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چکیده
تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی به عنوان تهدیدات اصلی جوامع انسانی اساسا با مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانهای همراه استت
بخش مسکونی ،که به ترتیب  22و  82درصد از مصرف انرژی جهانی و انتشار گازهای گلخانتهای را تشتکیل متیدهتد ،نشتش مهمتی در
کاهش تغییرات آب و هوایی جهانی دارد ده کشور از جمله چین ،ایاالت متحده ،هند ،روسیه ،ژاپن ،آلمان ،کره جنتوبی ،کانتادا ،ایتران و
انگلستان ،دو سوم از کل گازهای گلخانهای جهان را تشکیل میدهند بنابراین ،مصرف انرژی مستکونی ایتن کشتورها و انتشتار گازهتای
گلخانهای ،اثرات مستشیم و قابل توجهی بر محیط زیست جهانی دارند هدف این مشاله ،بررسی وضعیت و روند فعلی مصرف انرژی ،انتشار
گازهای گلخانهای و سیاستهای انرژی در بخش مسکونی ،در سطح جهانی و در آن ده کشور است دریافت شد که مصرف انرژی جهتانی
مسکونی در سالهای  2111تا  84 ،2188درصد افزایش داشته است بیشتر این افزایش در کشورهای در حال توسعه رخ داده است که
در آن جمعیت ،شهرنشینی و رشد اقتصادی عامل اصلی بوده است در جهان ،بازار انرژی مسکونی تحت تاثیر زیست سنتی ( ٪41از کل)،
به دنبال آن برق ( )٪28و گاز طبیعی ()٪21میباشد ،اما نسبت کل سوختهای فسیلی در دهه گذشته کاهش یافته است سیاست انرژی
نشش مهمی در کنترل مصرف انرژی دارد کشورهای مختلف از سیاستهای مختلف انرژی مانند کدهای انرژی ،انگیزهها ،برچسب انترژی
استفاده میکنند این سیاستها میتواند موفشیت آمیز باشد ،زیرا با اجبار کردن آنها ،ایجاد انرژی خالص صفر و افزایش آگاهی عمتومی
در مورد فن آوریهای جدید افزایش مییابد با این حال کشورهای در حال توسعه مانند چین ،هند و ایران با رشد قابل توجهی در میزان
انتشار گازهای گلخانهای و مصرف انرژی مواجه هستند که عمدتا به عدم وجود سیاست قوی کمک میکند
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تتتتاریر دریافتتتت مشالتتته ،8931/12/81 :تتتتاریر پتتتذیرش مشالتتته:
8931/19/21
 .1مقدمه
ساختمانها تشریبا  41درصد از مصرف انرژی جهان را تشکیل میدهند و نشش مهمی در بازار انرژی ایفا میکنند تشاضای انرژی
ساختمانها پیش بینی میشود که در دهههای آینده در سراسر جهان رشد کند (Xing et al,1122 & Ibn-Mohammed et al,
 )1122عالوه بر این ،ساختمانها دارای تاثیر قابل توجهی در مورد استفاده از منابع طبیعی میباشند & (Lechtenböhmer
) Schüring, 1121 & Cabeza et al, 1122از این رو ،در حالی که ساختمانها امکانات را برای نیازهای انسانی فراهم میکنند
و مزایای بی شماره آنها به جامعه نمیتواند نادیده گرفته شود ،ولی در طول دهههای گذشته تاثیرات مخربی بر محیط داشتهاند (Zuo
).& Zhao, 1122
از  41سال پیش تا کنون ،تشاضای انرژی در ساختمانها (از جمله ساختمانهای مسکونی و تجاری) به میزان  ٪8.1در سال افزایش یافته
است) (International Energy Agency (IEA); 1122و پیش بینی می شود که از  2231مگاپیکسل ( 886.1یورو) در سال
 2181به بیش از  4411مگاپیکسل ) تا سال  ،2101با بیشترین افزایش از کشورهای در حال توسعه همراه باشد ).(IEA; 1122101
در تحشیشی دیگر این گونه بیان میشود که سه چهارم کل مصرف انرژی در بخش ساختمان مسکونی است ،جتایی کته پتانستیل بتاالیی
برای بهبود کارآیی انرژی وجود دارد ) .(IEA); 1122عالوه بر این ،ساختمانها نیز مسئولیت انتشتار گازهتای گلخانتهای را بته عهتده
دارند ) (Robert & Kummert, 1121به نظر میرسد انتشار گاز دی اکسید کربن تشریبا سه چهارم از گازهای گلخانتهای جهتانی
( )GHGرا تشکیل میدهد و به عنوان گاز اصلی مستئول تغییتر اقلتیم استت .(Nataly Echevarria .(Huaman & Xiu Jun,
1122
با توجه به مشکالت زیست محیطی جهان و کاهش منابع انرژی تجدیدناپذیر و افزایش بی رویه استفاده از منابع فسیلی و تولید گازهتای
گلخانهای ،معماران از طریق انتخاب نوع مصالح و روش ساخت و ساز سهم بسزایی در کاهش آلودگیهای زیست محیطی و مصرف انرژی
دارند .فرضیه تحشیق چنین است که ساختمان دارای انرژی نهفته باالیی است و اگر معماران بتوانند سازهای مناسب از نظر نوع مصتالح و
روش اجرا انتخاب نمایند ،کمک شایانی به کاهش مسائل زیست محیطی خواهد شد از این رو سواالت تحشیق عبارتند از :ساختمان چته
نششی در معماری پایدار می تواند داشته باشد؟ چگونه میتوان بناها را بر اساس میزان مصترف انترژی در فراینتد تولیتد ستنجید؟ بتدین
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منظور ،چندین المان برای مصالح بنا بطور جداگانه مشخص گردیده و میزان تاثیر این تغییترات در مشتدار انترژی فراینتد تولیتد مصتالح
(انرژی نهفته) بررسی گردیده است.
 .2ارزیابی انرژی نهفته ساختمان
این روش به عنوان جدیدترین و دقیق ترین روش ارزیابی پایداری بنا در سالهای اخیر مطرح گردیده استت و اغلتتب کشتورهای جهتان
این روش را برای وضعیت ویژه خود تعریف و روشهای نتیجه گیری از آن را طترح و بطتور گستترده اعمتال کردهاند انرژی نهفته انرژی
مصرفی توسط کلیه فرآیندهای مرتبط در تولید یک ساختمان است که استخراج از معدن و پتردازش روی منتابع طبیعتی مپتل پختت و
ترکیب به منظور به عمل آوردن و ساختن محصول و حمل و نشل و تولید نهایی را شامل متیشتود هتر ستاختمان مجموعتهای استت از
ترکیب تعداد زیادی از مواد و مصالح پردازش شده که هر کدام در به وجود آوردن کل انرژی نهفته ستاختمان مشتارکت دارنتد وضتعیت
ویژه هر منطشه عبارت است از مواد و مصالح موجود بومی در حداقل فاصله از محل تولید تا مصرف؛ به عنوان مپال در هر منطشتهای کته
سنگ آهن موجود میباشد مناسبترین سازه بکارگیری فوالد میباشد و به این ترتیب با حداقل انرژی نهفته مواد و مصالح در ساختار بنا
بکار گرفته میشود انرژی نهفته شامل انرژی در حین بهرهبرداری و تخریب نهایی ساختمان نمیباشتد بته عبتارت دیگتر انترژی نهفتته
سرچشمه و اجزای ابتدا تا انتهای تأثیرات دوره بهره برداری یک بنا است تنها و مهمترین عامل در کاهش تأثیر انرژی نهفته طراحی بلند
مدت ،با کیفیت و مشاوم و قابل انطباق بودن ساختمانها با محیط است (ممشانی و همکاران )8931 ،انتخاب مواد و مصتالح و روشهتای
ساخت میتواند به طور قابل توجه مشدار انرژی نهفته در ساختار و سازه یک ساختمان را تغییر دهد عناصر انرژی نهفته مصتالح درحتین
تولید میتواند متغیر باشد و بطور گستردهای بستگی به نوع روش ساخت دارد (مهدیزاده و همکاران)8930 ،
 .3بحران انرژی و مصرف آن
در چند دهه اخیر ،جهان دو شوك مهم انرژی را پشت سر گذاشته است که اولین آن مربوط به سال  8321بتتتوده و دیگتتتری در ستتتال
 2119آغتتاز شتتده استتت شوك جدید انرژی با افزایش مصرف انرژی درکشورهای چین و هند همراه بوده و باعﺚ افزایش شدید تشاضا و
قیمت انرژی در جهان شده است از طرف دیگر با توجه به تجدید ناپذیر بودن سوختهای فسیلی بروز شوكهای جدید و شدیدتر بسیار
محتمل است در این راستا مدیریت مصرف انرژی به عنوان راه حلی برای کاهش اثرات این رویداد محتمل بر جوامع ،موردتوجه
قرارگرفته است استفاده از مصالح نوین ،منابع تجدیدپذیر مپل باد و خورشید ،ابداع راه کارهای جدید عایقسازی ازجمله فعالیتهایی
بودند که در این زمینه انجام شدند ولی خیلی زود معلوم شد که تأثیر هریک از این عوامل بدون در نظر گرفتن دیگری موجب هدر رفتن
بخش عمدهای از ﻇرفیت بهینه سازی آن ها میشود پتانسیل کاهش مصرف انرژی با بهرهگیری از مدیریت مناسب  ،بسیار باالست به
طوری که میتوان انرژی مصرفی بخش ساختمان را با رعایت اصول و استفاده از سرمایه گذاری ناچیز اولیه به  0تا  91درصد کاهش داد
سال  ،8931شماره 18
93

www.cpjournals.com

در این راستا "فن راه اندازی پیوستته"  (Continuous (Commissioningرویکردی بود که اولین بار در ایاالت متحده بنیان نهاده
شد و نتایﺞ قابل توجهی در کاهش انرژی مصرفی ساختمان داشت طراحی یکﭙارچه )Design

 (Integratedساختمان رویکرد

مدیریتی دیگری بود که در یک دهه اخیر بسیار موردتوجه بوده و در قالب مدل سازی اطالعات ساختمان بروز یافته است (اقبال شاکری،
)8938
 .4راه کارهای کاهش مصرف انرژی
با استفاده از طراحی و معماری مناسب ساختمان و با بکارگیری آن بر اساس تجربه و بدون صرف هزینه میتتوان بته کتاهش متوثری در
زمینه مصرف انرژی دست یافت از جمله اقداماتی که در این بخش قابل انجام است میتوان به جهت گیری مناستب ،محتل قترار گیتری
مناسب پنجرهها ،و نسبت سطح آنها به دیوار ،شکل ساختمان و سایههای ساختمانهای مجاور اشاره کرد البته برای دستیابی به نتتایﺞ
مطلوب در معماری ساختمان باید نوع شرایط آب و هوایی و نوع مصالح به کار رفتته در پوشتش ستاختمان ،کتاربری ستاختمان و دیگتر
پارامترهای مرتبط را نیز در نظر گرفت در مورد کاربری ساختمان میتوان گفت در ساختمانهای مسکونی بختش عمتده انترژی صترف
گرمایش میشود در حالی که در ساختمانهای اداری – تجاری بیشترین مصرف را روشتنایی بته ختود اختصتاد داده استت (فریتدونی،
)8934
امروزه دستیابی به توسعه پایدار هدف بسیاری از کشورهای جهان است چرا که منابع انرژی در جهان محدود است با توجه به رویکرد
کشور برای کاهش وابستگی به منابع نفتی و نیاز به کاهش مصرف انرژی در بختتتشهتتتای مختلف صنعت و ساختمان و باال بودن مصرف
انرژی در ساختمان ،آنها به عنوان اولین گزینه در زمینه توجه به راهکارهای صرفه جویی در مصرف انرژی محسوب میشوند استفاده از
سامانههای ایستا و پویا برای بهرهگیری از انرژی خورشیدی میتواند راهکاری موثر در کاهش مصرف سوختهای فسیلی باشد نحوه
جهتیابی ساختمانها و چگونگی مصالح بکار گرفته شده در آنهتتا نیز از دیگر مسائل مﺆثر میباشد عادیسازی استفاده از انرژی در یک
ساختمان به عوامل زیادی مانند اقلیم ،بار داخلی عایشکاری و جزئیات اجرائی و خصوصیات سکونت و تجهیزات موجود و

بستگی دارد

که باید مانند ضوابط تراکم و پارکینگ و در شهرداری با آن برخورد شود (سفالیی)8912 ،
اصولی که در طراحی باید رعایت شود تا یک ساختمان در زمرهی بناهای پایدار طبشهبندی شود به شرح زیر است:


اصل اول ،حفظ انرژی :بنا باید طوری ساخته شود که نیاز ساختمان به سوختهای فسیلی را به حداقل برساند



اصتل دوم ،هماهنگی با اقلیم :بناها باید طوری طراحی شوند که با اقلیم و منابع انرژی موجود در محل احداث هماهنگی داشته
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و کار کند


اصتتتل ستتتوم ،کاهش استفاده از منابع جدید مصالح :ستتتاختمانها بایستی به گونهای طراحی شوند که میزان استفاده از منابع
جدید را تا حد ممکن کاهش داده و در پایان عمر مفید خود برای ساختن بنای جدید ،خود به عنوان منبع جدید به کار روند



اصتتتل چهتتتارم ،برآوردن نیازهای ساکنان :در معماری پایدار برآورده شدن نیازهای روحی و جسمی ساکنان از اهمیت خاصی
برخوردار است



اصل پنجم ،هماهنگی با سایت :بنا باید با مالیمت در زمین سایت خود قرار گیرد و با محیط اطراف سنخیت داشته باشد



اصل ششم ،کلگرایی :تمام اصول معماری پایدار باید در یک پروسهی کامل که منجر به ساخته شدن محیط زیست سالم می-
شود ،تجسم یابد (قیاسوند)8910 ،

با توجه به اینکه بختتش زیتتادی از انرژی مصرف شده در جهان در ساختمان هاست باید به نکاتی که موجب صرفهجویی در مصرف انرژی
در این بخش میشود توجه کرد یکی از عواملی که در مصرف و متعاقب آن اتالف انرژی تاثیر زیادی دارد ،طراحی معماری و فرم
ساختمان است طراحی معماری ساختمان باید حداالمکان همساز با اقلیم باشد به نحوی که از شرایط مطلوب طبیعی حداکپر استفاده به
عمل آید در ضمن ،ساختمان در برابر شرایط نامطلوب اقلیمی محافظت گردد تا مشدار انرژی مورد نیاز برای تأمین گرمایش و سرمایش
به حداقل رسیده و بخشی از آن به طریق طبیعی تأمین شود بدین ترتیب شرایط آسایش به نحو مطلوبتری در داخل فﻀاهای معماری
تأمین میشود برخی عوامل موثر در بهره گیری از انرژیهای طبیعی در ساختمان به شرح زیر است:


جهت گیری کلی و فرم ساختمان



جانمایی فﻀاهای داخلی



جدارههای نورگذر



سایبانها اینرسی حرارتی



تعویﺾ هوا ( مبحﺚ  83مشررات ملی ساختمان)

 4-1مصالح
صنعت ساختمان سازی یکی از عمدهترین مصرف کنندگان انرژی در بین بخشهای اقتصادی در کشور محسوب متیگتردد و متدیریت و
کاهش مصرف انرژی یکی از ضرورتهای اصلی بخش انرژی به شمار میرود طراحی و ساخت نامناسب ،مصالح و مواد بته کتار رفتته در
ساختمانها و انتخاب نامناسب پوشش ساختمانها مانند پنجرهها و سیستم ،تجهیزات غیر استاندارد عایقکاری از مهمترین عوامل شدت
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باالی مصرف انرژی در ساختمانها است ممکن است در نگاه اول انتظار برود هرچه مشاومت حرارتی دیوار باالتر باشد مصترف انترژی آن
کمتر خواهد بود ولیکن با تغییر ضخامت الیهها و تغییر چگالی مواد اینرسی حرارتی آن تغییر کرده و در انتشال حرارت مصالح نیز تتأثیر
خواهد گذاشت از این رو برای در نظر گرفتن تمام پارامترهای مﺆثر در تبادل حرارت ،استفاده از مدلسازی اطالعات ساختمان که قابلیتت
مدلسازی الیههای ساختمانی به تفکیک را نیز دارد ،کمک شایانی به برآورد دقیقتر و جامعتر انرژی خواهد کترد تتأثیر کتاهش مصترف
انرژی به ازای استفاده از روشهای صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمانهای چند طبشه و در طول عمر آنهتا رقتم بتاالیی را منجتر
میشود به همین دلیل در صورت در نظر گرفتن صرفه جویی هزینههای اضافی ناشی از مصرف انرژی بیشتر ،هزینته بتاالتر اولیته بترای
خرید و اجرای مصالح با عملکرد انرژی را توجیه مینماید (علیزاده و همکاران)8936 ،
 4-1-1مصالح در سازه ساختمان
از آنجایی که انرژی نهفته در سازهها تا پایان عمر بنا ثابت و بدون تغییر باقی میماند لذا انتخاب مصالحی که معموال قابلیت استتفاده در
بخش سازه را دارند ،بسیار با اهمیت خواهد شد از جهتی دیگر به علت تاثیرات آنها بر محیط جهانی انرژی نهفته این سازهها میبایست
مورد توجه طراحان باشد در نتیجه در این بخش به بررسی انواع مصالح استفاده شده در سازه پرداخته خواهد شد:
 4-1-1-1سازه فوالدی
سازه فوالدی از پر مصرفترین مصالح ساختمانی است اصلیترین و پر مصرفترین بخش انرژی در فرایند فوالد از سنگ آهن استت لتذا
انرژی نهفته فوالد در مشایسه با سایر گزینههای مصالح ساخت و ساز نسبتا باال می باشد ).(Newton et al, 1121
 4-1-1-2سازه بتنی
سازه بتنی مانند فوالد از مهمترین صنایع کارخانهای در جهان یکی از عمدهترین مصالح در تولیتد گازهتای گلخانتهای استت و بته علتت
فرایند تولید هزینه بر و سنگین در بخش مصرف انرژی ،از انرژی نهفته باالیی برخوردار است .(Rogers, (1121
 4-1-2پنجرهها و سایبان
پنجرههای جنوبی باید توسط پیش آمدگی یا حفاظهایی در سایه قرار گیرند سایه ایجاد شده ،از تابش مستشیم خورشید در ماههای
تابستان جلوگیری به عمل آورده اما باعﺚ بیشترین نفوذ نور خورشید در ماههای زمستان میگردد درختان برگ ریز ،سایه بهینه را برای
جبهههای شرقی و غربی ساختمان فراهم میآورند در طول ماههای گرمتر ،بوسیله برگها سایه ایجاد شده و تعرق درختان نیز در تأمین
سرمایش مورد نیاز ساختمان کمک مینماید به هر حال ،این درختان نور خورشید در زمستان را مسدود نمیکنند (واتسون)8922 ،
در خانههای قدیمی حدود  91درصد و در خانههای جدید  80تا  21در صد کل اتالف حرارت توسط پنجرهها صورت میگیرد مهمتترین
عوامل تأثیرگذار بر انتشال حرارت از طریق پنجرهها عبارتند از :ساختمان چارچوب و قاب پنجره ،ابعاد پنجره ،درزبنتدی پنجتره و شیشته
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مناسب (ازقندی )8912 ،مدت زمان مدیدی است که از پنجره به عنوان تهویته ،استتفاده از نتور روز و روشتنایی استتفاده شتده استت
بسیاری از مطالعات نشان دادهاند که حتی آسایش ،سالمتی و بهرهوری در محیط های داخل ساختمان که از تهویه مناسب و نور طبیعی
برخوردارند ،بهبود مییابد با این وجود پنجرهها منبع اصلی اتالف ناخواسته گرما ،ناراحتی و مشکالت مربتوط بته میعتان متیباشتند در
سالهای اخیر انشالبی فنی و تکنیکی در مورد پنجره و صنعت پنجرهسازی به وقوع پیوست سیستمهای شیشه و پنجره با عملکرد عتالی
و بازدهی باال در حال حاضر موجودند که به طور چشمگیر و موثری مصرف انرژی را کاهش داده و از ورود منابع آلودگی صوتی و گترد و
غبار به داخل ساختمان جلوگیری میکنند در این پنجرهها اتالف حرارت و نشت هوا کمتر و سطوح این پنجرهها گرمتر متیباشتند کته
این امر موجب افزایش و بهبود راحتی شده و مشکل میعان را به حداقل میرساند این پنجرهها با عملکرد باال و عتالی ،دوجتداره یتا سته
جداره،دارای فیلمها و پوششهای مخصود بوده و فﻀای میانی جدارههای آنها توسط گازهای ویژه پر شتده و قابلیتتهتای پیشترفته و
اصالح شده دارند در سالهای اخیر انواع مختلف شیشه ،پوششها و قابها جهت استفاده در سیستمهتای پنجتره بته طتور چشتمگیری
افزایش یافتهاند ،بناب راین امکان انتختاب بهینته پنجتره ستازگار بتا شترایط متفتاوت از محیطتی بته محتیط دیگتر وجتود دارد (دقیتق و
مشتاق)8912،
یکی از راههای اتالف حرارت ،خروج هوای گرم و نفوذ هوای سرد به داخل است این اتفاق زمانی روی میدهد که هوای گرم به باال صعود
کرده و در نتیجه هوای سرد از راه درزها وارد ساختمان میشود وجود نورگیرها ،سشفهای بلند و باز بودن دودکش شومینههتا (افتزایش
فشار) و سرعت باد در کنار درزبندی ضعیف پنجرهها باعﺚ خروج هوای داخل ساختمان و جتایگزینی هتوای بیترون متیشتود (دقیتق و
مشتاق)8912 ،
انتخاب شیشه و پنجره بایستی کامال همه جانبه در نظر گرفته شود:


بهره ،دریافت و اتالف حرارت



نیازمندیهای بصری



کنترل سایه و نور خورشید



آسایش حرارتی



کنترل میعان



کنترل اشعه ماوراء بنفش



کنترل صوتی



تاثیرات رنگ
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روشنایی و نور روز



نیازمندیهای انرژی



و در نهایت انتخاب بهینه و مطلوب سیستمهای پنجره و شیشه به عوامل زیادی از جمله نوع کتاربری ستاختمان ،آب و هتوای
محلی ،میزان استفاده و کارایی ،جهت و سمت قرار گرفتن ساختمان و میزان تسهیالت و امکانات رفاهی بستگی دارد (دقیتق و
مشتاق)8912 ،

 4-1-2-1پنجرههای تک جداره
فرم و شکل بیشتر پنجرهها تک جداره است این نوع پنجره کامال روشن است و اتالف حرارتی در آنها بته صتورت رستانش ،و همرفتتی
تابشی در مدت فصل گرما بسیار باال میباشد این پنجرهها که از یک الیه شیشه ساخته شدهاند به عنتوان یکتی از گزینتههتای طراحتی
معماران در گذشته به شمار میرفته است اما پس از بحرانهای مربوط به گرم شدن زمین و مشکالت زیادی که در دهه  8321متیالدی
در انرژی به وجود آمد ،استفاده از این پنجرهها به علت عایق بندیهای حرارتی و صوتی ضعیف کاهش یافت و گزینههای دیگتری ماننتد
پنجرههای دوالیه و چند الیه جایگزین این نوع پنجرهها شدند ()Soylemez, 1112
 4-1-2-2پنجرههای دو جداره
طراحان ساختمانهای تجاری یا خانگی ،معموال برای اجتناب از پرداخت بهای سنگین برای تامین انرژی مورد نیاز ،اقدام به کاهش سطح
پنجرههای مورد استفاده مینمایند به این دلیل سیستم پنجرههای دوجداره (با الیه پوششی یا بدون آن) برای صرفه جویی بیشتتر بکتار
گرفته میشود در پنجرههای دوجداره اتالف حرارتی تشریبا نصف میشود فواصل بین دو جداره معموال  1/0اینچ است اتالف حرارتی بتا
استفاده از انواع الیههای پوششی با تشعشع کم به مشدار قابل توجهی کاهش مییابد شیشه دوجداره دو ورق شیشه است که توسط یتک
فاصل (اسﭙیسر) در دور تا دور آن ،از هم جدا شدهاند و این فاصلهها با مواد درزگیر به هم میچسبند خواد اصتلی شیشته دوجتداره بته
دلیل همین فاصله بین دو شیشه است شیشههای دوجداره به صورت ترکیبی از انواع شیشتههتای مختلتف نظیتر شیشته ستاده ،رنگتی،
رفلکس ،لمینیت ،سکوریت و مات طراحی میشوند که نوع شیشه خود میتواند عامل بسیار مهمی در کاهش میزان اتتالف انترژی باشتد
قابل ذکر است انواع جدیدی از شیشههای دوجداره ساخته شدهاند که بین دو ورق خال وجود دارد در این نوع شیشههتا فاصتله بتین دو
ورق بسیار کم میباشد و دارای خواد صوتی و حرارتی بهتری میباشد شیشههای دوجداره را میتوان بر روی قابهای آلومنیومی آهنی
یا از جنس  PVCتعبیه و استفاده کرد که باعﺚ جلوگیری از اتالف انرژی به میزان قابل توجهی میشود (نشریه آلومینیوم)8918 ،
ضریب انتشال حرارت شیشههای دو جداره نصف شیشههای یک جداره میباشد و افزودن الیههتای بعتدی بته پنجتره تتاثیر کمتتری (در
حدود  82درصد) نسبت به الیه دوم خواهد داشت نور قابل رویت از طول موجهایی تشکیل شده استت کته توستط چشتم انستان قابتل
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ردیابی است این نور تشریبا شامل  42درصد انرژی نور خورشید است میزان عبور قابل رویت با افزایش تعداد الیههای شیشه کاهش قابل
توجهی نداشته و از این بابت عملکرد پنجره کامال قابل قبول است (دقیق)8912 ،
 4-1-2-3پنجرههای چند الیه
امروزه توسعه فنآوری تولید پوششهای جدید چند الیه شیشهای توانسته مشکالت کاربرد شیشه را به میزان قابل توجهی رفع نمتوده و
تاثیر زیادی در بهینه سازی مصرف سوخت ایفا نماید پنجرههای با پوشش جدید و مدرن میتوانند در حد وسیعی این جریان حرارتی را
کنترل کنند ،پنجرههای جدید به مشدار قابل توجهی مصرف الکتریسیته مورد نیاز برای تهویه هوا ،تامین گرما و نور را کاهش متیدهنتد
(ویلسون و موریل)8911،
 4-1-2-4پنجرههای رنگی
شیشههای رنگی در واقع همان شیشه های معمولی هستند که با اضافه کتردن فلتز در طتول فراینتد پرداختت شیشته تولیتد متیشتوند
( )Rezaei et al, 1120افتتزودن فلتتز و تولیتتد شیشتتههتتای رنگتتی ستتبب بهبتتود خصوصتتیات اپتیکتتی شیشتتههتتای معمتتولی
شده( )Shcherbakova et al, 1112و ضریب گرمای ورودی تابش خورشید را بهبتود متیبخشتد در تحشیشتی کته در ستال 2186
میالدی توسط رضایی و همکاران صورت گرفت ،تغییر رنگ شیشه از برنز به سبز با ضخامت ثابت سبب تغییر در ضتریب گرمتای ورودی
خورشید از  1.6به  1.23شد به همین ترتیب نشان داده شد که تغییر رنگ شیشه از برنز به خاکستری ،ضریب گرمای ورودی خورشتید
را از  1.6به  1.00کاهش میدهد ()Rezaei et al, 1120
 4-1-3پوششهای ساختمان
خصوصیات پوشش ساختمان تأثیر قابل توجهی بر بازدهی انرژی ساختمانها ،کیفیت هوای داخل و دمای آسایش انستان دارد بنتابراین
ارزیابی کارآمد عملکرد حرارتی پوشش ساختمان در کاهش مصرف انرژی سیستمهای گرمایش ،سرمایش و تهویه مطبتوع نشتش حیتاتی
ایفا میکند ) (Allen & Iano, 1122به طور مشخص طراحی دقیق پوشش ساختمان میتواند بهرهوری انرژی ساختمانها را بهبتود
بخشد ) (Lin et al, 1122دیوارهای خارجی ،بازشوها ،سشف ،پی ،عایقهای حرارتی ،جرم حرارتی ،سایهبانها و همگی جزو مولفته-
های کلیدی در پوشش ساختمانها هستند ) .(Sadineni et al, 1122طبق تحشیشی توسط حسینی در سال  31در یتک ستاختمان
معمولی عرف در تهران مجموع اتالف حرارتی از دیوارها و سشف حدود  20درصد از کل حرارت اتالفتی را تشتکیل متیدهتد بترای درك
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نحوه اثرگذاری این عوامل بر طراحی ساختمان ،نیاز به دانستن چگونگی بهینه سازی پوشش بر استاس پارامترهتای آب و هتوا ،مکتان و
مشخصات پوشش ساختمان است (Krygiel & (Nies, 1112.

 4-1-3-1تاثیر دیوار پانلهای ساندویچی بر روی بهینه سازی انرژی
با توجه به محدودیت منابع انرژی در کره زمین و نیاز صنعت به انرژی بخصود سوختهای فسیلی جامعه بشریت در صدد کاهش هتدر
رفتن انرژی به هر طریق ممکن میباشد یکی از راههایی که اخیرا در کشور ایران بسیار مورد توجه واقع شده است کاهش پرت انرژی در
ساختمانها میباشد توجه به صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمانها در ایران به علت الگوی مصرف کشور است که مورد توجه بیشتر
قرار گرفته است بر عکس کشورهای صنعتی الگوی مصرف در کشور ایران به نحوی است که مصرف انرژی در قسمتهای مسکونی بسیار
بیشتر از مشادیر مشابه در کشورهای صنعتی است در حالی که مصرف انرژی در قسمت صنعت کمتر از کشورهای صنعتی میباشتد لتذا
این الگوی مصرف توجه همگان را به کاهش مصرف انرژی در ساختمانها به عنوان یکی از عوامل اصلی هدر رفتن انرژی در کشور مبذول
داشته است در مشایسه انجام شده بین انواع مختلف دیوارههای پیرامونی مپال تیغههای گچی و آجری  81تا  21سانتی متتری در منتابع
مختلف مشاهده شده است که استفاده از الیه عایق پلی استایرن و پانلهای ساندویچی قابلیت صرفه جویی  41درصدی در مصرف انرژی
به دلیل انرژی جلوگیری از هدر رفتن را دارد (پور اختریه)8911 ،
در اینجا با توجه به عایق بودن مصالح سبک ساز مانند پلی استایرن و هوای داخل شده دربتن پاششی انتظار میرود که عالوه بر عملکرد
الیه عایق پلی استایرن عملکرد خود بتن به عنوان الیه مشاوم در برابر حرارت و صرفه جویی در مصرف انرژی باز هم بیشتر شتود لتذا بته
منظور شناسایی دقیق رفتار دیوارها میتوان به آزمایشهای انجام شده بر روی ضریب هدایت حرارتی بتن سبک ساخته شتده بتا ستبک
دانههای پلی استایرن اشاره نمود با توجه به دستورالعملهای مبحﺚ نوزدهم مشررات ملی ستاختمان و راهنمتای آن وجتود آرماتورهتای
قطری در این پانلها میتواند عامل هدر رفتن انرژی به علت ایجاد پل حرارتی بین دو الیه بتن دو طرف شود لتیکن در آزمایشتات بتتن
سبک ساخته شده با دانههای پلی استایرن در مرکز تحشیشات ساختمان و مسکن که ضریب هدایت حرارتی بتن از حدود  8.20برای بتن
معمولی به  1.210برای بتن سبک ساخته شده ،با دانههای پلی استایرن تشلیل مییابد (وزن مخصود بتن سبک متورد آزمتایش حتدود
 611بوده است) با توجه به پوشش روی آمارتورها توسط بتن سبک در پانلهای ساندویچی و ضتریب هتدایت حرارتتی بتتن ستبک کته
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حدود یک هشتم ضریب هدایت حرارتی بتن معمولی میباشد،کاهش اثر پل حرارتی برشگیرها و در نتیجه بهبود خواد حرارتی پانلهای
ساندویچی پیش بینی میشود (پرهیزگار و همکاران)8911 ،
 4-1-3-2تاثیر سیستمهای پانل سه بعدی بر روی بهینه سازی انرژی
استفاده از دیوارهای سیستمهای پانل سه بعدی میتواند با رعایت تمهیداتی کاهش مصرف انرژی را در مشایسه با جتدارهای متعتارف بته
همراه داشته باشد سیستم تشکیل دهنده پانل های سه بعدی از سه قسمت اصلی تشکیل شده است که عبارتند از :الیههای بتنی در دو
طرف دیوار ،میلگردهای فوالدی که قسمتهای بتنی را مسلح مینمایند و توسط رابطههای مورب فوالدی به یکدیگر متصل متیشتوند و
الیه عایق حرارتی (پلی استایرن منبسط شده) در قسمت میانی دیوار شبکههای فلتزی در کارخانته و بتا جتوش نشطتهای میلگردهتا بته
یکدیگر آماده میشوند فاصله میلگردهای فلزی در پانل سه بعدی 811 ،و قطر میلگردها  9/0میلیمتر استت الیته عتایق حرارتتی (پلتی
استایرن منبسط شده) دارای ضخامتی برابر  61میلیمتر است بتن به صورت درجا به دو طرف پانل پاشیده میشتود کته دارای ضتخامت
معادل  41میلیمتردر هر طرف است .از جمهه خصوصیات مهم پانلهای سه بعدی خاصیت عایق حرارت پلتی استتایرن استت کته متانع
تبادل گرمایی داخل و خارج ساختمان میگردد و تا حدود  41درصد در مصرف سوخت و انرژی صترفه جتویی در پتی دارد (پوراختریته،
 )8911با توجه به نشش مشررات ملی ساختمان در بهینه سازی مصرف انرژی در ستاختمانهتا (مبحتﺚ  83مشتررات ملتی ستاختمان)،
همچنین تاثیر نسبتاً مطلوب این سیستمها در کاهش مصرف انرژی در ساختمان ،پیشنهاد میگردد مطالعتات بیشتتری در ایتن ارتبتاط
انجام گرفته و استفاده از آنها بصورت گستردهتری مورد توجه قرار میگیرد.
 4-1-3-3تاثیر دیوار ترومب بر روی بهینه سازی انرژی
دیوار ترومب نوعی دیوار ذخیره ساز حرارتی است دیواری تیره رو به جنوب و از جنس مصالح با ﻇرفیت حرارتی باال که توستط پوششتی
شفاف در فاصلهای کم پوشانده میشود پوشش شفاف شیشهای یا پالستیکی با فاصله ای حدود  8تتا  01ستانتیمتر از دیتوار قترار دارد
دیوار توسط تابش خورشید پس از عبور آن از الیهی شفاف ،گرم میشود ،هوای داخلی را گرم کرده و گرما را نیز در خود ذخیره میکند
میزان جذب انرژی گرمایی خورشید توسط دیوار ترومب به چهار عامل بستگی دارد 8 :نوع دیوار (سیمان ،آجر ،آب)  2ضخامت دیوار 9
مساحت دیوار ترومب نسبت به کل دیوارها  4تعداد الیههای شیشه (یک جداره ،دوجداره ،سه جداره) ).(Amina, 1121
 4-1-3-4تاثیر دیوار با بلوک های سفالی بر روی بهینه سازی انرژی
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مطالعات نظری و تجربی به وضوح نشان دادهاند که هندسهی سوراخها نششی کلیدی در تعیین مشخصات فیزیکی ،مکانیکی بلتوكهتای
سفالی دارند در زمینه انتشال حرارت ،تحشیشات متعددی انجام شده که به نتایجی تعیتین کننتده منجتر شتدهانتد و در حتال حاضتر در
کشورهای صنعتی ،بلوكهای سفالی مخصوصی تولید میشوند که جوابگوی کلیه انتظارات از بعد انتشال حرارت و صرفه جویی در مصرف
انرژی میباشند (ممشانی)8931 ،
 4-1-4بام
با بررسی عملکرد حرارتی ،بام ساختمان و پیگیری تغییرات آنها در ساعات و فصول مختلف میتوان به راهکارهای موثر در جهت اصالح
طراحی اجزا دست یافت و متوجه شد که چنین عنصر معماری تا چه اندازه در اتالف انرژی بنا به صرفه جتویی غیتر مستتشیم انترژی بته
خصود در محیط های شهری موثر است (مسندی و حیدری)8913 ،
پراهمیت ترین قسمت از پوشش ساختمان در زمینه حفاﻇت حرارتی ،بام آن است ،چرا که بام ساختمان ،مستتشیما تحتت تتابش نتور و
گرمای خورشید قرار دارد و حفاﻇت آن از دریافت این تابش نسبت به بخشهای دیگر ،دشوارتر است از سویی عملکترد بتام بستتگی بته
فرم ،ساختار و مصالح به کار رفته در آن را دارد و عکسالعمل آن در برابر شرایط آب وهوایی گوناگون ،بسیار متفاوت خواهد بود (نیلسن،
 )8913مطالعات انجام شده در زمینه فرم سشفها ،زوایای آنها ،تأثیر این متغیرها بر دریافت انرژی تابشی در پژوهشهتای پیشتین بته
صورت مختصر در زیر شرح داده شده است:
در مشالهای با نام نشش فرم سشف در طراحی سیستم ساختمانهای سبز نوشته قاسم پورآبادی و مهدوی نژاد ( )2182که در اقلتیم نیمته
خشک تهران صورت گرفته است شناسایی جهت گیری بهینه و زاویه شیب برای سشفها در تهران –پایتخت ایتران-انجتام گردیتده بته
عبارت دیگر دستیابی به حداکپر بهره گرمایی در مدت روز به وسیله سلولهای فتوولتاییک و حداقل انرژی هدر رفت در طول شتبهتای
زمستانی مورد بررسی قرار گرفته است در این پژوهش سه تیپ سشف تخت 61-91 ،و  40درجه با برابر بودن حجم در هر سه سشف ،در
ماه دسامبر مورد تحلیل قرار گرفته است نتایﺞ نشان داد که سشف  61-91مﺆثرترین سشف در جهت ذخیره انرژی در این متاه استت دو
نمونه سشف دیگر تشریبا وضعیت مشابهی داشتند بنابراین با دستیابی به زاویه بهینه در واقع بهترین زاویه جهتگیتری گردآورنتدههتا بته-
دست آمده است در پژوهش دیگری مبنی بر نشش سشفهای گنبدی در هدر رفت انرژی در شب در اقلیم گرم و مرطتوب نوشتته بتدری
( )2189مطالعاتی بر روی نشش فرم سشف در هدر رفت انرژی در اقلیم گرم و مرطوب در دوره سرد سال صورت گرفته است تتا بته فترم
بهینه سشف دست یابد
 4-1-4-1بام سبز
سامانه بام سبز زمانی به وجود آمد که طرح یک فﻀای سبز بر روی سازه بام اجرا گردید لوکوربوزیه و روبرت برل ماکس از جمله کسانی
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بودند که به طور عملی از این ایده در طرحهایشان است استفاده کردند این ایده بر بام در طبشات ،فﻀاهای خالی و تراسها قابل است
استفاده است و میتواند جایگزین مناسبی برای طبیعت در حال تخریب و بازگشت روح زندگی به درون مجموعه هوا و در نهایت شهرها
شود (امانی)8932 ،
عملکرد حرارتی بام سبز بستگی به آب و هوای محلی دارد ،زیرا مشخصات مصالح بام سبز بسیار وابسته به شرایط محیط بیرونتی استت
).(Theodosiou 1112, Zhao et al 1122مطالعات تحشیشات پیشین نشان داده است که یک بام سبز که با گیاهان پوشانده شده،
عملکرد حرارتی متفاوتی از بام بدون گیاه دارد این تفاوتها با توجه به سایه گیاهان ،تعرق و حفاظ بادی به وجتود متیآورد (Srebric
) and Tabares 1121از نشطه نظر انرژی ،بامهای سبز قادر به کاهش بیشینه دما در سطح بام ،متوقف کتردن نوستان دمتا و ذخیتره
انرژی در ساختمانهاست همچنین اثرات ترکیبی تبخیر و تعرق و سایه اندازی گیاه را در تابستان و عایشبندی اضافی (بته واستطه الیته
خاکی) را در زمستان فراهم میکند ).(Castleton et al 1121
 4-1-5فضای خورشیدی ( گلخانه)
گلخانه که به آن فﻀای خورشیدی هم گفته می شود میتواند بیش از  01درصتتد نیازمنتتدیهتتای گرمتتایی خانتته را تتتامینکند ،در این
موقعیت بهتر است فﻀاهای زندگی در سمت جنوب قرار گیرد و فﻀاهایی مانند اتاق خواب در شمال قرار بگیرد در گلخانه عمل ذخیره
سازی میتواند در دیوار ،کف ،مخازن آب یا انبارههای سنگی صورت پذیرد باید توجه داشت کلیه پنجرهها دو جداره بوده و در تابستان
میبایست روی شیشهها سایه ایجاد نمود گرمای ذخیره شده از طریق باز کردن در ،پنجره یا دریچههایی که به این منظور تعبیه شدهاند
به صورت همرفت وارد فﻀای مورد نظر میگردد همچنین حرارت به صورت تشعشعی و هدایت میتواند از طریق دیوار مشترك بین
گلخانه و فﻀای مورد نظر به داخل منتشل گردد به طور کلی جهت گیری ایده آل برای شیشه کاری گلخانه باید رو به جنوب باشد کف،
دیوار شمالی و شرقی و غربی گلخانه مکانهای خوبی برای ذخیره کنندههاست که باید دارای ﻇرفیت حرارتی باال مانند سنگ ،بتن ،آب
و آجر و باشد اگر هدف از ساخت گلخانه جمع آوری گرما و توزیع آن به فﻀای زندگی است ،بیشترین مشدار جذب انرژی خورشید با
شیشههای مورب جنوبی ،گیاهان کم داخل گلخانه و دیوارهای عایق کاری شده شرقی و غربی آن امکان پذیر است اگر گلخانه به صورت
یک فﻀای زندگی مورد نظر باشد آسایش توام با کارآمد بودن فﻀا از لحاظ انرژی مد نظر خواهد بود که در این صورت این فﻀا باید در
زمستان گرم ودر تابستان خنک بماند و کمترین سطح با نور خیره کننده داشته باشد و رطوبت آن مالیم و معتدل باشد (قیابکلو،
)8910
 .5ابزارهای مدلسازی ساختمان و آنالیز مصرف انرژی
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فرآیند و دانش طراحی و اجرای ساختمان در سالهای اخیر پیچیده شده است در سالهای اخیر طراحان به سختی قادر بودند بدون
کمک متخصصان دیگر به عنوان مشاور و یا پیمانکار ،بتوانند کاری را به پایان برسانند فرآیندی که برای متمرکز کردن این تخصصها در
یکجا وجود دارد ،منجر به این شده است که مالک ،طتتتتتراح ،پیمانکار ،مشاور و پیمانکاران جزء در کنار یکدیگر تشکیل یک تیم طراحی
یکﭙارچه را بدهند ،طراحی یکﭙارچه ) (IPDبر اساس توانایی به اشتراك گذاشتن دانش ،نظم و تعهد تیم پروژه به همراه قدرت انگیتزش
ایجاد می شود همکاری ،تعهد و انگیزه ،بایدهای گسترش طراحی پایدار هستند (.(Krygiel & Nies , 1112
تفاوت اساسی سیستم طراحی یکﭙارچه با دیگتر سیستتمهتای متتداول ،در همتاهنگی و همکاری موثر تمامی عوامل پروژه با یکدیگر در
تمامی چرخه حیات پروژه است این همکاری از زمان بررسی گزینه طراحی مفهومی آغاز گردیده و تا زمان تحویل پروژه ادامه مییابد
نکتهی کلیدی این است که تمامی تیم پروژه در کنار یکدیگر با به کارگیری ابزارهای مناسب کار میکنند معیارهای متفاوتی که همواره
در تمامی پروژه ها با یکدیگر رقابت میکنند را میتوان به وسیلهی روش مدلسازی اطالعات ساختمان ) (BIMبه بهترین نحو متعادل
کرد که شامل زمان ،هزینه ،انرژی ،عملکرد ،زیبایی شناسی و قابلیت ساخت میباشد (علی ضیایی)8934 ،
ابزارهای مدل اطالعات ساختمان به کاربران کمک میکند تا تحلیل کاملی از مصرف انرژی در پروژه داشتته باشتند و همچنتین بتواننتد
سناریوهای جایگزین را برای کاهش مصرف انرژی در طول مرحله طراحی بررسی کنند بدین وستیله طراحتان و کارفرمایتان متیتواننتد
تصمیمات مربوط به انرژی که بیشترین اثر را بر روی هزینه چرخه عمر پروژه میگذارد ،با استتفاده از ابزارهتای مدلستازی سته بعتدی و
چهار بعدی مدلسازی اطالعات ساختمان برای رسیدن به هدف  2121تا  2191ستاختمان بتا مصترف انترژی صتفر اروپتایی و آمریکتای
شمالی راهکارهایی ارائه شد ) .(Thomas, 1121جالئی در سال  2184در دانشگاه اوتاوا سیستمی یکﭙارچه از گواهی ساختمان ستبز،
تحلیل انرژی و ابزار تخمین هزینه برای طراحی ساختمان های پایدار ارائه داد ).(Jalaei & Jrade, 1122
برای تسهیل فرآیند تخمین عملکرد انرژی ساختمان مدلهای شبیه سازی جامع عملکرد حرارتی ساختمان ایجاد شدند در حال حاضتر
ده ها نرمافزار برای شبیه سازی عملکرد انرژی یک ساختمان و زیر مجموعههای آن وجود دارد که برخی از آنها قابلیت وارد کردن مدل
سه بعدی از  CADو یا مدل چند بعدی از ابزارهای مدلسازی اطالعات ساختمان را دارند از این رو مدلسازی اطالعات ستاختمان متی-
تواند فرصتی جهت بهترین استفاده از اطالعات طراحی در دسترس برای طراحی پایدار و تحلیل عملکرد ساختمان فراهم کند (Liu et
).al, 1122
مدلسازی اطالعات ساختمان که به عنوان یک تکنولوژی و فرآیند انشالبی توسط بسیاری از افراد به عنوان یک فرصت استپنائی در صنعت
معماری ،مهندسی و ساخت معرفی میشود ،به عنوان راهکاری جهت تسهیل یکﭙارچهسازی و مدیریت اطالعات در طول چرخه عمر یک
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ساختمان پدیدار شدهاست مشخصههای حیاتی مدلسازی اطالعات ساختمان در چهار حوزه شناسایی شده است :یکﭙارچه سازی پایگتاه-
های مختلف داده ،تسهیل مدیریت اسناد و دادهها ،به تصویر کشیدن فرآیندهای تحلیل و خروجیها و فراهم کتردن تحلیتلهتا و شتبیه
سازیهای پایداری ) .(Liu et al, 1122با توجه به توانایی مدلسازی اطالعات ساختمان در بهبود عملکرد و سودآوری پروژه هتا باعتﺚ
افزایش عالقه به پذیرش و به کارگیری مدلسازی اطالعات ساختمان در سراسر جهان شتده استت در ایتن میتان کشتورهای بستیاری از
منطشه خاورمیانه برای به کارگیری مدلسازی اطالعات ساختمان در پروژههای ساختمانی تالش کردهاند ).(Hosseini et al, 1122
اکپر ابزارهای تجزیه و تحلیل انرژی برای پیش بینی یا ارزیابی عملکرد انرژی کل ساختمان در مراحتل مختلتف چرخته عمتر ستاختمان
) (Stundon et al, 1122 & Wen & Hiyama, 1122استفاده می شوند برآورد پایدار و کم کردن هزینههای انترژی در ایجتاد
یک سیستم پشتیبانی مناسب تصمیم گیری برای اولویت بندی اقدامات بعدی ضروری است اقدامات مختلف معموال از طریق یک فرایند
مدوالسیون و شبیه سازی انجام میشود ،به دنبال آن یک تحلیل کامل و مشایسه نتایﺞ مختلف شبیه سازی انجتام متیشتود بترای ایتن
منظور ،بسیاری از ابزارها برای تجزیه و تحلیل عملکرد عملیاتی در دسترس هستند ،شامل ویژگی هایی مانند تجزیه و تحلیل انرژی کتل
ساختمان ،عملکرد حرارتی ،استفاده از آب ،روشنایی مصنوعی و بررسی نور روز ،مطالعه تتابش خورشتیدی ،مشایسته سیستتم ،HVAC
بررسی آکوستیک و هوا ،دادههای آب و هوا کسب ،ارزیابی هزینهها و غیره ).(Kurul et al, 1122
Revit 5-1
در مراحل اولیه طراحی معموال اطالعات کافی موجود نبوده و معماران اصوال افراد غیر متخصص در زمینه شبیهسازی عملکرد میباشند
اما آنها به فرم مصالح و سیستمهای فنی مطلوب در طرح خود واقفند این اطالعات میتوانند به عنوان استفاده از روش های ،داده ورودی
برای ارزیابی عملکرد ساختمان استفاده شوند حجم دادهها و پیچیدگی وابستگیها ،استتتفاده از روشهتتای محاسباتی را ضروری میکنند
(  .)Cho & Gibson, 1112یک مدل تولید شده با  BIMبرای ذخیره اطالعات ضروری و دسترسی به اطالعات حین طراحی
استفاده میشود نرم افزارهای گوناگونی جهت تحلیل انرژی از خروجی مدلهای ساخته شده توسط نرم افزارهای  BIMوجود دارند با
در نظر گرفتن رویت ) (Revitبه عنوان نرم افزار شبیه سازی میتوان جهت تحلیل مصرف انرژی طرح ،از متتدل خروجیهای متناسب با
نرم افزار تحلیل انرژی تولید کرد
جسیکا میلر

در مشالهای بهرهگیری از نرم افزار رویت در تحلیل انرژی را مورد بررسی قرار داد طبق یافتههای او قبل از اینکه مدل سه

بعدی در نرم افزار رویت ساخته شود ،بسیار مهم است که معلوم کنیم کدام نرم افزار متناسب با نرم افزارهای مختلف است و ممکن است
نیاز به ساده سازی داشتته باشتد نکته قابل توجه دیگر اینکه مدلهای معماری به ندرت برای مشاصد تحلیل انرژی "بدون درز نفوذ هوا"
سال  ،8931شماره 18
105

www.cpjournals.com

طراحی می شوند بلکه بیشتر هدف دستیابی به نششه ها و اسناد ساخت است این نکته در طراحیها باید لحاظ شود
5-2

Ecotect

 Autodesk Ecotectیک ابزار شبیه سازی محیط زیست  BIMاست که میتواند بترای تجزیته و تحلیتل بارهتای حرارتتی ،طراحتی
روشنایی ،سایه ها و بازتاب ها ،دستگاههای سایه زنی و تابش خورشیدی استفاده شود  Ecotectتوسط معماران با استفاده از این ابزاردر
معماری و فرآیند طراحی در ذهن توسعه داده شده است  Ecotectهمچنین میتواند توسط مهندسان ،مشامات محلی ،مشاوران محتیط
زیست ،طراحان ساختمان ،صاحبان ،سازندگان و متخصصان محتیط زیستت متورد استتفاده قترار گیترد  Ecotectبتا استتفاده از روش
 CIBSE Admittanceبرای محاسبه بارهای گرما و خنک کننده و روش فاکتور نور روز برای محاسبه سطوح روشنایی ( Autodesk
 )1121استفاده می شود نتایﺞ یک بررسی توسط  Attiaو همکاران ( )2113نشان داد که  64درصتد از معمتاران کته بته نظرستنجی
پاسر دادند از  Autodesk Ecotectبه عنوان ابزار شبیه سازی عملکرد سازه استتفاده کردنتد ایتن مطالعته همچنتین نشتان داد کته
 Ecotectبیشتر در فاز مفهومی و مرحله طراحی پروژه مورد استفاده قرار میگیرد (آتتیا و همکاران)2113 ،
 Ecotectابزاری برای تحلیل بارهای حرارتی ،برودتی وروشنایی ساختمان است این نرم افزار به دست معماران و برای کاربرد در فراینتد
طراحی توسعه یافته ،اما توسط مهندسان تاسیسات و مشاوران زیستت محیطتی نیتز متورد استتفاده قترار متیگیترد  Ecotectاز روش
ادمیتنس ،سی آی بی اس براساس استاندارد ایزو  2114:8938و ایزو  8333:89213برای محاسبه میزان روشتنایی در فﻀتاها استتفاده
میکند استفاده گسترده از این نرم افزار در فازهای اولیه و نهایی طراحی در تحشیشات تاکیتد شتده استت ).(Lagüela et al, 1122
ساختمان مدلسازی شده در نرم افزار رویت در اکوتکت وارد شده و تنظیمات در دو دسته کلتی یکتی شتامل تنظیمتات عمتومی الگتوی
اشغال فﻀاها ،بارهای داخلی (تجهیزات و افراد) ،سطح روشنایی و میزان نفوذ هوا و دیگری مشتمل بر ویژگیهای سیستم های تاسیساتی
برای هر زون حرارتی تعریف شده است.
Energyplus 6-2
استفاده از برنامه های شبیه سازی تجزیه و تحلیل مشدار زیادی از اطالعات مورد نیاز برای محاسبه انرژی حرارتتی و عملکترد نتورپردازی
ساختمانها را تسهیل میکند تجزیه و تحلیل نتایﺞ شبیه سازی محاسباتی میتواند برای هدایت تصمیمات مربوط به طراحی ستاختمان
مورد استفاده قرار گیرد برنامه  EnergyPlusبر اساس ترکیبی از دو برنامه  BLASTو  DOE-1ایجتاد شتد ایتن برنامته بتا تعتادل
حرارتی  BLASTبا یک مدل عمومی هوای مطبوع ،الگوریتمهای جدید انتشال حرارت و شار حرارتتی هتوا بتین زون هتا کتار متیکنتد
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).(Crawley et al, 1110
این شبیه سازی کاربران را قادر به ارزیابی تعدادی از فرآیندهای میکند که نه  BLASTو نه  DOE-1میتوانند به خوبی شبیه سازی
کنند برخی از مهمترین موارد عبارتند از:
8

کنترل سیستم واقع بینانه

2

جذب رطوبت و جذب در عناصر ساختمان

9

سیستمهای گرمایش و سرمایش تابشی

4

جریان هوا بین zone

DesignBuilder 7-2
این نرمافزار مدلسازی که پیشرفتهترین و به روزترین نرم افزارهتای مدلستازی انترژی ستاختمان استت ،جتز مدلستازی بتار گرمایشتی و
سرمایشی ساختمان ،مصارف مختلف انرژی ساختمان از قبیل مصرف انترژی گرمایشتی ،سرمایشتی ،روشتنایی ،لتوازم ختانگی ،آب گترم
مصرفی و غیره را به صورت داینامیک مدلسازی مینماید این نرمافزار همچنین قابلیت محاسبه میتزان روشتنایی روز را داراستت موتتور
شبیه سازی این نرمافزار انرژی پالس بوده که توسط بخش انرژی آمریکا در سال  1122توسعه یافته و به عنوان یکی از معتبرترین نرم-
افزارهای مدلسازی انرژی شناخته شده است اطالعات در این نرم افزار مبتنی بر دادههای برداشت شده و مشابه ورودی های مدلسازی با
نرم افزار اکوتکت وارد شده است اعتبار نرم افزار انرژی پالس که موتتور شتبیه ستازی دیتزاین بیلتدر استت  ،بتر استاس استتانداردهای
BESTESTو  ASHRAE 00تایید شده است.
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مناسب اما غیر کاربردی

Ecotect

Energyplus

کاربردی

ابزار تجزیه و تحلیل انرژی در بررسی مشخص شده

نتیجه گیری
مطالعات نشان میدهند فنآوری های نوین در صنایع سبب افزایش جمعیت جهان ،معماریهای جدید ،روشهای جدید زندگی افتزایش
مصرف انرژی و منابع گردیده است ،طوری که این اتفاقات عامل بوجود آمدن مشکالت زیست محیطی نیز گردیدهاند از طرفی مطالعتات
و بررسیها نشان میدهند در صورتی که با این پدیده بصورت اصولی و علمی برخورد شود ضمن به وجود امدن امنیت زندگی در اجتماع،
برطرف کننده کاستیهای گذشته و همچنین بهبود دهنده شرایط حاضر نیز خواهند گردید در این رابطه بته کتارگیری متواد و مصتالح
ساختمانی و روشهای ساخت وساز مناسب از جمله سیستمهای نوین ساختمانی که با دیدگاه پایداری شکل گرفتهاند مورد توجه ختاد
متخصصین امر به شرح ذیل قرار گرفته است:
8
2

استفاده از روشهای طراحی مناسب جهت مصرف بهینه و کارآمد منابع (به حداقل رساندن میزان مورد نیاز منابع)
به کارگیری مواد و مصالحی که میزان مصرف انرژی در تولید و نگهداری بنا را به حداقل برسانند

 9بکارگیری روشهای اجرایی بهینه که موجب اتالف کمتر مصالح ساختمانی گردند
 4تأکید بر مصرف مصالحی که پس از گذراندن عمر مفید در بنا قابل استفاده مجدد و یا قابل بازیافت باشند.
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منابع
8

پور اختریه ،محمد" ،صرفه جویی در انرژی مصرفی ساختمانها و اثر به کارگیری عایق در اجرای ساختمان" ،کنفرانس بهینهستازی
مصرف سوخت در ساختمان.8911 ،

2

پرهیزگار ،طیبه و رئیس قاسمی ،امیر مازیار" ،بررسی و ارزیابی خواد فیزیکی و مکانیکی بتن دانه سبک (لیکتابتن) بتا استتفاده از
میکرو سیلیس" ،اولین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه8911 ،

9

فریدونی ،ف مافی ،م شناسایی عوامل موثر بر عرضه و مصرف انرژی در ایران با رویکرد اصالح الگوی مصترف ،نخستتین کنفترانس
بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی ،مرکز همایشهای صدا و سیما ،تهران ،ایران8934 ،

4

مسندی ،مریم حیدری ،شاهین  ،8913شبیه سازی بامها راهکار بررسی دقیق تایپرات دمایی در محیط مجتازی ،نشتریه هنرهتای
زیبا ،معماری و شهرسازی ،شماره  42د 82-0

0

محمد نیازی ،ارتشاء کیفیت طراحی و ساخت سشف ساختمان های موجود در راستای سبک سازی و بهینه سازی مصرف انرژی

6

ممشانی ،قاضی جهانی ،حبیب ،مفیدی شمیرانی ،ساختار ارزیابی انرژی نهفته برای بناهای پایدار ،همتایش ملتی عمتران ،معمتاری و
شهرسازی و مدیریت انرژی8931 ،

2

مهدیزاده ،سراج فاطمه ،میرزایی فهیمه مشایسه تطبیشی فرایند تولید آجر و مصتالح ستاختمانی رایتﺞ بتا عملکترد مشتابه از نظتر
پایداری ،فراخوان همایش آجر و آجرکاری در هنر و معماری ایران8930 ،

1

نشریه آلومینیوم ،ویژه نامه علمی – تخصصی نمایشگاه ساختمان ،آبان ماه8918 ،

3

ویلسون ،آ ،موریل ،ج ،راهنمای صرفه جویی در مصرف انرژی خانگی ،سازمان بهینه سازی مصرف ستوخت کشتور ،انتشتارات فنتی،
8911

 81نیلسن ،هالگر کاك ،8913 ،معماری همساز با اقلیم ،اصول طراحی مماری زیست محیطی در مناطق گرم ،ترجمته فرزانته ستفالیی،
مرکز مطالعاتی و تحشیشاتی شهرسازی و معماری ،چاپ اول
 88شتتاکری ،اقبتتال ،8938 ،کاهش مصرف انرژی بخش ساختمان در ایران با بهرهگیتتری از فناوری مدل سازی اطالعات ساخت ،دومین
کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی ،تهران
 82بهاره علیزاده خرازی ،امین الوانچی ،حسین تشدس ،8936 ،بررسی مصرف انرژی مصتالح ستاخت دیوارهتای ختارجی بتا استتفاده از
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 دانشتگاه صتنعتی، دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی سازه و متدیریت ستاخت،مدلسازی اطالعات ساختمان
شریف
 مجموعه مشاالت سومین همایش بتین،) پایداری عناصر اقلیمی در معماری سنتی ایران (اقلیم گرم و خشک،8912 ، فزرانه، سفالیی89
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