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  دکتر حسن اکبرير: مشاو استاد 

                          مهندسی معماري: رشته                                        کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

    ردبیلیا محقق :دانشگاه                                                               معماري: گرایش

  161 ات:صفح تعداد            20/11/95دفاع: تاریخ                  فنی و مهندسی :دانشکده 

  :چکیده

ر ســال هــال ساختمان ها سرپناهی مناسب در برابر شرایط نامساعد جوي و به منظور تامین آسایش ساکنین هستند. د

اخیر، با توجه به ضرورت کاهش و جلوگیري از صدور گازهاي گلخانــه اي، اهمیــت مســئله طراحــی و اجــراي سیســتم 

هاي ساخت و ساز که با کم ترین استفاده از سیستم هاي فعال توانایی تــامین آســایش حرارتــی بــراي ســاکنین را دارا 

رژي کم تري را نیز دربرخواهدداشت. بررسی این امــر کــه چگونــه باشند، آشکار است، زیرا کاهش انرژي مصرفی تولید ان

با راه کارهاي عملی در سیستم هاي ساخت و ساز رایج تا چه حد می توان آسایش حرارتی ساکنین را تامین و مصــرف 

انرژي کل ساختمان را کاهش داد، پرسشی است که این تحقیق در پی پاسخ به آن است. در این تحقیــق بــا توجــه بــه 

موضوع براساس مطالعات کتابخانه اي و میدانی، به جمــع آوري داده هــاي هواشناســی و اقلیمــی و روش هــا و مصــالح 

 ,رایج ساخت در قالب تفکیــک معیارهــا، الگوهــا، شــناخت عوامــل موجــود و رابطــه میــان متغیرهــا بــا نــرم افزارهــاي

Weather tool, Exell ســپس برمبنــاي داول و نمودار ارائــه شــده انــد. و ... پرداخته و نتایج بررسی ها به صورت ج

این مطالعات یک نمونه واحد مسکونی با مشخصات و ضوابط منطقه طراحی و با استفاده از نرم افزار شــبیه ســاز انــرژي 

Design Builder به شبیه سازي رفتار حرارتی این ساختمان پرداخته شده و عوامل موثر در کاهش میزان مصــرف ،

ت گیري، درصد سطوح شفاف، مصالح دیوارهاي خــارجی و مصــالح نمــا بــا پارامترهــاي مختلــف مــورد انرژي شامل جه

ارزیابی قرارگرفته است. نتایج شبیه سازي بیانگر کاهش میزان قابل توجه مصرف انرژي در ساختمان مســکونی طراحــی 

  شده با رعایت پارامترهاي به دست آمده از نتایج شبیه سازي است.

  

رفی در مسکن مقرون به صرفه، مصرف انرژي در ساختمان، آســایش حرارتــی، کــاهش میــزان انــرژي مصــ: هاواژه کلید

  ساختمان، شبیه سازي انرژي.
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  :فصل اول

  کلیات پژوهش

  

  

 



  مقدمه: - 1-1

ها منظور تأمین آسایش و راحتی انسانها سرپناهی مناسب در برابر شرایط نامساعد محیطی و بهساختمان

منظور به دست آوردن دما و آمده از پیشینیان بهدستتی و راهکارهاي بههستند. آگاهی از اصول معماري سن

وساز و استفاده صحیح هاي نوین ساختنین استفاده مدبرانه از فناوريوبت مناسب در شرایط متفاوت و هم چرط

  توجهی از مصرف انرژي بکاهد.تواند، به میزان قابلاز منابع انرژي می

دهد. این ساله تشکیل می 15-34کل جمعیت ایران را جمعیت  %40ن، بیش از بنابر آمار مرکز آمار ایرا

واقعیت، یعنی جمعیت جوان کشور در کنار نرخ رو به رشد کوچ به شهرهاي بزرگ، دلیلی بر روند رو به رشد 

)، 1388هاي مرکز تحقیقات و مسکن (ي دادهپایه شهرها است. برویژه در کالنهاي جدید بهتقاضا براي خانه

 58/2میلیون خانه مسکونی موردنیاز است. از سوي دیگر مصرف انرژي در بخش ساختمان در ایران،  5/1ساخت 

ها وسیله سازمان توانیر، ساختمانپایه آمار منتشره به ). برNasrollahi,2012برابر میانگین مصرف جهانی است (

% است. 33که در این میان سهم بخش مسکونی  % از کل مصرف انرژي کشور را به خود اختصاص داده40نزدیک 

جویی در مصرف سوخت در ایران و وجود توانایی باال در بخش مسکن دهنده لزوم صرفهاین آمار و ارقام نشان

  ).1392درراه نیل به هدف یادشده است (محمد، 

قیق، سعی خواهد ها و روش تحدر این فصل، با طرح بیان مسئله، ضرورت و اهداف تحقیق، سؤاالت، فرضیه

  اندازهاي مطلوب، زمینه براي دستیابی به هدف پژوهش ایجاد گردد.شد تا ضمن روشن نمودن چشم

  

  :مسئلهبیان  - 2- 1

  ).1375در فرهنگ معین، مسکن به معناي محل سکونت، جاي باش، منزل و مقام آمده است (معین، 

، زیرا در آن عوامل استاحی براي معماران انواع طر ترینپیچیدهطراحی معماري مسکونی همواره یکی از 

. طراحی کنداي در مسکن نمود پیدا میبسیاري دخیل است. شناخت و توجه به نیازهاي انسان، بیش از هر پروژه

ترین هاي سالم، راحت و امن از مهمکند، ایجاد خانه تأمینانجام شود که سرپناه و امنیت را  ايگونهبهمسکن باید 

  ).1386(عزیزي،  استاصول طراحی 

آبی، بحران بحران کم ازجملهدر ایران با چند بحران اساسی  خصوصبههاي اخیر در کل جهان و در دهه

 ازحدبیشکه مصرف  ايگونهبهمحیطی و جدیدًا با بحران تغییر اقلیم مواجه هستیم؛ انرژي، بحران زیست

 تغییرمحیطی نیز را به دنبال داشته و تخریب زیست محیطیهاي فسیلی، آلودگی و متعاقبًا تخریب زیستسوخت

هاي فسیلی، ارزش قائل نشدن براي خود، طبیعت سوخت ازحدبیشبنابراین مصرف اقلیم را موجب گردیده است. 
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استفاده بهینه از منابع  چنینهم). لذا استفاده از منابع پایدار انرژي و 1393نام، شود (بیو آیندگان محسوب می

  ضرورت میابد.موجود 

معماري بومی، از طریق حداکثر استفاده از شرایط مطلوب طبیعی و محافظت ساختمان از شرایط نامطلوب 

نموده و آسایش را به نحو  تأمینطبیعی  صورتبهرا به کمترین حد رسانده، بخشی را  موردنیازاقلیمی، انرژي 

بنابراین، توجه به معماري )؛ 1387، ملی ساختماندفتر تدوین و ترویج مقررات ( کندمیمطلوب در فضا ایجاد 

  گردد.بومی عالوه بر ایجاد آسایش حرارتی و کاهش مصرف انرژي، باعث ایجاد هویت در بناهاي امروزي می

در پایداري و توسعه اقتصادي  تواندمیامروزه امنیت، قابلیت اطمینان و در دسترس بودن منابع انرژي، 

تجدید ناپذیر) و همچنین افزایش میزان  غالباً انرژي ( هايحاملت اقلیمی، عدم امنیت جوامع مفید باشد. تغییرا

ایجاد بسترهاي  روازاینایجاد نموده است.  زیستمحیطبسیاري را در حوزه انرژي و  هايچالشمصرف انرژي، 

و کاهش مصرف  تولیدي هايانرژيتمرکز بر روي چگونگی مصرف  چنینهمانرژي مصرفی و  تأمینمناسب براي 

قرار گیرد. بدیهی است در این  موردتوجه هاچالشجهت غلبه بر این  مؤثریک راهکار  عنوانبه تواندمی، هاآن

این اساس پژوهش حاضر سعی بر  برخوردار است. بر ايویژهنیز از اهمیت  زیستمحیطفرآیند مباحث مربوط به 

  هاي مسکونی به حداقل برساند.ا در ساختمانآن دارد تا بتواند با راهکارهایی، مصرف انرژي ر

  

  هاي پژوهش:سؤال - 3- 1

  مجاز است؟ ازحدبیشهاي مسکونی چرا میزان مصرف انرژي در ساختمان -

  ها کاهش داد؟توان مصرف انرژي را در ساختمانچگونه می -

 است؟ تأثیرگذارمسکونی  هايساختمانچه عواملی بر میزان مصرف انرژي  -

 

  پژوهش: هايفرضیه - 4- 1

 تأثیرهاي مسکونی، در اتالف و میزان مصرف انرژي در ساختمان مورداستفادهرسد مصالح نماي به نظر می -

 دارد. توجهقابل

 بسزایی دارد. تأثیررسد نوع مصالح دیوارهاي خارجی ساختمان در میزان مصرف انرژي به نظر می -

بر میزان مصرف انرژي دارد و با  توجهیقابل أثیرترسد درصد سطوح شفاف در نماي ساختمان به نظر می -

 کرد. صرفهبهمقرونتوان مصرف انرژي را در ساختمان کاهش داد و ساختمان را رعایت تناسباتی خاص می

 تأثیرجهت قرارگیري ساختمان در میزان دریافت انرژي خورشید و میزان مصرف انرژي  رسدمیبه نظر  -

  میزان مصرف انرژي را در بناها کاهش داد. توانمیبهینه  یريگجهتدارد و با  توجهیقابل
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  اهداف پژوهش: - 5- 1

عنوان الگویی براي اقلیم هدف کلی این پژوهش، طراحی ساختمانی مسکونی بهینه ازنظر مصرف انرژي به

 Designر افزاها با نرمها (که تحلیلشهر اصفهان است. از طرفی با بررسی میزان اتالف انرژي در ساختمان

Builder گیري ساختمان، کاررفته در دیوارهاي خارجی، روکش بنا، جهتشده است) و با توجه به مصالح بهانجام

تواند از اتالف ي سطوح شفاف را در نماهاي ساختمان مسکونی به دست آورد که این امر میتوان میزان بهینهمی

  اي ازنظر مصرف انرژي ارائه گردد.چنین گزینه بهینهانرژي در سطح شهر بکاهد؛ و هم

  

  پژوهش: اهمیتضرورت و  - 6- 1

هاي فسیلی و انرژي الکتریکی است که از ها، سوختدر ساختمان مورداستفادهامروزه قسمت اعظم سوخت 

هاي فسیلی و تجدید ناپذیر بودن شود. افزایش مصرف سوختمحسوب می زیستمحیطي عوامل مهم آالینده

از  پذیر تجدیدهاي ي باال و بازدهی کم انرژيو هزینه سویکروزافزون تقاضا براي مصرف انرژي از ها و افزایش آن

هاي مسکونی را دوچندان کرده ساختمان ویژهبهها، مصرف انرژي در ساختمان سازيبهینهسوي دیگر، ضرورت 

  است.

صورت  پذیر تجدیدفاده از منابع ها با استطراحی پایدار ساختمان يدرزمینههاي بسیاري تاکنون پژوهش

ها ي باال و بازدهی کم انرژي این پژوهشهاي اولیههزینه ازجملهگرفته است؛ اما به دلیل موانع و مشکالت موجود 

  قرار گیرند. مورداستفاده مؤثري صورتبه اندنتوانسته

 معمارانهرارتی، اقداماتی آسایش ح ازنظراز طرفی شاهدیم که در معماري گذشته براي ایجاد شرایط مطلوب 

هاي کهن پذیرفته است. این اقدام که در سرزمینغیرمستقیم صورت می صورتبهبدون استفاده از انرژي فسیلی 

شده، محصولی به نام معماري اقلیمی در بطن خود شکل داده هایی چون نفت انجام میقبل از اطالع از سوخت

اد براي به دست آوردن دما و رطوبت نسبی مناسب در شرایط متفاوت است که این موضوع در راهکارهایی که افر

  ).1390شود (صلواتی و عسگري، ي سنتی دیده میهاي ابنیه، در کالبد ساختمانانداندیشیده

و با این  هاستهزینهمعماري پایدار بعد اقتصادي و توجه به  هايشاخصه، با توجه به اینکه یکی از روازاین

نیاز به  هاآنبازدهی اندکی دارد و نحوه دسترسی و ماندگار بودن  ناپذیر تجدید هايانرژيفاده از آگاهی که است

، میزان مصرف انرژي را در هاهزینهدارد، پژوهش حاضر در تالش است تا در راستاي کاهش  تروسیعمطالعات 

است را با ارائه  درازمدتر د هاآنسبب کاهش  مخصوصاًدر هزینه و  مؤثريمسکونی که عامل  هايساختمان

  الگوي بهینه فراهم سازد.
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  ي پژوهش:پیشینه - 7- 1

ها و مصالح مطابق نیاکان ما در هر منطقه و شرایط آب و هوایی سعی در ایجاد فضاي مناسب زندگی با فرم

بهترین شکلی وهواهاي مختلف به هاي گوناگون ساختمانی، در آبها در تیپي کوشش آناند. نتیجهبا آن داشته

هاي ساختمانی مناسب براي شرایط گوناگون، ارتباط آن با مصالح موجود نمایان است. آنان با آشنایی با سیستم

 اند.گرا طراحی نمودهگرا و بروندر محل و شناخت مقاومت حرارتی مصالح مختلف، الگوهاي مختلف درون

ها هاي سنتی آنهاي کالبدي بخشکه ویژگیدهد بررسی شهرهاي کویري ایران ازجمله اصفهان نشان می

ترین هدف معماري و طراحی شهري در مناطق گرم و هاي علمی جدید تطابق دارد. اصلیبه میزان زیادي با یافته

  ).1388پرست، وهوا بر افراد باشد (ملتبایست تخفیف میزان استرس ناشی از آبخشک ازنظر اقلیمی می

) اخیراً بر روي سه موضوع استفاده از مواد یکپارچه، گرمایش و BRE(ستان انگلموسسه تحقیقات ساختمان 

اي با مصرف انرژي شرط امکان ساخت خانهتهویه مناسب تمرکز کرده است تا نشان دهد با داشتن این سه پیش

  ).sattler,2003هاي جانبی و مصرف انرژي طبیعی بسیار ناچیز است، وجود دارد (کم که در آن هزینه

در سوئیس، جوي  2006در سال  " انرژيمعماري ایستا و کم " کنفرانسهاي بیست و سومین میان مقاله از

ي خانه با مصرف انرژي بسیار کم، معماري پاسخگوي محیطی براي منطقه "ي در مقاله آن اف، جی فلمینگ

هاي استاندارد کمتر از خانه ولی با مصرف انرژي 21به طراحی خانه با سطح آسایش قرن  "روستایی ایرلند شمالی

عنوان یابی، مصالح و ... بهي فرم، سازمان ◌ٔ پردازد و در این مسیر از معماري بومی منطقه درزمینهکنونی می

  کند.راهنما استفاده می

معماري سنتی و طراحی بیو کلیماتیک، نمونه "و لوئیس گوئررو در مقاله  روزالیا منریکوئز، ویکتور فوئنتس 

شده در همین کنفرانس نیز، به بررسی و تحلیل رفتار بیوکلیماتیک مطرح "تکوزائوال، هگو، مکزیک موردي:

 است عبارت. فرضیه در این مقاله اندپرداختهمعماري سنتی در اقلیم گرم و خشک براي ساختار آینده در مکزیک 

هاي هیم بیوکلیماتیکی مثل تودهاز: سیستم ساختمانی و مصالح معماري سنتی، شرایط آسایش مناسب را با مفا

استفاده از این  درنهایت؛ و کندمیگیاهی یا فواره، شکل فشرده و ... فراهم  بارویشهاي مرکزي حرارتی، حیاط

معماري پایدار؛ "است. آرین مستعدي نیز در کتاب  قرارگرفتههدف مطالعه  عنوانبهالگوها در معماري مدرن 

توسط معماران معروف در این زمینه را معرفی  شدهطراحیهاي پایدار عدادي از خانهت "ها با فناوري ابتداییخانه

 کهآیند هاي بومی پایداري در تلفیق با تکنولوژي به شمار میاز کشف مجدد روش اينمونهها . این خانهکندمی

  ).1389(خاشعی، اندشدهفراموشبعد از کشف بتن  ايتااندازهبومی،  هايروشاین 

در مصرف انرژي  جوییصرفه يدرزمینهموفق طراحی معماري  ينمونهین قسمت به بررسی چند در ا

 است. شدهپرداخته
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  یزد (طراح: زینب ذبیحیان) يآبگینهساختمان مسکونی 

مسکونی در شرایط کویري یزد بوده که با  يخانهیکطرحی پایدار از  يارائههدف پروژه  کهاینبا توجه به 

ده از وسایل گرمایش و سرمایش و نیز استفاده بهینه از منابع انرژي محیطی، شرایط آسایش را براي حداقل استفا

آن، موارد  طراحی دربه همین دلیل  دساکنین خود نیز فراهم ساز

  است. شدهدادهاصول مدنظر قرار  عنوانبهزیر 

  ساختمان نسبت به خورشیدمناسب  گیريجهت -1

  طبیعی يتهویهغالب براي  بادهاياز  گیريبهره -2

 ایجاد تعادل رطوبتی با استفاده از آب و گیاهان -3

کلکتور و آبگرمکن  وسیلهبهاستفاده از انرژي خورشید  -4

 خورشیدي

 استفاده از دیوار ترومپ و گلخانه جهت کاهش مصرف سوخت در فصل سرما -5

 استفاده از اصول بومی و سنتی در کالبد بنا -6

 يهپوستحرارتی  کاريعایق، دوجداره هايشیشه: استفاده از کاريعایقمناسب  هايیستمستوجه به  -7

 خارجی. يپوستهمناسب در  هايپنجرهمجاور فضاي باز، استفاده از  هايکفو  دیوارها، هاسقفساختمان شامل 

 

 ")Bedollaي بدوال (خانه "

  انرژي صفر (از سوخت فسیلی) يخانه

  گرم و مرطوب هايتابستانخشک و سرد و  هايزمستانبراي 

 آرشیتکت: زوکا زوال

  2007، ساخت 2004 - 5شیکاگو، 

تک خانواري شهري ایست که  هايخانههدف، ساخت 

و خودکفا باشد. فقط از انرژي  احیاکنندهاجتماعی،  ازلحاظ محیطیزیست

ی . مشتریان اشتیاق زیادي به باغبانشودمیدر سایت استفاده  تولیدشده

، پذیرانعطاف هايخانهدر جامعه فعال هستند. تمایل دارند  هاآندارند. 

شهري و سبز براي دو نفر داشته باشند که بتوانند دوستان و خانواده 

  گسترده خود را در آن جاي دهند.

تمان مسکونی : ساخ1- 1شکل 

 خانه بدوال: 2- 1شکل 

 : خانه بدوال3- 1شکل 
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بعد??ظهر  1مقطع خانه ?? ساعت 

 ??ئن (??? تير) 21

 

بعد??ظهر  1مقطع خانه ?? ساعت 

21 (?  ?سامبر (??? ?

 

 : مقطع خانه بدوال4- 1شکل 

. کندمیخانه، پوشش خارجی سبز آن است که پوشش عایق زیبایی ایجاد  يبرجستهیکی از مشخصات 

ر هر دو طرف د هايپنجرهارجی ساختمان همانند پارچه با پیچک و پاپیتال پوشانده شده است. نماهاي خ

سقف  هاعلفو  هابوته، هاخزهاز  ايالیه. کندمیشمال و جنوب، احساس متخلخل بودن ساختمان را القا  دیوارهاي

  .انددادهساختمان را پوشش 

فضاي داخل را  زمانهمو  کنندمیت و آب روان را جذب ، تنوع زیستی را تقویدسترسقابلسبز  هايبام

  .کنندمیفرابنفش محافظت  ياشعهو از سقف در برابر شوك حرارتی و تخریب توسط  کنندمیعایق 

ا و است. بام سبز به فض پذیرانعطافآن،  يآیندهاین طراحی براي صاحبان حال و  مسئولیت بین نسلی:

متغیر و  هايجهت. توربین آیرو با دهدمیفتوولتائیک و توربین آیرو در آینده را  هايپانلنصب  ياجازهزیربنا، 

 . مشارکت طبیعی یک توربینشودمیو بر روي نماي جنوبی نصب  کندمیکار  خوبیبهمتالطم بادهاي شیکاگو 

و  زم آیندهاي تمام لوابر هاییکانال. کرد خواهدپی. وي، نیروي برق را براي این ساختمان تأمین  هايپانلآیرو و 

و فضا  ايسازهنین دوام است. فضا براي توسعه در آینده و همچ شدهفراهمتهویه مطبوع، در زیرزمین  هاياتاق

  است. شدهتأمینبراي طبقه اضافی براي ساختمان 

دي یگرمایی خورش هايپانلو  گرماییزمینهر دو سیستم  آب: يکنندهخنکو  کنندهگرمهاي فعال سیستم

ا سرمایش این خانه ر ومنبع اصلی گرمایش  گرماییزمیناست. سیستم  شدهنصببراي گرمایش و سرمایش خانه 

تا آب داغ  کندمیکار  گرماییزمینسیستم گرمایش  اتفاقبهگرمایش خورشیدي  هايپانلفراهم خواهد کرد. 

  ).1393، معصومی رمینماید (سیستم گرمایش کفی تابشی را تأمین براي استفاده انسان و 
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  ) و روش پژوهش:هادادهمواد ( - 8- 1

این  گرفته است. درتحلیلی و مدارك و تحقیقات موجود انجام–تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی

تفکیک  ها،ها، مقایسهها، استعاره سازي، انجام مقابلهبندي دادهها، به اجرایی بودن، دستهها، موضوعروش به الگو

  شود.معیارها، گنجاندن اجزا در کل، شناخت عوامل موجود و به روابط میان متغیرها بیشتر توجه می

ها و شده از ساختمانها و تصاویر گرفتهدر این تحقیق با توجه به موضوع موردبررسی، ابتدا با استناد به نقشه

ر شهر اصفهان در قالب تفکیک معیارها، الگوها ساختمان نوساز د 20هاي هاي میدانی، مشخصات و ویژگیبرداشت

قرارگرفته است.  Excelافزار و شناخت عوامل موجود و روابط میان متغیرها موردبررسی و تحلیل با استفاده از نرم

شده است. عنوان مدل طراحیهاي نوساز، یک ساختمان بهآمده از ساختماندستهاي بهازآن، با توجه به دادهپس

شده و سازي، شبیهDesign Builderافزار ، در نرمExcelآمده از دستهاي بهتوجه به داده الگو، با سپس این

شده است، توجه به متغیرهاي تحقیق محاسبه و تحلیل هاي گوناگون بامیزان مصرف انرژي در این بنا در حالت

و سپس متغیر بعدي مورد ارزیابی  که در هر مرحله با بررسی یک متغیر، حالت بهینه انتخاب ترتیباینبه

  است. شدهمعرفیمیزان مصرف انرژي  ازنظرو درنهایت گزینه برتر  قرارگرفته

هاي میدانی مانند (دوربین عکاسی، ها در برداشتمنظور انجام این پژوهش، از ابزارهاي ثبت و ضبط دادهبه

و  Design Builderسازي انرژي افزار شبیهنرم و Weather toolsافزارهاي اقلیمی مانند نما و ...) و نرمقطب

منظور تحلیل اطالعات و به Officeافزار براي طراحی و همچنین نرم Auto Cad, Revit, 3Dmaxافزارهاي نرم

سازي مانند چوب بالسا، لوازم برش، دستگاه برش لیزري، ، وسایل ترسیم و راندو، وسایل ماکتPhotoshopاز 

  شده است.منظور ارائه طرح استفادهپالتر و چاپ بهسازي، ابزار ماکت
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  دوم:فصل 

  مبانی نظري پژوهش
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  مقدمه: - 1-2

ساز واي شامل ساختي اقتصادي کشورها یکی از عوامل مهم، ایجاد زیربناهاي توسعهدر مسیر رشد و توسعه

که جزء که در این میان بخش مسکن به لحاظ این استهاي عمرانی سازي و فعالیتو گسترش عملیات ساختمان

وساز کشور را به خود اختصاص داده و از اهمیت باالیی برخوردار ي بشر است، حجم باالیی از ساختنیازهاي اولیه

درصد کل انرژي  35تا  30صنعتی بین  هايفعالیتاست. از سوي دیگر، در کشورهاي مختلف بسته به میزان 

درصد صرف گرمایش و  60تا  50گیرد. از این میزان حدود قرار می مورداستفادهاط با ساختمان مصرفی در ارتب

درصد به  20تا  15شود. این بدان معناست که از کل انرژي مصرفی بین سرمایش ساختمان در فصول مختلف می

 سازيبهینهبراین بنا ؛)1391رسد (نوبهاري و حاج سید جوادي، ها میمصرف فضاي مسکونی داخل ساختمان

مسکن و اهمیت کاهش  يمسئلهمصرف انرژي در این بخش از اهمیت خاصی برخوردار است، لذا در این پژوهش 

  است. قرارگرفته موردتوجهمصرف انرژي در آن 

 

  تعریف و تاریخچه مسکن: - 2-2

). در 1375ین، مسکن از ماده سکن، به معنی آرام گرفتن، آرامش، اسکان قلب و اطمینان آمده است (مع

 قراردادرا  هایتانمنزلخداوند براي سکونت دائم شما » جعل لکم من بیوتکم سکنا اهللا و«قرآن نیز آمده است: 

  ).80(سوره نحل، آیه 

مسائلی است که از هزاران سال پیش همراه آدمی بوده است و این موضوع از  ازجملهنیاز انسان به سرپناه 

مربوط به هفت هزار سال پیش از میالد مسیح  هاییخانهاسان در مورد غارنشینی و تاریخی باستان شن هايیافته

مکانی امن و راحت براي استراحت و زندگی  عنوانبه، به همین منظور مسئله مسکن و سرپناه رسدمیبه اثبات 

  .استدر زندگی انسان از گذشته تا به امروز  تأثیرگذارمسائل حیاتی و  ازجملهآسوده 

است،  ناپذیراجتناب هاخانوادهمادي و غیرمادي خود براي اکثر  هايجنبه، مسئله مسکن با تمام کهازآنجا

، زیرا عوامل بسیاري در آن دخیل باشدمیانواع طراحی براي معماران  ترینپیچیدهطراحی آن در عین سادگی، از 

و اولین هدف از  ترینمهماما  ؛)1354 محدود است (دیلمان و همکاران، العادهفوقمعمار بر آن  تأثیراست که 

  ساخت مسکن، فراهم آوردن مکانی براي آسایش و آرامش انسان است که همواره سعی شده این مهم محقق شود.
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  تاریخچه استفاده از انرژي: - 3-2

  :شودمیدوره تقسیم  4تاریخ استفاده از انرژي، به 

الب صنعتی: در این دوران، انسان به نیروهاي طبیعت توجه اول، پیش از کشف و استخراج نفت و انق يدوره

 .شودمیمحیط بود، این دوران به دوران سازگاري با طبیعت شناخته  هايانرژيداشت و تابع 

دوم، پس از کشف و استخراج نفت و انقالب صنعتی (اختراع ماشین بخار و نیروي برق): در این  يدوره

  و طبیعت همواره نادیده گرفته شد. شدمیتکیه  فّناوريبر  شدتبهدوران 

جویی در مصرف انرژي و  صرفهبهدر جنگ اعراب با اسرائیل: در این دوران  1973سوم، بحران نفتی  يدوره

  طبیعت روي آورده شد. پذیر تجدید هايانرژياستفاده از 

 هايسوختی از مصرف ناش عمدتاً به وجود آمد که  محیطیزیستچهارم: در این دوران مخاطرات  يدوره

جویی در مصرف انرژي و  صرفهبهتوجه بیشتري  چنینهمفسیلی است، مانند باران اسیدي در منچستر و سوئد. 

معماري سبز، معماري اکولوژیک و معماري پایدار در این دوره  هايجنبششد و  پذیر تجدید هايانرژياستفاده از 

  شکل گرفت.

مصرف انرژي  مجدداًسوم)،  يدورهشمسی (از  50 يدهه ينیمهان انرژي در با به وجود آمدن بحر تدریجبه 

قرار  المللیبینمجامع  موردتوجهمصرف انرژي و طراحی اقلیمی  سازيبهینهو توجه به مسائل  هاساختماندر 

 تجدید هاينرژيافعال و غیرفعال از  ياستفادهو  سازيساختمان درزمینه االجراالزمگرفت. به دنبال وضع قوانین 

ها باید مطابق انرژي باید کنترل شود و محیط درونی ساختمان هاساختمانو پی بردن به این نکته که در  پذیر

طور کارآمد با حداقل انرژي مصرفی آسایش ساکنان را تأمین نمایند. در کشورهایی مانند انگلیس، قوانینی به

 هايساختمانبا مصرف انرژي کم،  هاییساختمانحی و ساخت طرا درزمینه هاییپیشرفتسوئد، آلمان و هلند 

  صورت پذیرفت. زیستمحیطدوستدار  هايخانهانرژي و  تولیدکننده هايساختمان، انرژي صفر

فسیلی و  هايسوختدر کشورهاي مختلف ضرورت اهمیت و توجه به جایگزینی  شدهانجام هايحرکت

. از طرفی دهدمیرا نشان  هاساختمانکاهش مصرف انرژي در  منظوربهتجدیدپذیر را  هايانرژياستفاده از 

همواره، در معماري سنتی ایران به موضوعات اکولوژیکی و کارایی انرژي، هم به لحاظ پایین بودن قیمت اولیه و 

قواعد هم به لحاظ پایین بودن قیمت جاري و کارکردي بنا، بسیار توجه شده است و ما همواره شاهد این اصول و 

اند معماري ایم و مردمان ایران در طول تاریخ توانستهبوده مرزوبومدر معماري سنتی مناطق مختلف این  خوبیبه

  جویی در منابع و انرژي را به بهترین گونه خلق نمایند.متنوعی همراه با نگرش صرفه
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  انواع ساختمان ها از نظر مصرف انرژي - 4-2

  1ساختمان سبز -2-4-1

  به موارد زیر حساس هستند: "پایدار"یا  "سبز"ساختمان 

 محیط -

 مصرف منابع و انرژي -

 تاثیر روي مردم (کیفیت و سالمتی محیط کاري) -

 بازگشت مالی) –مقرون به صرفه از نظر هزینه (تاثیر مالی  -

گرم  ومینی زجهانی در مقیاس بزرگ (مجموعه اي گسترده تر از مسائل، مانند بازگردانی آب هاي زیر  -

 )که یک دولت به طور معمول گرفتار آنها است کره زمین شدن

 فزایشاساختمان هاي سبز حفاظت از منابع طبیعی براي نسل هاي بعدي را از طریق کاهش آلودگی و 

آمد ابع کارمی سازد. ساختمان هاي سبز به طور طبیعی ضامن محیط زیست و من ی ممکنباکوسیستم خود بازیا

حاظ ا از لرن است. کاربرد ساختمان سبز نگرانی طراحی ساختمان به طور سنتی در طول چرخه زندگی ساختما

  و راحتی کاهش وتکمیل می کند. اقتصادي، ابزاري، پایداري

  

  2ساختمان مستقل -2-4-2

کسی که هدف پژوهشش توسعه یک  3اصطالح خانه هاي مستقل براي اولین بار توسط الکساندر پایک

خانه مستقل را خانه اي  1975در سال  4ند مصرف منابع محلی را کاهش دهد. ویلسیستم ساختمانی بود که بتوا

تعریف کرد که به طور مستقل عمل می کند و نیازمند هیچ ورودي از امکانات خدمات عمومی نزدیک نباشد. این 

اوب، همانند انرژي و فاضالب ندارد. این نوع خانه از انرژي متن نوع از خانه نیازي به خدماتی مانند گاز، آب، برق

خورشیدي یا انرژي بادي استفاده می کند و می تواند فاضالب تولیدي خودش را نیز کنترل کند. به این ترتیب 

خانه مستقل مطابق متشکل از این نظریه  نیاول و هیچ انرژي را هدر نمی دهد. هیچ آلودگی تولید نمی کند

 &،2009.(ساخته شدطراحی و  1993ر سال و روبرت ویل د 5توسط مبتکران خانه مستقل، برندا

Lin،Cheng،Chu،Chen(.  

  

  

                                                
1 Green Building 
2 Autonomous Building 
3 Alexander Pike 
4 Vale 
5 Branda 
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  : دیدگاه ماکروسکوپی از خانه هاي مستقل1- 2شکل 

  

  6مضاعف)(پالس  انرژيساختمان  -2-4-3

 ول یکطساختمان هاي انرژي مضاعف به ساختمان هایی اطالق می شود که بیشترین انرژي خود را در 

ه لید کنندهاي تو ترکیب تکنولوژياز  استفاده ارج تامین گردد.سال از منابع انرژي تجدید پذیر نه ازمنابع خ

دي ایق بنعحی خورشیدي غیر فعال، اکوچک و تکنیک هاي ساختمان هاي انرژي کم که همانند ساختمان با طر

  و دقت در مکان یابی سایت، دستیابی به این امر را ممکن می سازد.

نه ي ساالره وري استاندارد ساختمان هاي انرژي مضاعف بر این فرض است که یک ساختمان هم تقاضابه

صفر و هم نیاز ساالنه انرژي نهایی مصرفی اش کمتر از  )صفر (اولیه انرژي اش را کمتر از 

)a  انرژي مانند چیز هایی که مربوط به ) باشد. تمام شرایط دیگر از مقررات صرفه جویی

  ).Erthorn & Bergmanm،2014( اصول قرار گیرد هبود عملکرد تابستانی، باید دراینعایق بندي به منظور ب

  

  7ساختمان هاي کم انرژي -2-4-4

داقل حف به ساختمان کم انرژي می تواند به طور عموم ساخت ساختمانی را با توجه به اصول خاص که هد

ختمان ه با سامصرف انرژي و رسیدن به یک سطح باالیی از بهره وري انرژي را توصیف کند (در مقایسرساندن 

ف انه با مصرخزمان تغییر کرده است.  براي ساختمان کم انرژي ها در حین ) تعاریفHui،2000هاي معمولی). (

ساختمان  یک درصد از 70-50 که مصرف آن کمتر از انرژي کم می تواند به یک ساختمان با استفاده از انرژي

  .)Jodkoff،Hayter،Torcellini &،1999اشاره کرد ( است، معمولی

برخی از نویسندگان به طور خاص ساختمان کم انرژي را لحاظ مصرف مصرف نهایی انرژي و مصرف انرژي 

ساختمان با مصرف مطالعه موردي انرژي هاي مصرفی  60اولیه تعرف می کنند. به عنوان مثال، در تحلیل خود از 

  ) تعاریف را پذیرفتند:2007( 9و هستنس 8انرژي کم، سارتوري

                                                
6 Energy-Plus Building 
7 Low-Energy Building (LEB) 
8 Sartori 
9 Hestnes 
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ر از یا انرژي اولیه کمت 121KW/m2ساختمان کم انرژي، انرژي ساالنه موثر کاربردي کمتر از  

202KW/m2 .در سال دارد  

دهاي انداراستاصطالح (کم انرژي) از کشوري به کشوري متفاوت است، در مرحله اول به دلیل تفاوت در 

ت وم، تفاواز). د(و در نتیجه گرمایش و سرمایش مورد نی یساختمان، شیوه هاي ساخت و ساز و شرایط آب و هوای

ر ستفاده دامورد  ضریب تغییر بین استفاده نهایی انرژي اولیه، بسته به نوع تولید انرژي و توزیع سیستم هاي

  .)Nazari,2014(کشورهاي مختلف 

  

  10غیرفعال ساختمان -2-4-5

خلی طی داآمد با آسایش در طول سال و شرایط زیست محیا انرژي کارساختمان غیرفعال، یک ساختمان ب

رهاي از معیا ستفادهبدون استفاده از سیستم هاي فضایی فعال گرمایشی یا سرمایشی است. نیاز حرارتی فضایی با ا

. سیستم ی یابدمایش معمولی نیاز نیست کاهش مغیرفعال به نقطه اي که دیگر هیچ گونه نیاز به یک سیستم گر

ی از ار باالیطح بسیتأمین هوا اساسًا براي توزیع گرماي مورد نیاز باقی مانده کافی است. خانه هاي غیرفعال س

ندن کسب ثر رساآسایش حرارتی را تولید می کنند. این مفهوم مبتنی بر حداقل رساندن تلفات گرما و به حداک

  این امکان استفاده از خدمات ساده ساختمان را ممکن می سازد.بنابر؛ گرما است

یر ي به تغینیاز به ظاهر ساختمان غیرفعال نیازي به تفاوت با خانه هاي معمولی را ندارد و زندگی در آن

ینه راي بهبشیوه زندگی ندارد. خانه هاي غیرفعال با توجه به مناطق بزرگ طراحی شان به صورت شیشه اي 

ین آن تأم خورشید روشن و براق است و همچنین سالمتی ساختمان به دلیل زندگی و کار کردن درسازي جذب 

  ).McManus, 2007( هواي تازه از طریق سیستم تهویه انجام می شود

  

  11ساختمان کربن یا کم کربن -2-4-6

ختمان ت ساقاواژه صفر کربن براي اولین بار در بریتانیا مطرح شد. اخیرًا مؤسسه ي مطالعات و تحقی

لی که طور بانگلستان مطالعات خود را بر روي میزان کربن منتشر شده در ساختمان ها متمرکز کرده است. 

وعًا صفر مجمها انه انتشار اکسیدکربن در آنعبارت صفر کربن به ساختمان هایی اطالق می شود که میزان سالی

از  استفاده وان باي فسیلی به اندازه اي باشد که بتباشد بدین معنی که مصرف انرژي الکتریکی یکی از سوخت ها

 اي انرژيهمچنین ساختمان باید متناسب با مصرف دیگر حامل هتجدیدپذیر آن را تأمین کرد. انرژي هاي 

  .)1394، ریاحی و همکاران(اك به شبکه ي برق شهري وارد کند تجدیدناپذیر، انرژي الکتریکی پ
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Abstract: 

Buildings are adequate shelters against bad weather and to provide comfort for their 

occupants. In recent years, due to the necessity of reducing and preventing greenhouse 

gases to atmosphere, the importance of designing and implementing construction systems 

with minimal use of active systems that provide thermal comfort for occupants is obvious 

because with reduction of energy consumption, energy production will also lower. The 

question that this research seeks to answer it is that how with practical solutions in 

common construction systems, can supply thermal comfort for occupants and reduce 

energy consumption in building. According to the subject of this research base on library 

and field studies, and collecting meteorological data region, climate, methods and common 

materials of construction in the form of separation criteria, patterns, existing factors 

cognition and relationship between the variables with Excel, weather tool & …soft wares 

and the results are presented in tables and charts. Then base on these studies, designing a 

typical residential unit with specifications and criteria of the region. This unit simulated 

with Design Builder energy simulation software and related factors of reducing energy 

consumption including orientation, the percent of transparent surfaces, exterior walls 

material and façade material are evaluated with different parameters. Simulation results 

show a significant reduction in energy consumption in residential buildings designed in 

accordance with the parameters obtained from the simulation results. 

 

Keywords: Affordable house, energy consumption in building, thermal comfort, 

reducing energy consumption in building, energy simulation. 
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