههای گر
-و مصالح با ظرفیت حرارتی کم ضروری اسات. در مااه

های سرد و به هنگام شب و ابتدای صبح الزم اسات تاا 
صد در 70بازشوها بسته باشند و به این شکل در بیش از 

باا اسااتفاده از رنااگ روش و  تااوانمیاز روزهاای سااال 
دون تاسیسات شرایط آسایش حرارتی همگن، ب هایعایق
 .3نمود، نمودار  تأمینرا 

 

 
 (1374: کسمائی، مآخذ)مودار زیست اقلیم ساختمانی بندر لنگه در محیط مسکونی ن -3نمودار 
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 اده از مصالحاستف 8-1

وسته پسنجش میزان تغییر حرارتی  هایشیوهیکی از 
 زه افادساختمان، مطالعه رفتار حرارتی مصالح است. است

 سازه و مصالح ناهماهنگ با شرایط اقلیمی مانند
ت گ گرانیبتنی و بلوک سیمانی با نماهای سن هایسازه

 رم وگیم یا تراورتن، برای مثال در نمونه موردی در اقل
مرطوب، باعث افزایش جذب حرارت و تابش آن در 
 را محیط داخلی خواهد شد. این پدیده، گرمای داخلی

اد در داخل را افزایش خواهد افزایش و جذب رطوبت د
وی که با خروج از شرایط آسایش، بار سرمایشی بر ر

 .یابدمیتاسیسات مکانیکی افزایش 
 هایسنگاستفاده از  در روش سنتی ساخت بنا،

مرجانی سواحل خلیج فارس در گذشته مرسوم بوده 
ها در جزیره هرمز نیز به طور است و در قلعه پرتغالی
ه شده است. این نوع سنگ مشهود به کار گرفت

متخلخل که حاصل ته نشینی و فشردگی رسوبات 
مرجانی است، و در اثر حرکت امواج فرسایش یافته و به 

، از ظرفیت حرارتی کمی برخوردار شودمیساحل آورده 
دهد. این بوده و جذب حرارت در سازه را کاهش می

ماده به شکل بوم آورد، سازگاری مناسبی با محیط 
کند. این نوع و از نفوذ رطوبت به بنا جلوگیری می داشته

سنگ دارای چگالی کم بوده و تنها در ضخامت زیاد 
. داردمیدیوار، فضای داخل ساختمان را خنک نگاه 

اکنون با استنباط از رفتار حرارتی این نوع مصالح و 
هماهنگی آن با محیط مرطوب، مصالح جدیدی را 

کار نشانه خردمندی  توان جایگزین نمود که اینمی
انطباق  هایساختمانکارفرمایان و معماران در طراحی 

ای، عملکرد یافته با محیط است. در یک تحلیل مقایسه
حرارتی چند نوع مصالح مرسوم، سنتی و پیشنهادی در 

جدید،مطابق  هایساختمانمتعارف در  هایضخامت
بررسی گردیده است. استفاده از سنگ مرجانی  4نمودار 

سانتیمتر، میزان مصرف انرژی  20در ضخامت 
نسبت به  –کیلوات ساعت  8سرمایشی بنا را تا حدود 

اما استفاده از بلوک  دهدمیافزایش -مصالح مشابه 
لیکا، شامل خاک رس منبسط شده، با همین ضخات 

میزان مصرف انرژی سرمایشی کیلووات ساعت  2حدود 
. به کارگیری دهدمیرا کاهش  مترمربعساالنه در هر 

بلوک سیمانی و سفال نیز بسیار نامناسب بوده و بار 
. این مقدار با توجه به دهدمیسرمایشی را افزایش 

 .4ی خارجی قابل توجه است، نمودار هاجدارهمساحت 

 

 
 : نگارندگان(مآخذازای تغییر مصالح دیوار ) به میزان مصرف انرژی سرمایشی - 4نمودار

 حرارتی کاریعایق 8-2

کاهش مصرف انرژی در  هایروشترین یکی از ساده
های مختلف، استفاده از عایق حرارتی در سمت اقلیم

است. این کار کنار جزییات  هاجدارهداخل و یا خارج 
، نقش مهمی در کاهش هاجدارههوابندی و آب بندی 

مایی داخل با خارج و اتالف سرمایش دارد. تبادل د
مانع بخار و تابش در این منطقه الزاماً در  هایالیه

گیرند تا از سمت رو به خارج عایق حرارتی قرار می
ایجاد قارچ و کپک ممانعت نموده و انعکاس امواج 

 حرارتی را به خوبی انجام دهند.
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 دوربرای آزمون استفاده از عایق بر روی ساختمان م
 ایشیآن بر بار سرمایشی و شرایط آس تأثیرمطالعه و 

ها و بام عایق داخل، در دو قسمت جداگانه، دیوار
حرارتی شده از جنس پلی استایرن منبسط شده با 

های متفاوت در مدل وارد شد. در مرحله ضخامت
کاری دیوارها، در یک مرحله سطح دیوارهای عایق

 کاری شد و درجانبی ساختمان از سمت داخل عایق
ای دیگر از سمت خارج جداره نصب عایق مرحله

 وحرارتی انجام شد. بر طبق نتایج به دست آمده، 
دیوارهای  ، استفاده از عایق در داخل 5مطابق با نمودار 

ا رشی پیرامون بنا، نه تنها میزان مصرف انرژی سرمای
 . این مسئلهبردمی، بلکه آن را باالتر نیز کاهدنمی
 ارتیایق حراند به دلیل این باشد که استفاده از عتومی

پلیمری مانع از تهویه داخلی هوا و کاهش دمای 
رت گردد. بر این اساس حرامرطوب داخلی از جدارها می

تولید شده در ساختمان در داخل ساختمان محبوس 
 طلبد.شود و انرژی بیشتری برای خنک شدن میمی

 ه ازستفادبسیار مطلوب ااثر اما نتایج ارزیابی حاکی از 
ی عایق در سمت خارج بام بنا، بر کاهش مصرف انرژ

باشد. به طوری که مصرف انرژی سرمایشی در می
. یابدمیکاهش  مترمربعکیلوات ساعت بر  60حدود 

اثر  سانتیمتر 10با ضخامت  هایعایقاستفاده از 
بیشتری در کاهش مصرف انرژی داشته و از جذب و 

 بیشتر ممانعت کرده است. لذا جهتهدایت حرارتی 
کاهش مصرف انرژی سرمایشی استفاده از عایق 

 .گرددیمحرارتی بر روی بام به شیوه بام وارونه توصیه 

کاهش مصرف انرژی در  هایروشیکی از 
گرم، دو جداره کردن  هایاقلیمواقع در  هایساختمان
های عمودی با یک الیه هوا است. شیوه دیگر پوسته
اده از یک الیه عایق )پلی استایرن اکسترود شده ( استف

است که در بین دو الیه از بلوک سیمانی قرار بگیرد. در 
این پژوهش، ارزیابی اثر دوجداره کردن دیوار با تغییر 

سانتیمتر(  15و  10، 5ضخامت الیه هوا )در ضخامت 
؛ دهدمینشان  6نمودارطور که صورت گرفت. همان

توان در سانتیمتری، می 5الیه هوای  تنها با ایجاد یک

مربع از کیلووات ساعت به ازای هر متر 1حدی کمتر از 
دو  تأثیراین موضوع حاکی از  مصرف انرژی کاست.

پوسته کردن ساختمان است. اما باید توجه نمود که 
، مانند ایویژهدوجدار کردن دیوار نیاز به تمهیدات 

جلوگیری از  ورودی و خروجی هوا، جهت هایدریچه
تعریق در بین دو دیوار نیز دارد. همچنین با استفاده از 
یک الیه عایق پلی استایرن اکسترودشده در میان دو 

مربع مصرف کیلوات ساعت بر متر 2الیه دیوار، تا حدود 
 .یابدمیانرژی  را بیشتر کاهش 

 
اضافه کردن عایق حرارتی به  تأثیرمودار مقایسه ن - 5نمودار 
و  ه خارجی ساختمان موجود؛ در دو وضعیت نصب از داخلجدار

 : نگارندگان(مآخذخارج )

 
ایشی با اضافه کردن الیه میزان مصرف انرژی سرم -6نمودار 

: آخذم) سانتیمتر 15و  10،  5دیوار دوم با ضخامت الیه هوا 
 نگارندگان(
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نصب سایه بان 8-3

گیری و جهت ساختمان مورد مطالعه به خاطر نوع فرم
ای از جانب ها نیاز به آماده سازی ویژههمه جانبه پنجره

رو به  هاپنجرهبازشوها دارد. در بال شمالی ساختمان 
شرق و غرب و در بال جنوبی ساختمان، رو به جنوب 
شرقی و شمال غربی است. بر این اساس در سه گام 

 ها در نظراندازی بر پنجرهبرای محاسبات و تحلیل سایه
 1و  5/0گرفته شد. در یک مرحله سایبان افقی با عمق 

متر در مدل وارد شد. در مرحله دوم، سایبان  5/1و 
عمودی و در مرحله آخر ترکیب دو سایبان بررسی 

دهد که گردید. تحلیل نتایج خروجی از مدل نشان می
تواند سایبان عمودی نسبت به سایبان افقی بهتر می

کم کند. لذا اگرچه استفاده مصرف انرژی سرمایشی را 
از سایبان افقی نیز در کاهش مصرف انرژی موثر است، 

. استفاده باشدمیاما ترکیب آن با سایبان عمودی کاراتر 
از سایبانی افقی به عمق یک متر، کاهش بار سرمایشی 

را در پی دارد،  مترمربعکیلوات ساعت بر  5در حدود 
 .7نمودار 

 
 نگارندگان(: مآخذزان مصرف انرژی سرمایشی با اضافه کردن سایبان داخلی و خارجی عمودی و افقی )میمقایسه  – 7نمودار 

ی، موددر حالی که استفاده از هردو سایبان افقی و ع 
 بعمترمرکیلوات ساعت بر  7مصرف انرژی را در حدود 

کاهش خواهد داد. بر اساس مالحظات معماری و 
با عمق  توانمیا ساخت، سایبان افقی ر هایهزینه

ی وهاکمتر از یک متر به کار گرفت در حالی که باز ش
 وده شوجوه شرقی و غربی با محاف  قابل تهویه تجهیز 
ها ریوایا از نور پراکنش یافت از سطوح مجاور سقف و د

دم الحظه عمداخلی با  هایپردهبهره ببرند. استفاده از 
ر عت( دکیلووات سا 27افزایش نیاز انرژی روشنایی)

ام از گبررسی گردید. در این به طور مجزا  ایمرحله
 ( با تنظیم میزانایکرکره هایپردههای داخلی )لوور

ی انرژی روشنایی ثابت )عدم تجاوز از میزان انرژ
 فاده ازکیلووات ساعت( استفاده گردید. است 27روشنایی 

 وست این نوع سایبان بسیار راحت و مقرون به صرفه ا
 5کاهش میزان انرژی سرمایشی، حدود  از لحاظ

کیلووات ساعت میزان مصرف انرژی سرمایشی را 

 .کاهش خواهد داد

 تغییر ارتفاع اتاق  8-4

ی یکی دیگر از راهکارهای پیشنهاد شده برای بررس
ف سق آن در میزان مصرف انرژی ، تغییر ارتفاع تأثیر

 یرا زتاست. در حالت کنونی، میزان ارتفاع سقف از کف 
ا تغییر سانتیمتر است. در این مرحله ب 270پوسته سقف، 

ف سانتیمتری، میزان مصر 10ارتفاع سقف در فواصل 
ابق و تحلیل شد. مط سازیشبیهانرژی ساختمان، 

ژی ، با کاهش ارتفاع سقف، میزان مصرف انر8نمودار
کند. این موضوع سرمایشی مقدار کمی تغییر می

ف هوای گرم به زیر سقانعت صعود تواند به علت مممی
وده تر شدن الیه هوای گرم به محدباشد و با نزدیک

سکونت، انرژی بیشتری را برای خنک کردن هوا 
ش طلبد ولی امکان تهویه پذیری ساختمان را افزایمی
حاظ دهد. از طرف دیگر، کاهش ارتفاع مفید بنا از لمی

ا معماری و آسایش بصری و روانی، شرایط مطلوبی ر
 نماید.نمی فراهم
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 : نگارندگان(مآخذمیزان مصرف انرژی سرمایشی با تغییر ارتفاع سقف، ) -8نمودار 

همچنین با اضافه کردن ارتفاع مفید سقف، مصرف 
جم یابد. این امر به دلیل افزایش حانرژی افزایش می

ن ای هوایی که باید کنترل شود، قابل توجیه است. بر
ع گردد این است که تغییر ارتفامی اساس، آنچه روشن

نماید سقف کمک زیادی به کاهش مصرف انرژی نمی
 .شودمیو شرایط فعلی، مطلوب ارزیابی 

 انبه کارگیری و الحاق رواق در فرم ساختم 8-5

موضوع استفاده از فضای نیمه باز و سایه داری همچون 
احداث رواق پیرامون بنا، راهکار دیگری است که در این 

طالعه مورد توجه قرارگرفت. رواق عالوه بر این که به م
، بر روی پوسته بنا نیز نمایدمیعملکرد معماری کمک 

-کند و مانع تابش مستقیم آفتاب میسایه اندازی می

متر در پیرامون  2گردد. با فرض احداث رواقی به عمق 
 شد. سازیشبیهبنا، میزان مصرف انرژی بنا مجددا 

، در مقایسه با 9ترسیم شده در نمودار  بر اساس نمودار 
متر در پیرامون  2وضع موجود، احداث رواق به عمق 

 5موثر معماری، میزان  هایکیفیتبنا، عالوه بر 
کیلووات ساعت بر مترمربع از مصرف انرژی سرمایشی 
خواهد کاست. با تغییر عمق رواق مشخص گردید، 

مصرف احداث رواق در پیرامون بنا اگرچه در کاهش 
انرژی سرمایشی مفید است اما افزایش عمق آن در این 

 نماید.امر چندان تغییری ایجاد نمی

 

 :نگارندگان(مآخذمیزان مصرف انرژی سرمایشی ساختمان موجود در مقایسه با احداث رواق در پیرامون بنا ) -9نمودار
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 استفاده از آتریوم  8-6

از عناصری است  ای با جداره دوگانههای شیشهآتریوم
گیری از گرمای خورشید که در مناطق سرد برای بهره

کاربرد مناسبی دارند. اما در مناطق گرم، این فضاها با 
ای، بار جذب تابشی خورشید در داخل و ایجاد اثر گلخانه

دهند. با ترکیب فرمی بادگیر و سرمایش را افزایش می
روشنایی  تهویه و تأمینگنبد در البی هتل، همراه با 

مستقیم از طریق بازشوهای جانبی آن، میزان غیر
تواند کاهش دهد. این مصرف انرژی سرمایشی می

فرآیند به واسطه اثر دودکش و به واسطه شناوری سیال 
گرم و اختالف فشار آن با محیط خنک داخل ایجاد 

تواند میزان مصرف شود. استفاده از این روش میمی
ساعت کاهش دهد. اما این  کیلووات 4انرژی را تا 

تهویه به هنگام شب باید به صورتی مناسب انجام گیرد. 
یعنی زمانی که جریان باد مناسب باشد و دمای هوای 
خارج نیز کاسته شده باشد، از خنکای نسیم و تهویه 

توان استفاده کرد. طبیعی برای کاهش دمای داخل می
ختالف را در زمان ا هادریچهتوان بر این اساس می

( باز کرد تا جریان هوا هاشبدمای روز و شب )عموماً 
ادامه یابد. این موضوع سبب کاهش مصرف انرژی 

 مترمربعکیلووات ساعت بر  8بسیار خوبی در حدود 
 .گرددمی
 گیریجهت 8-7

صحیح ساختمان جهت  گیریجهتبرای بررسی دقیق 
گیری از سرمایش و گرمایش خورشیدی، روش زیر بهره
کار گرفته شد. با ثابت در نظر گرفتن تمام عوامل به 

ساختمانی تاثیرگذار در مصرف انرژی نظیر حجم 
کاربران، مصالح ساختمانی، اندازه بازشوها، نوع کاربری 
فضاها و غیره، مصرف انرژی بنا با هر ده درجه چرخش 

نشان داده  aاز سمت مبنای صفر درجه شمالی )زاویه 
 شد.  سازیشبیه(، 3شده در تصویر 

 
 (: نگارندگانمآخذبنا ) گیریجهتنمودار مقایسه مصرف انرژی براساس  -4تصویر 

از آنجا که میزان نیاز مصرف انرژی گرمایشی بسیار 
اندک و قابل اغماض است، مبنای قضاوت برای میزان 

مختلف، همان  هایجهتمصرف انرژی ساختمان در 
. از آنجا گرددمیمیزان مصرف انرژی سرمایشی لحاظ 

که فرم ساختمان مرکزگرا است، در هر چرخشی، 
بخشی از ساختمان به هر جهتی رو کرده است. لذا، در 

هر چرخش، تفاوت فاحشی میان مصرف انرژی 
مابین  گیریجهتگردد. اما در ساختمان مشاهده نمی

درجه نسبت به جهت شمال، تفاوت میزان  310تا  280
ت به جهت فعلی زیادتر مصرف انرژی سرمایشی، نسب

کیلووات ساعت به  10. در این حالت در حدود گرددمی
کاهش مصرف انرژی سرمایشی در  مترمربعازای هر 
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پی خواهد داشت. این میزان کم کاهش مصرف انرژی 
بنابر نوع فرم ساختمان قابل توجیه است. اما اگر فرم 

تاً غیر از مرکز گرا بود، آنگاه قاعد ایگونهبهساختمان 
مختلف  هایگیریجهتمیزان مصرف انرژی نسبت به 

شد. در این حالت انتخاب صحیح تر میحساس
 . گرفتمیمورد توجه قرار  گیریجهت

 تحلیل اقتصادی و زیست محیطی  8-8

ر دده تحلیل اثرات اقتصادی اجرای راهبردهای ارایه ش
خش باقامتی در جزیره هندورابی در  هایساختمان

 د شد. بخش اول، عایدی اقتصادی کاهشبررسی خواه
 .هاهزینهآالیندگی و بخش دوم صرفه جویی در 

 الف( بررسی اقتصادی کاهش آالیندگی
ه ه شدرایبا توجه به اینکه اجرای راهبردهای غیر فعال ا

 یشیدر این تحقیق بطور مستقیم باعث کاهش بار سرما
 وساختمان و پیرو آن کاهش مصرف انرژی الکتریکی 

ی حاصل از ایگلخانهاقب آن، کاهش تولید گازهای متع
ع یان انواین رو، از ما . ازگرددمیفرآیند نیروگاهی 

ی قتصادا تأثیربه  آب، خاک و ...( هایآالینده) هاآالینده
وا ی هکاهش تولید انرژی الکتریکی بر تولید آالیندها

 پرداخته شده است. 
ار د انتشدرص 5/37طبق محاسبات به عمل آمده حدوده 
تولید برق  هایفعالیتکربن در سطح جهان ناشی از 

ارش (. و براساس گز1389باشد)کارگری و همکاران می
 93ز بیش ا 1395کشور در سال  زیستمحیطسازمان 

ی درصد از برق در کشور از طریق نیروگاهای حرارت
ات ساعت برق وولولید یک کیگردد. کاهش تتولید می

وگرم گازهای گاخانه کیل 2/1د تواند تا از تولیمی
 جلوگیری نماید. 

 هاهزینهب( بررسی صرفه جویی در 
راهبرد که بر اساس  5قابل بحث،  راهبردهایاز میان 

در کاهش مصرف انرژی  سازیشبیهروش تحقیق 
عایق  -2استفاده از بلوک لیکا  -1تحلیل شدند شامل: 
 -5ن تعبیه سایبا -4ایجاد آتریوم  -3حرارتی روی بام 

احداث رواق دور بنا هستند. اگرچه این راهبردها عملکرد 
انرژی ساختمان را به سطح یک ساختمان صفر انرژی 

دهند، اما در یک مقیاس کالن و در ارزیابی ارتقاء نمی

-موجود بهسازی شده می هایساختمانشمار زیادی از 

توان در کاهش مصرف انرژی و تولید آالینده به نتایج 
 ت یافت. مفیدی دس

یره ه مورد مطالعه در جزاقلیمی نمون -تحلیل عملکردی
رفه که میزان ص دهدمینشان  1هندورابی در جدول 

 1400جویی برای یک ساختمان هتلی به مساحت 
های یت راهبرددر صورت رعا -مترمربع )یک طبقه(

لیم اق )پیشنهاد شده در این تحقیق در جزیره هندورابی 
کیلووات  75ه جویی معادل گرم و مرطوب( ، صرف

 هزار 105ساعت برمترمربع و برای کل هتل معادل 
 کیلووات ساعت در سال به دست خواهد آمد. هزینه

ن یراتمام شده برای هرکیلووات ساعت انرژی برق در ا
ل ریا 7209برابر  96بدون احتساب یارانه در سال 

ریالی برای  591138باشد که معادل صرفه جویی می
ه به (. با توج1396در سال است )قریشی،  مربعهر متر

حی و کیلووات بر ساعت،این شیوه طرا 194نیاز انرژی 
در  %46بهسازی ساختمان هتل باعث صرفه جویی 

ریال  756،000،000انرژی و معادل  تأمین هایهزینه
 در سال خواهد شد.

ن یزامبعد از محاسبه اضافه هزینه اجرای راهبردها و 
 مصرف انرژی نقطه سر به سر مطابق صرفه جویی در

 محاسبه خواهد شد.  1رابطه 

=نقطه سر به سر         )1( 

اه م 32سال حدود  9/2نقطه سر به سر برای این هتل 
ه شود کخواهد بود. نقطه سر به سر به زمانی گفته می

پس از گذشت آن مدت میزان سودآوری و 
ماه هیچ  32نی که تا یکی شود. بدین مع گذاریسرمایه

شود و یسودی بابت اجرای راهبردها عاید بهره بردار نم
ا رپس از این مدت از ناحیه کاهش مصرف انرژی سود 

 کند.مشاهده می

 قیتحق جهینت -9

مقاله کوشید تا نتایج مطالعات نحوه استقرار این 
گردشگری در جزایر جنوبی ایران را با  هایمجموعه

زیست محیطی تبیین نماید.  یهاحریمفرض رعایت 
 هایساختمانتحقیقات انجام شده نشان داد که اغلب 
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احداث شده در مناطق جنوبی و دو جزیره بزرگ خلیج 
فارس، بدون توجه به شرایط محیطی، ساخته شده و 

شرایط آسایش از بار سرمایشی، تهویه  تأمینبرای 
ز انرژی ا تأمینمطبوع و روشنایی باالیی برخوردارند. 

فسیلی با هزینه و آلودگی باالیی مواجه  هاینیروگاه
های تحقیق در صورت اجرای است. مطابق یافته

تن از  126توان تا حدود راهبردهای پیشنهاد شده می
در  -برق هاینیروگاهناشی از احتراق  -هاآالیندهمیزان 

و تولید  تأمینسال کاست. که البته در جزایر جنوبی 
 هایروشتر است. تر و آالیندهپرهزینهانرژی به مراتب 

غیر فعال، بر اساس تجربیات به دست آمده از معماری 
تواند بخش مهمی از بومی منطقه و تحقیقات اخیر، می

 تأمینرا از طریق تعامل با محیط  موردنیازمیزان انرژی 
و یا مقادیر آن را کاهش دهد. نتایج این مقاله نشان داد 

ترکیبی افقی و عمودی و  هایایبانسکه با استفاده از 
 هارواقو  هاپنجرهتهویه پذیر بر روی  هایحفاظایجاد 

پیوسته، تغییر مصالح به سمت مواد با ظرفیت حرارتی 
پلیمری  هایعایقبام وارونه و  هایعایقکمتر، کاربرد 

ی همرفتی با هاآناز بیرون جداره خارجی، ایجاد جری
یجاد آترویم و چرخش به سمت و ا هااتاقافزایش ارتفاع 

کیلووات ساعت بر  75تا  توانمیبادهای ساحلی 
مترمربع در سال از بار سرمایشی ساختمانی، که به 

شود، کاست که این میزان شکل متداول طراحی می
انرژی الکتریکی  تأمین هایهزینهاز  %40حدود 

، راهبردهای  1ساختمان را کاهش خواهد داد. در جدول 
محیطی خالصه شده  هایتحلیلیدی با توجه به پیشنها
 است. 

 هایروشبدیهی است که در مراحل طراحی، توجه به 
های فتولتائیک و مانند پنل -فعال تجدید پذیر هم

در  -بادی هایتوربینهای خورشیدی یا آبگرمکن
ند مصرف انرژی توانمیساختمان با بازده انرژی باال، 
 راه داشته باشند. با کاهشکمتری را در ساختمان به هم

، و توجه به ظرفیت تحمل جزیره در جذب و هاآالینده
باز یافت فاضالب و زباله، امکان پایداری گونه زیستی 

در کنار منابع محیطی، امکان پذیر است. جزیره به 
های آرامش و سکوت طبیعی خود ادامه داده و گونه
واهند زیستی در شرایط مناسب اکولوژیک تداوم حیات خ

داد، شرایط آسایش برای گردشگران به نحو مطلوبی 
محقق شده و هزینه کمتر و منابح محیطی پایدارتری 

 بعد به میراث خواهد ماند. هاینسلبرای 

 یو قدردان تشکر -10

ریاسات و کارشناساان محتارم  ییو راهنماا یاز همکار
انی سازمان منطقه آزاد کیش در مساعدت در بازدید مید

 مطالعات تخصصی در توساعه جزیاره هنادورابیو ارائه 
 .گرددمیتشکر و قدردانی 

 هانوشتیپ -11

1. Integrated Design 
2. Passive Methods 

ست که تدابیر و سازوکاری ا (Passive)غیرفعال هایروش 
 وار ، تقربر اساس رفتار فیزیکی ساختمان، ناشی از فرم ، اس

 ساس شرایط محیطمصالح سرمایش و گرمایش بنا را برا
 .کندمی تأمیند توانمی

3. Integrated Environmental Solution 

4. Thermal Comfort 

رارت که درجه ح شودمیآسایش حرارتی به شرایطی گفته 
اس در آن شرایط احس است که اکثر افراد ایاندازهبهمحیط 

ت نابر مطالعاب. این درجه حرارت نمایندمیآسایش و راحتی 
ن، ی انجام شده در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکتطبیق

تیگراد و در درجه سان 28تا  21برای ایرانیان در تابستان بین 
 ه است.درجه سانتیگراد برآورد شد 25تا  5/20زمستان بین 

5. Heating, Ventilation and Air Conditioning 

 قاتیتحق کزمر در شده انجام بندیپهنه مطالعات براساس. 4
 سال در ییکسما یمرتض دکتر توسط مسکن و ختمانسا

 میاقل از رگروه،یز 36 و یمیاقل گروه هشت به رانیا ،1370
 .ستا شده یبند میتقس مرطوب و گرم اریبس تا سرد داًیشد

5. American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-Conditioning 

Engineers, Inc. 

 

6. Analytic Hierachy Process 
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 : نگارندگان(مآخذردشگری در اقلیم گرم و مرطوب )گ-امتیراهبردهای طراحی ساختمان اق -1 جدول

 جزییات راهبرد

 پوسته ساختمان

 تغییر مصالح 
 مرجانی بوم آورد  هایسنگاستفاده از 

 استفاده از بلوک لیکا 

کاری عایق  

 دیوار

 متری ( سانتی7و  5و3ی )هاضافه کردن الی

از  XPSاستایرن اکسترود شده از فوم پلی

 سمت داخل

 متری ( سانتی7و  5و3ی )اضافه کردن الیه

از  XPSاستایرن اکسترود شده از فوم پلی

 سمت خارج

 بام
متری ( سانتی7و  5و3ی )اضافه کردن الیه

استایرن اکسترود شده به شکل ساز فوم پلی

 بام وارونه 

 ساختمان هدوجداره کردن جدار
  ( 15 و 10و 5سانتیمتری+ فاصله هوایی ) 20الیه دیواربلوک سیمانی

 سانتیمتری 20سانتیمتر+ الیه دیواربلوک سیمانی 

  10سانتیمتری+ یک الیه عایق  20الیه دیواربلوک سیمانی 

 سانتیمتری 20سانتیمتری + الیه دیواربلوک سیمانی 

 بازشوهای بیرونی ره استفاده از پنجره دو جدا 

 تغییر فرم ساختمان

 سایبان افقی   سایبان

  عمودیسایبان  

 تلفیق سایبان عمودی و افقی 

 سایبان داخلی 

 تفییر ارتفاع مفید فضای سکونتی 

 استفاده از رواق جهت سایه اندازی روی پوسته بنا 

 تغییر ارتفاع سقف

 رواق پیرامون ساختمان

 ایجاد تهویه از طریق خاصیت دودکشی در سقف البی یه طبیعیاستفاده از تهو تهویه

  

 منابع: -12

 (.بررسی راهکارهای رویکار1392امرائی، عاطفه .) د
به  ی آکوتوریستی،هاتفرجگاهاکولوژیک در طراحی 

 بومزیساتعنوان گاامی ماوثر در جهات پایاداری 
جهانی. اولین هماهش ملی گردشاگری، جغرافیاا و 

  :)قابل دسترس در دار. همدان.پای زیستمحیط

https://www.civilica.com/Paper-TGES01-

TGES01_346.html( 

 (.1390دیوساالر، اسداهلل و علی شیخ اعظمی .)
پایدار شهرهای  یتوسعهفضایی  ریزیبرنامه

ساحلی نمونه موردی: شهر ساحلی نور. نشریه 
 .)قابل دسترس در: 64-43: 21توسعه. جغرافیا و 

201http://ensani.ir/file/download/article/

pdf.13-2154-20329125025) 

 (.1391رشیدزاده، الهام و شهریار شقاقی گندوانی .)
توجه به طراحی بررسی نقش معماری و اهمیت 

توریستی اکوتوریسم پایدار  -تفریحی هایمجموعه
و کاهش اثرات زیست محیطی. دومین کنفرانس 

. دانشگاه زیستمحیطو مدیریت  ریزیبرنامه
تهران.) قابل دسترس در: 

-https://www.civilica.com/Paper

.html121_02ESPME-02ESPME) 

 (.1394روستایی، سکینه و جمال خداکرمی .) بررسی
سایبان خارجی بر میزان مصرف انرژی  تأثیر

ی مسکونی در هاآنساختمان نمونه موردی آپارتم
اقلیم بوشهر. اولین کنگره سالیانه جهان و بحران 

 انرژی. شیراز.) قابل دسترس در:
-https://www.civilica.com/Paper

.html068_01ACWEC-01ACWEC) 

 (.مبانی ت1390زاهدی، شمس السادات .) وریسم و
. تهران: زیستمحیطبر  تأکیداکوتوریسم پایدار با 

 انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.

https://www.civilica.com/Paper-TGES01-TGES01_346=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1.html
https://www.civilica.com/Paper-TGES01-TGES01_346=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1.html
http://ensani.ir/file/download/article/20120329125025-2154-13.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/20120329125025-2154-13.pdf
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 (.گزینش 1391عابدینی، مطهره و مجید وفادار .)
مناسب گردشگری در جزیره هندورابی با  هایپهنه

مکانی. اولین کنفرانس  معیارِاستفاده از ارزیابی چند 
طی و راهکارهای های زیست محیبحران المللیبین

 :بهبود آن. جزیره کیش.)قابل دسترس در

-https://www.civilica.com/Paper

.html102_01ICECS-01ICECS) 

 (.پارامتره1396قریشی گلوگاهی، ابوالقاسم .) ای
محدود کننده مصرف انرژی در ساختمان. اولین 
همایش بین الملللی کاربرد علوم مهندسی در 

. تهران.) قابل 1404توسعه و پیشرفت ایران 
 دسترس در:

https://www.civilica.com/Paper-

ENGIEERCONF01-

ENGIEERCONF01_016.html(  

  قنبری، سیروس. اشکان ممقانی نسب و ناهید
(. ارزیابی اثرات توسعه 1391احسان زاده.)
دریایی مطالع موردی  زیستمحیطگردشگری بر 

ی هاآنبحر المللیبینجزیره کیش. اولین همایش 
زیست محیطی و راهکارهای بهبود آن .جزیره 

 کیش.)قابل دسترس در:
55313https://www.sid.ir/FileServer/SF/

.pdf0194h91) 

  .مقایسه (1389)کارگری، نرگس. رضا مستوری .
  هاینیروگاهدر انواع  ایگلخانهانتشار گازهای 

. نشریه انرژی  LCAبرق با استفاده از روش 
 .)قابل دسترس در:78-67 :(2) 13ایران. 
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