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جویی و استفاده محیطی، تغییرات وضعیت آب و هوایی و... همگی از عدم صرفههای زیستتخریب ،محدودیت منابع انرژیهدف:  

انرژی  دکنندهیکه خود تول ییهاعنوان ساختمانصفر انرژی به یهابهینه از منابع تجدید ناپذیر انرژی حکایت دارد. ساختمان

ها. اقلیم سرد و خشک کوهستانی آن ءتجدید ناپذیر و آثار سو یهایهستند در جهت کاهش مصرف انرژ یحلراه ،خود هستند

 ،ارد. هدف از این پژوهشبیش از سایر مناطق در مرکز توجه قرار د ،خصوص در زمینه گرمایشنیز به دلیل مصرف باالی انرژی به

 با مصرف انرژی صفر در اقلیم سرد و خشک کوهستانی است. یهامعرفی راهکارهایی در جهت طراحی و ساخت ساختمان

و مشخصه های اقلیمی منطقه مورد نظر  رگذاریهای تأثراراهک که از نوع کاربردی است در این پژوهش شناسی پژوهش:روش

تفکیک گردیده  های اقلیمی منطقهو منطبق با ویژگی مؤثر راهکارهایو  شدهیگردآور ی و میدانیاکتابخانهاز طریق مطالعات 

به عنوان نمونه  ،)در صورت ساخت دانشکده فنی و مهندسیدر سایت  سپس با طراحی یک واحد ساختمان مسکونی .است

 DesignBuilder سازهیافزار شبآن در نرم یسازهیو شب آزمایشی موفق ساختمان صفر انرژی در اقلیم سرد و خشک کوهستانی(

 است. قرارگرفته یتأثیر نهایی آن در میزان مصرف انرژی موردبررس

را در جهت رسیدن به انرژی  هاساختمان ،آمده در دو زمینه معماری و استفاده از تجهیزات فنیدستراهکارهای به: هایافته

ساختمان،  ی فنی و تجهیزاتهاستمیدر بخشی از ساختمان ازجمله پوشش، حجم، س یکه هرکدام با اثرگذار کندیصفر هدایت م

 .دهدیشکل ممکن تغییر م نیترسایت و... ساختمان را به مطلوب

 ترنییمطلوب، میزان مصرف انرژی را به پا یشده در ساختمان، با اثرگذارکه راهکارهای اعمال مشاهده شد تیدرنهاگیری: نتیجه

در میزان مصرف انرژی است که شاهدی است برای دارا بودن شرایط  Aدارا بودن رده خود رسانده که حاکی از  آلهدیاز حد ا

 انرژی برای ساختمان موردنظر. یدهفوق مطلوب از نظر بهره

 اقلیم سرد و خشک کوهستانی، راهکارهای طراحیانرژی، واحد مسکونی،  ساختمان صفرهای کلیدی: واژه

 

 





 هدف و مقدمه -1

 
 

 مقدمه -1-1

گاز  مصرف %70و از انرژی کل دنیا هستند %40حدودهای تجاری و مسکونی هر ساله مصرف کننده ساختمان 

و با توجه به افزایش قیمت انرژی، در دسترس نبودن  هاستساختمانز مربوط به سیستم گرمایش طبیعی کشور ما نی

با مصرف انرژی صفر طرفداران  ییهاساختمان ،تفاده از این منابع و...اس یطیمحستیز بارانیزهمیشگی این منابع، اثرات 

ی در معمار ستیزطیمحصفر انرژی هدفی مهم در حفاظت از  یهاساختماناست. در نتیجه طراحی  پیداکردهبسیاری 

، کانادا، سنگاپور، استرالیا و کایمتحده آمر االتیادر نقاط مختلف دنیا به خصوص  اکنونهم. رودیمو شهرسازی به شمار 

 .صفر انرژی در حال انجام است یهاساختمان یهاپروژهانگلستان 

قبل  ،یدیخورش شیگرما یهاسازهدر مورد  قیبا تحقتوجه به کاهش مصرف انرژی را ماساچوست  فناوریموسسه 

اولین اقدام  ،1985خانه خورشیدی در سال خورشیدی در  آبگرمکنو  صفحات استفاده از .کردآغاز از جنگ جهانی اول 

مناسب مورد توجه قرار  یکارقیعاها با مصرف کم انرژی از طریق نیز ساخت خانه 1970سال در . در این زمینه بود

 .(1390 ،برادران رحیمی و)کریمی صفا  گرفت

 تأمیناقلیم مناطق، هم در تعیین نوع ساختمان و سرپناه، هم در میزان و مقدار نیاز افراد به مصرف انرژی و هم در 

 فرآیند رونیازا. کندیمایفا  یاکننده( نقش تعیین مؤثریک عامل  صورتبهو گاهی  محدودکنندهعامل  عنوانبهآن )گاهی 

 یریگبهرهحائز اهمیت زیادی است. نحوه اقلیمی بر مقدار مصرف انرژی در هر منطقه  راتیتأثتعیین، شناخت و کنترل 

و نیز برای جوامع و افراد مختلف بسیار متفاوت بوده،  هاساختمانمتنوع انرژی برای مقاصد گوناگون، انواع  یهاشکلاز 

عدالت  و)جهانبخش  اطق گرمسیر استاز من یشتربواضح است که میزان مصرف انرژی و نیاز به آن در مناطق سردسیر 

 .(1387 ،دوست
 

 بیان مسئله -2-1

با توجه مصرف انرژی در بخش ساختمان، بیشترین میزان مصرف انرژی در جهان را به خود اختصاص داده است.  

 کاهش یافته است %10حدود  های مشابهسبت به خانهمصرف انرژی ن ،و اعمال راهکارهای مربوط به معماری و طراحی

 .(1394 ،و دیگران )خواجه مبارکه

کـه منابـع انـرژی محـدود اسـت.  است یحالو ایـن در  با افزایش رفاه در حال افزایش است نیاز به انرژیامروزه 

، رشـد هاسـاختمان، شـامل تغییر اقلیـم، افزایش نیاز بـرق خانگـی، افزایش هاسـاختمانمصـرف انرژی  روزافزوندالیل 

موجود و فقدان نظارت دولتی است.  یهاسـاختماناسـتفاده از وسـایل برقی خانگـی، تغییـرات در صنعـت، مصـرف زیاد 

 یهـابخش ـنیتریاصلبخـش مسـکونی از  یهاساختمانو  کنندیمانـرژی مصرفـی دنیـا را مصرف  %45 هاساختمان

مانند بسـیاری دیگر از کشـورها در ایران نیز بخش مسکونی سهم بسزایی در ؛ ندیآیمانـرژی به حساب  کنندهمصرف

 .(1392 ،حیدری و)برزگر  استمصرف انرژی دارد و تحقیق در این زمینه، یکی از نیازهای روز جامعه 

 یاعمدهمنابع انرژی، دو مشکل  حدومرزیبناشی از مصرف  یطیمحستیز یهابیتخرمحدودیت منابع انرژی و 

است که جامعه علمی و صنعتی امروز با آن روبروست. گرم شدن کره زمین، تغییرات وضعیت آب و هوایی، پارگی الیه 

زیستی،  یهاگونه، انقراض ستیزطیمح، افزایش آلودگی هاندهیآالبه علت استفاده از انواع اسیدی  یهاباران بارشازون و 

فسیلی که باعث به مخاطره انداختن سالمتی و بقای کره زمین و ایجاد بحران  یهاسوختو انتشار کربن  یریناپذبرگشت
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و استفاده بهینه از منابع تجدید ناپذیر انرژی حکایت  ییجوصرفههمگی از عدم  ،زاهدی( و)رحیمی  انرژی شده است

 دارد.

 یهاکنفرانسو تشکیل  یطیمحستیزمختلف  یهاونیکنوانسبه همین دلیل جامعه جهانی برآن شد تا با تشکیل 

 یطیمحستیزبرای این فاجعه جهانی باشد. آگاهی از محدودیت منابع انرژی و مسائل  یاچارهراه  یوجوجستمتعدد در 

 در دنیا، امروزه باعث توجه بیشتر به موضوع مصرف بهینه انرژی شده است.

مصرف انرژی  یسازنهیبهساختمان است، بخش اعظمی از مصرف انرژی سالیانه هر کشور، مربوط به بخش  ازآنجاکه

کل انرژی مصرف شده در ایران در  %38 باًیتقردر ساختمان از اهمیت خاصی برخوردار است. تحقیقات حاکی از استفاده 

آن از گاز طبیعی و بقیه از الکتریسیته  %50نفتی،  یهافرآوردهاین مقدار انرژی از  %39 باً یتقربخش ساختمان است که 

 5/5میالدی بالغ بر  2001. ارزش مالی و اعتباری انرژی مصرف شده در بخش ساختمان در ایران در سال شودیم تأمین

 میلیارد دالر برسد. 15706 به 2020تا پایان سال  شودیم ینیبشیپمیلیارد دالر بوده است که 

در بخش  مترمربعزای هر که در ایران میزان مصرف انرژی به ااست مقایسه میزان مصرف سرانه، نشان داده 

برابر این مقدار در کشورهای صنعتی است. آمار و ارقام ارائه شده، نشانگر فاصله چشمگیر  4تا  6/2ساختمان و مسکن 

اخیر، توجه همه محققان و  یهاسالمصرف انرژی در بخش ساختمان در کشور ما با استانداردهای جهانی است. در 

در مصرف انرژی و یافتن راهکارهای مناسب و کارا  ییجوصرفهمصرف انرژی در بخش ساختمان به بحث  اندرکاراندست

ش و سرمایش ساختمان، گرمای یهاستمیسمصرف انرژی در  یسازنهیبهبرای حفظ منابع انرژی، جلب شده است. 

. در اغلب موارد، استش حرارتی روبرو نظیر شرایط آسای یامحدودکنندهتبدیل انرژی با عوامل  یهاستمیسبرخالف سایر 

بنابراین، باید در پی راهکارهایی ؛ گرددیمکم کردن مصرف انرژی در ساختمان، باعث بدتر شدن شرایط آسایش حرارتی 

و  )معرفت اد، مصرف انرژی را نیز کاهش دقبولقابلعالوه بر حفظ شرایط آسایش حرارتی در محدوده  نکه بتوا بود

 .(1386 دیگران،

هستند،  هاساختماندر مصرف انرژی در  ییجوصرفه در زمینه یزیربرنامهو  یگذاراستیسدر کشورهایی که فاقد 

سوم . در بخش اعظم کشورهای جهان دهدیممصرف کل کشور را تشکیل  سومکیمصرف بخش ساختمان، بیش از 

برای  هاتالشایران(، فرهنگ غلط تحمیل ضوابط و اصول با تهدید و ترساندن از پیگرد قانونی غالب است و  ازجمله)

در مصرف انرژی صورت  ییجوصرفهبا رعایت اصول  وسازساختو اقدامات مثبت در زمینه  هاینوآورتشویق و حمایت از 

امترهای مربوط به طول عمر ساختمان و زمان برگشت ضوابط به خوبی تعیین شده باشند، پار کهیدرصورت. ردیگینم

، قوانین و جهیدرنت، دارای توجیه اقتصادی قوی خواهد بود. شدهارائهو راهکارهای  شدهگرفتهدر نظر  دقتبهسرمایه 

دن مصرف انرژی خواهند ید اجرا در راستای به حداقل رسانجد یهاروشو  هاینوآوراستانداردها، بستری برای تشویق 

 خواهند گردید. یسازآگاهبود و باعث پویایی صنعت و اقدامات 

تجاری است.  یهابخشاز مصرف در  ترهیتوجو قابل  ترهماهنگ ترمشخصمصرف انرژی در بخش مسکونی، 

 یهابخش ، ولی پارامترها به گستردگیاستساختمان مسکونی دارای ابعاد، اشکال و نوع انرژی مصرفی مختلفی 

 .) ,2011Marszal & Heiselberg( ستین یرمسکونیغ

 هاانسانزندگی مطلوب برای  تأمینجدیدی برای  یهاراهدر پی یافتن  اندرکاراندستمعماران نیز همسو با سایر 

و تمام نقاط  ردیپذیمتوسط معماران صورت  شدهیطراحدر فضاهای  هاانسان یهاتیفعالکه تمام  سوآن. از اندبوده

حساس بر عهده معماران  یافهیوظ، لذا گذاردیممستقیم بر روی سالمت انسان و محیط  تأثیرضعف و قوت این فضاها، 

دیگر، با رویکرد صفر انرژی،  یهابخشانرژی در مقابل  کنندهمصرفبیشترین  عنوانبه. طراحی در بخش ساختمان است

 .زاهدی( و)رحیمی  انرژی موجود است یهابحراناهداف مقابله گرانه در برابر گامی مهم در جهت نزدیک شدن به  شکیب

 
 



 

 

 3 مقدمه و هدف

 
 پژوهش یهاسؤال -3-1

 به کار بست؟ توانیمن، ساختماانرژی در  یوربهرهف و افزایش مصر کاهش جهترا در  هاییرهکاچه را .1

 در زمینه طراحی و ساختمان، میان مصرف و تولید انرژی، تعادل برقرار کرد؟ توانیمچگونه  .2

 کاهنده مصرف انرژی به چه صورت است؟ یهاروشراهکارهای انطباق معماری با  .3

 
 پژوهش یهاهیفرض -4-1

و اقدامات متناسب معماری تجدیدپذیر  یهایتکنولوژانرژی صفر با استفاده هوشمندانه از  یهاساختمان .1

ن گردیده و موجب نزدیک شدن به اهداف ساختماانرژی در  یوربهرهف و افزایش مصر کاهش، سبب تواندیم

 .شود موجود انرژی یهابحرانگرانه در برابر مقابله

 درگذر ذخیره انرژی،از طریق  خودو مصرفی ساالنه  روزانه ازیموردنانرژی  تأمین عالوه برمولد،  یهاساختمان .2

 گردد.مازاد انرژی تولیدی خود می واسطهبه، موجب تقویت انرژی شبکه سراسری زمان

 گیری ازبهره مصالح مصرفی و، ارتقای کیفیت یطیمحستیز یهادگاهیدبهبود الگوی ساختمان و تلفیق با  .3

در  ساختمان نوینی را برای کاهش مصرف انرژی یهانهیزم، و بازیافت یبرداربهرهساخت،  جدید یهاروش

 .آوردیمفراهم  بخش معماری

 
 اهداف پژوهش -5-1

راهکارهای دخیل در ساخت و طراحی، در جهت کاهش  ارائهاهداف پژوهش حاضر، مبتنی است بر دستیابی و  

، انرژی هاساختمانسرد و کوهستانی که از طریق کاربست این راهکارها،  یهاتیموقعمصرف انرژی در ساختمان، در 

مختلف، جلوگیری به عمل نماید و  یهاقالبو حفظ نموده و از هرگونه اتالف و تبادل انرژی در  تأمینمورد نیاز خود را 

 شهری عمل کند. یهاشبکهو حفظ انرژی خود، به صورت مستقل از  تأمینبدین ترتیب، ساختمان با 

اده از تجهیزات و امکانات و استف دهدیمحله طراحی و ساخت مورد هدف قرار رراهکارها در ابتدا ساختمان را در م

اقتصادی،  یصرفگبهمقرونو توجه به بحث  هانهیهزتا عالوه بر کاهش  ردیگیمتکنولوژیکی و فنی در اولویت بعدی قرار 

 غلط کاهش یابد. یهایطراحوارده بر ساختمان بر اثر اضافی انرژی  با شناخت بستر طرح در بخش طراحی میزان بارهای

 ـنیتریاصلبخـش مسـکونی از  یهاساختمانبا توجه به این که مانند بسـیاری دیگر از کشـورها در ایران نیز 

مناطق  ژهیوبهانـرژی اسـت و در کنار آن به سبب وابستگی شدید مصرف انرژی با اقلیم منطقه و  کنندهمصرف یهـابخش

در ادامه با  جهیدرنتاز انرژی در بازه زمانی حداکثر در این مناطق هستیم،  یریگبهرهسرد و کوهستانی که شاهد 

، ساختمانی مسکونی در اقلیم سرد و کوهستانی طراحی شده و به عنوان آمدهدستبهراهکارها و ترفندهای  یریکارگبه

 .دواهد شخارائه  ،نمونه موردی موفق در جهت استفاده از پیشنهادات و در راستای موضوع مورد بحث

 
 ضرورت و اهمیت پژوهش -6-1

 مشکالت نسبی بودن ناشناخته و انرژی هایحامل قیمت بودن ارزان دلیل به میالدی 1973 سال از قبل تا

 میزان، کشورها از یک هر پیشرفت سنجش معیارهای نیتریاساس از یکی، یوربهره معیار به توجه بدون یطیمحستیز

 افزایش مسئله، یطیمحستیز مشکالت بروز و انرژی هایقیمت افزایش با. بود کشورها آن در انرژی سالیانه سرانه مصرف

 انرژی بخش به مربوط اهداف میان در. بخشید فوقمعیار  به جدیدی بعد، ستیزطیمح آلودگی از جلوگیری و وریبهره

 عوامل از ناشی، اولویت این. است برخوردار اولویت از انرژی مصرف یسازنهیبه و راندمان بهبود، مختلف کشورهای در

 از: اندعبارت هاآن نیترعمده که است گوناگونی
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 آن تقاضای رشد و انرژی عرضه هایمحدودیتبه  توجه با جهان پذیرانیپا ذخایر حفظ 

 فسیلی یهاسوخت احتراق از ناشی یطیمحستیز مخرب اثرات کاهش 

 قانع در بخش انرژی یگذارسرمایهالزم برای  یهانهیهز به توجه با جهانی رقابت و اقتصادی بازده بهبود(، 

1395). 

ری از بسیادن بودی قتصاا باعثژی، نرا یهاحامل قیمت یشافزان، ایرا جتماعیدی و اقتصاا یطاشر الیلد به

ژی در نرف امصر کاهش هزینهون بد یاو  متیقارزان یهاراهان، یر، در اعلت بدین، گرددینمژی نرا ییجوصرفه یهاطرح

و  هزینهون بد یهاروشژی، نرف امصر دهندهکاهشری معما یهاروش. استردار برخو یاژهیو همیتاز ا هاساختمان

 یگراز د ترمناسب، یطیمحستیز نظراز  چهدی و قتصاا نظراز  چهژی، نرا قیمت یشافزرت اصودر حتیده و بواری پاید

ر ساختا واسطهه ب لیو ستا استفادهقابل هاکشور همهری در معما حیاطر باژی نرا ییجوصرفه هرچند. باشندیم هاروش

 .(1392 ،دیگران و )غفاری جباری تسردار ابرخوی بیشتر مناسبتان از یرای ابر، فرهنگیو  جتماعیدی، اقتصاا

برق باال و تقاضا برای  یهامتیقبه یکدیگر وابسته هستند. هنگامی که  شدتبهقیمت برق و تقاضای کل انرژی 

گاز و گیاهان زغال سنگ به میزان بیشتری مورد استفاده قرار  یهانیتوربانرژی باال است، ژنراتورهای پشتیبان مانند 

و کمتر وابسته به  ستیزطیمح دوستدارتولید برق بیشتر،  شودیم. کاهش تولید انرژی در این زمان باعث رندیگیم

، شودیمتولید  ستیزطیمحفسیلی باشد. عالوه بر کاهش هزینه برق، دانستن اینکه برق به صورت سازگار با  یهاسوخت

عالوه بر این، اگر  در مدیریت انرژی هوشمند باشد. یگذارهیسرمابرای  کنندگانمصرفمهم برای  یازهیانگ تواندیم

اوج مصرف را کاهش داده، ظرفیت  تواندیمبسیاری از خانوارها از مدیریت انرژی هوشمند استفاده کنند، این امر 

 .) ,2015Sundstrom & Krysander( پشتیبان را کم کند یهاروگاهین

 ئه، اراینابنابر؛ دهدیمص ختصاد اخو بهر را کشو ساالنهژی نرف امصر سومکین، ساختماژی در نرف امصر

ت، جزئیا نیترکوچک عایتدارد. ر نیاوافر همیت، اهدد کاهش بخش ینژی را در انرف امصر ندابتو که هاییرهکارا

 ضعفط نقا یافتنف، هد ینا بهن سیدای ربرم قد لین. اوباشد شتهن داساختماف در مصر کاهشدی در یاز تأثیر تواندیم

 .(1392 ،و دیگران )غفاری جباری است ضعفط نقا یند ابهبوای بر هاییرهکارا ئهو ارا معاصرری معما

مصرف انرژی در ساختمان بستگی به ساختار و فرم هندسی، نحوه طراحی اجزای مختلف آن و شرایط اقلیمی دارد. 

در درجه  هاآنو الگوی نگهداری  ساتیتأسعوامل دیگری همچون نحوه اشتغال و استفاده از فضاها، کارکرد تجهیزات و 

از ساختمان  یبرداربهرهدر زمینه ساخت و  هاروشالت و تنوع فنی، تحو یهاشرفتیپدوم اهمیت قرار دارند. از طرف دیگر 

و تا  شدهشروع. بحث مصرف انرژی در ساختمان، از مرحله طراحی ساختمان استدر زمینه مصرف انرژی، حائز اهمیت 

 ،هاانساختمبهینه سازی و کاهش مصرف انرژی در  ،)دهقانی کندیماز آن ادامه پیدا  یبرداربهرهمرحله استفاده و 

1386). 

از  یریگبهره یهاروشانرژی و یا  یوربهره هایطراحی منفعل، روش یهاروشاز  یامجموعهمعماری،  یهاحلراه

تجدیدپذیر است که در یک ساختمان برای کاهش مشکالت ساختمانی مختلف و رسیدن به هدف طراحی  یهایانرژ

، برای کاهش مصرف انرژی کل در یک ساختمان مورد استفاده هاحلراه. مجموعه ردیگیمساختمان، مورد استفاده قرار 

 .(et al Marszal. ,2011) ...( ، روشنایی، بارگیری پالگین ویسازخنک)برای مثال، گرمایش،  ردیگیمقرار 

 .نیست، دشدهییتأمحاسباتی  یهاروشدر زمینه فضای ساخته شده، مفهوم و تجزیه و تحلیل انرژی خالص، دارای 

فسیلی، بدون توجه به سایر منابع  یهاسوختتنها استفاده از انرژی به شکل برق یا  معموالً هاساختمانارزیابی انرژی  در

 مانند ارزیابی محیطی یهاروش. برخی از مورد توجه است ،ساختمان، همچون تولید مواد وسازساخت فرآیندانرژی در 

LEED ای BREEA ،استدالل کرد که  توانیم. ردیگیمرا نیز در نظر  ...و ونقلحمل، مسائلی مانند انتخاب مواد

. به عنوان مثال، استفاده مجدد ردیگیممورد استفاده قرار  هاروشانرژی خالص به طور غیرمستقیم در این  لیوتحلهیتجز



 

 

 5 مقدمه و هدف

 ییجوصرفه ونقلحملها و صنایع فرآیندانرژی را در استخراج، تولید،  ،مؤثرو محصوالت )که به طور  هاساختمانو بازیافت 

 .) ,2010Hernandez & Kenny( رندیگیم، مورد پردازش قرار یبندرتبه.( با روش کندیم

ژی و نرف امصر دهندهکاهش ملاعو یافتن، هاساختمانژی نرف امصران میز برری معما حیاطرزیاد  ثرا واسطهبه

کاهش  منظوربه. گرددیم هاساختمانژی نرف امصر توجهقابل کاهش باعث، هاساختمان حیاطردر  هاآن یریکارگبه

 .(1396 ،)شنوایی مصرف انرژی بایستی طراحان ساختمان، اتالف انرژی موجود در ساختمان را کاهش دهند

بومی، بیانگر آن است که انسان از دیرباز به استفاده از  -زیستی یهامجتمعبر روی بافت  شدهانجام یهایبررس

از  توانیمرا خلق کرده است که امروزه  یاوهیشتجدیدناپذیر توجه داشته و با کسب تجارب در طول زمان،  یهایانرژ

به منزله از دست در طراحی مدرن  هاآنپیشینه طراحی اقلیمی مدرن، یاد کرد. تجاربی که عدم توجه به  عنوانبهآن 

ت و بناهای اقلیم بر باف راتیتأث. همین امر، امروزه شناخت و ارزیابی استدادن بخش عظیمی از کیفیات پایدار در طراحی 

 یهاستمیسبرنامه و اولویت در کاهش مصرف انرژی، استفاده از منابع طبیعی به جای  نیترمهمسنتی را تبدیل به 

 یهابافتجدید و نامناسب در  یوسازهاساختاست. امروزه با  کردهمکانیکی و ایجاد فضای زندگی راحت، سالم و بادوام 

تجدید ناپذیر برای دستیابی به آسایش حرارتی شده است،  یهایانرژکه موجب افزایش میزان استفاده از  بومی ارزشمند

 .(1395 ،دیگران و )طباطبایی گرددیم دیتأکاحی بر استفاده از الگوهای بومی در طر شیازپشیب
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، مـورد توجـه پژوهشـگران و مدیـران یسازنهیبهجهت  ییهاروشاخیر، درک روند مصرف و تبیین  یهاسالر د

 تحقیقاتی ،مختلفی هارکشودر  مینهز یندر ا .(1392 ،حیدری و)برزگر  است قرارگرفتهانـرژی در بخـش مسکونی 

ن تامسو کترد تألیف "ژی کمنرف امصر بان ساختما 12د عملکر یریگاندازه"مقاله  به توانیم جمله از، سته اشدم نجاا

ی شیدرخو یهاستمیسبه  مجهز یهاساختمانژی در نره اخیران ذمیزر ختصار اطو به مقاله ینره کرد. اشاا پلو  شولتزو 

 یند اعملکر یابیارز یهاروشو  مناطق قلیمیا یطاشرژی و نرف امصران میز بین کندیم یاسهیمقاو  دهدیم ارائهرا 

ر بسیاف مصران میزی، شیدرخو یهاستمیس ده ازستفاا با که دهدیمن نشا تحقیق یندر ا آمدهدستبه نتایج. هاستمیس

ژی در نره اخیرذ %60تان همچنا ماا؛ ت استمحاسبااز  آمدهدستبهان میزاز  بیشتران، میز ینا لبته. اابدییم کاهش

ف مصران میز برری معما حیاطر تأثیر"م نا بای یگرد تحقیقی مقاله. در دیآیم ستبه د معمولی خانه یک با مقایسه

 ینایزد"افزارنرمده از ستفاا با، برلینه نشگادر دا للهیانصر فرشید کترد فیتأل "ز(تبریسرد ) قلیمن در اساختماژی نرا

 .(1392 ،دیگران و)غفاری  ه استشد سیربر قلیما با مناسب یطراح تأثیر "بیلدر

متفاوت اسـتفاده شـده در  یهاکیتکندیگری سوان و آگورسال به مرور ادبیات  یهاپژوهشعالوه بر این در  

. دونگ و همکارانش از یک الگوریتم شبکه عصبی، برای انـدپرداختهانرژی مصرفـی بخـش مسـکونی  یسـازمدل

لـی  ،تـریتخصصـآوردن اطالعـات  به دستمصرف انرژی ساختمان در مناطق گرمسیر استفاده کردند. بـرای  ینیبشیپ

و کونـگ در مقالـه خـود، در زمینـه مدیریـت انـرژی سـاختمان، پیشـنهاد تعدیـل روش سـنتی را بـا اسـتفاده از 

آماری، ژانگ مصرف  یهادادهمطـرح کردنـد. با استفاده از  DEA هـادادهآب و هوایـی و تحلیـل پوششـی  یبندطبقه

شهری مناطق  یهااقامتگاهو همچنین انرژی برای گرمایش منطقه در  سنگزغالساالنه برق، گاز مایع، گاز طبیعی و 

رژی پیمایـش مصـرف موقـت انـ یهـادادهکرد. هیرسـت و همکارانـش  لیوتحلهیتجز ،مختلف را با معادالت رگرسیون

اصلـی  یهاسـوختدر سطح ملی در مـورد مصـرف انـرژی خانگـی اعـم از کل انـرژی مصرفـی بـرق و اسـتفاده از 

پیمایش مصرف انرژی مناطق مسـکونی، کازا از روش آنالیـز کمـی  یهادادهگرمایش فضا را بررسی کردند. با استفاده از 

اسـتفاده نمـود.  ،رگرسـیون بـه منظـور تبییـن اثـرات پارامترهـای مختلـف بـر توزیـع کل در طیـف مصـرف انـرژی

 تأثیرسـکن دارای نتایـج حاکی از آن بـود کـه در حالـی کـه انـدازه مسـکن، بـرای تهویـه فضـا اهمیـت دارد، نـوع م
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بـر مصـرف  یریتأثگـزارش شـده هیـچ نـوع  یهـایهمجوارتراکـم  رسـدینمـکمتـری اسـت. عـالوه بر ایـن به نظر 

نیاز انرژی بخش  ینیبشیپانـرژی داشـته باشـد. در تحقیق دیگری میچالیک و همکاران از رویکرد سیستم فازی برای 

 .(1392 ،حیدری و )برزگر اندنمودهمسکونی استفاده 

آن، تحقیقاتی را انجام  یهاحلراههمچنین پژوهشگران داخلی نیز در زمینه کاهش مصرف انرژی در ساختمان و 

آنالیز رگرسیون  از حیدری و برزگر اشاره کرد که یهاپژوهشبه  توانیم. از آن جمله اندافتهیداده و به نتایجی دست 

انرژی خورشیدی بر میزان مصرف انرژی اولیه، سرمایش و  تأثیر، جهت بررسی گامبهگامو روش انتخابی  چندمنظوره

اقلیمی، دارای مصرف  یریگجهتدارای  یهاخانهکردند که  یریگجهینتگرمایش در بخش مسکونی استفاده کرده و 

در شهر  هاخانهاز انرژی خورشیدی در کاهش مصرف انرژی  یریگبهرهجهت  ییهاحلراه تیدرنها. باشندیمکمتری 

همچنین ابوالحسنی و  .(1392 ،حیدری و)برزگر  شیراز و پیشنهاداتی به منظور گسترش و ادامه تحقیق ارائه کردند

موجود در اقلیم سرد ایران  یهاساختمانمصرف انرژی در  یسازنهیبهراهکاری برای  ارائهخود به  نامهانیپاهمکاران در 

از  یریگبهرهموجود در اقلیم سرد در ایران،  یهاساختمانپرداختند. در این پژوهش به منظور بهسازی حرارتی جدار 

انرژی پالس، بارهای گرمایشی محاسبه شد. نتایج، کاهش قابل  یسازهیشب افزارنرمپیشنهاد و با استفاده از  دیوار ترومب

شی را در مقایسه با جدار بدون عایق نشان داد. همچنین مشخص شد، جدار پیشنهادی در مقایسه با توجه بار گرمای

همچنین حبیب و همکاران در پژوهشی عنوان نمودند که  .(1394 ،دیگران و )ابوالحسنی ، کارایی بهتری داردیکارقیعا

پارامترهـای مؤثـر در کاهـش مصـرف انرژی سـاختمان شـامل تعـداد سـاکنین، مسـاحت سـاختمان، تعـداد طبقات، 

ـا ـن پارامترهیوار، نسـبت طول بـه عـرض، تعـداد بـر )نمـا( سـاختمان اسـت. ای، نسـبت پنجـره به دیجوارهممیـزان 

تحلیـل سلسـله مراتبی جهـت  فرآیندرو از ـنیکسـانی در میـزان مصـرف انـرژی سـاختمان ندارند، از اینقـش و اهمیـت 

ـن پارامتـر نسـبت یـج تحقیـق حاکـی از آن اسـت کـه مؤثرتریتعییـن وزن پارامترهـای اشـاره شـده اسـتفاده شد. نتا

 .(1393 ،دیگران و )حبیب وار بـودیپنجـره بـه د
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در پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به صورت توصیفی پیمایشی است که در این روند، اصول و راهکارهای معماری 

 در ساختمانو کاهش مصرف انرژی  تأمیندر جهت فنی  یهاستمیساز امکانات و  یریگبهرهقالب راهکارهای طراحی و 

 ،کاربردی یهاروشو بستر طرح  موردمطالعهو تطبیق راهکارها با شرایط اقلیمی  یبنددستهجمع آوری شده و بر اساس 

طرح مورد نظر ، Design Builder از طریق نرم افزار تیدرنهارح مورد نظر اعمال گردیده است. طهاد و در پیشن

به دست  Energy Plus گرمحاسبهاز طریق در قالب میزان مصرف انرژی ساالنه ساختمان  راهکارها راتیتأثو  یسازهیشب

شده مسکونی معرفی  یهاساختمانمرتبط با  مؤثر یهاکیتکننتایج با موارد مشابه مورد قیاس قرار گرفته و  آمده است.

و بررسی اسناد و  یاکتابخانهپردازش، از طریق مطالعات  یافزارهانرماعمالی به  یهادادهت و تمامی اطالعا. است

 Photoshop و Auto Cad ،3D Max ،V-Ray یر از نرم افزارهایمس نیدر ا .ه استموجود به دست آمد یهاپژوهش

 ماکت هیته یمصالح و ابزارها ریو سا یزریگلس، دستگاه برش ل یاز مقوا، چوب بالسا، پلکسبرای ترسیم و ارائه طرح و 

 .شده استگرفته  هبهر نهایی طرح یسازحجمبرای 
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ولفگانگ  یدانشمند آلمان. (1396 ،)علی اکبری خانه با مصرف انرژی صفر ارائه شد 90فرایبورگ در دهه ز زمان ا

 یکسان نیسوئد اول یاز دانشگاه لودو بو آدامسونو پروفسور آلمان  GmbH زیستمحیطمسکن و از دانشگاه فیست 

خانه  نی، اولآلمان دارمشتاتدر ، 1990. در سال ندکرد شنهادیرا پ یفعال انرژریغ یهاخانههستند که مفهوم ساخت 

 زیآمتیموفق شیآزما نیشد. ا یفعال انرژریغ یهاخانهدر ساخت  دیجد یامر موجب توسعه تکنولوژ نیا که ساخته شد

 1996توسط دکتر فاستوم در دارشتشت در سال )خانه منفعل(  Passivhausموسسه  ،شتریب قاتیتحق برای انجام بود و

 خانه منفعل کی فیهزار ساختمان کار کرده است که با تعر 15حدود بر روی سسه ؤماین  ،سال 17در طول . شد سیتأس

مسکونی با درجه باالیی از راحتی  یهاساختمانلمان تجهیز آدر  .)et al Perlova. ,2015( مطابقت داردکامال  )پسیو(

. جایگزینی انرژی مورد نیاز ساختمان در اصل به ردیگیمانجام  یطیمحستیزژی از طریق استفاده بهینه از منابع انر

. نیاز انرژی در اینجا با است و پوشش ساختمان شکل ساختمان زمینه دوهر و آب و هوا در  یبرداربهرهمعنی، انطباق با 

سایه  یهاستمیسو شکل مشخص، با کیفیت مصالح ساختمانی و نیز مقدار و نوع ساخت قطعات شفاف و  یریگجهت

 استهر سیستم واحد و یا نصب در داخل ساختمان  یسازنهیبهانرژی نه تنها شامل نیاز به  یوربهره. شودیممشخص 

 .(1396 ،)علی اکبری شودیمشامل را نیز کلی تا یک واحد کارآمد ساختمان سیستم یک  تشکیلز به بلکه نیا
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مسئول  هاساختمانکه  تیواقع نیو ا شیدر حال افزا ی، کمبود منابع انرژ2COکاهش  نهیدر زم یجهان یهاتالش

 Zeroژهیساختمان، به و دیجد میرا به سمت مفاه قاتیدر جهان هستند، تحق هیاول یاز مصرف انرژ یبخش بزرگ

Energy/Emissions Buildings (ZEB)دینوع جد نیا یدرک مشترک برا کی فقدان متأسفانه. کندیم تی، هدا 

 پروژه یکه اغلب برا فردمنحصربه یکردهایاز رو یتعداد نیو همچن انیپایب یهابحث، هاسوءتفاهمساختمان منجر به 

ادبیات توصیف  90و  80 ،1970 سال . ازستین دیجد دهیا کی ZEB. مفهوم گردید است استفادهقابل ZEBواحد  یک

 ،یلیفس یهاسوختبود که عواقب بحران نفت قابل توجه شد و مسئله  یزمان نیاوجود دارد.  یانرژ فرص یهاساختمان

ها  ZEBتعداد  یقاتیتحق یهاپروژهاز مقاالت و  یاریشروع به بحث شد. در طول چند دهه، در بس یمنابع و مصرف انرژ

از  قیدق فیتعر چیه ایشد  فیتعر یبه صورت متفاوت ZEBهر مورد،  یبرا باً یتقر، حالنیبااقرار گرفتند؛  یابیارز ردمو

قرار داد.  تأثیررا تحت  ZEB فیتعر یتوجهقابلبه طور  هدف صفربه  دنیرس یاغلب راه برا ن،ینشد. عالوه بر ا رائهآن ا

آغاز شد.  یبحث جهان کیرا جلب کرد و  یالمللنیبتوجه مخاطبان  وممفه نیا بود که شیچند سال پ درست، حالنیباا

تعاریف  از اصطالحات و یاگسترده فیاست که با ط دهیچیمفهوم پ کیصفر  ینشان داده است که ساختمان انرژ یبررس

وجود  ZEB فینسبت به تعار یمختلف یکردهایموجود، رو فیتعار یهاتفاوتو  هاشباهتشده است. بر اساس  فیتوص

 .) ,2011Marszal & Heiselberg( دارد

ساختمان انرژی شبکه صفر، ساختمان انرژی صفر شبکه یا ساختمان صفر شبکه  صورتبهساختمان انرژی صفر که 

که انرژی مضاعفی  ییهاساختمان. استکربن صفر سالیانه  آالینده، ساختمانی با مصرف انرژی صفر با شودیمشناخته 

بیشتری را  نسبتاًکه انرژی  ییهاساختمانانرژی مضاعف و  یهاساختمانممکن است  ،کنندیمرا در طول سال تولید 



 

 

)قادری  نرژی خیلی کم نامیده شوندا یهاخانه، ساختمان انرژی نزدیک به صفر یا کنندیممصرف  یتولیدانرژی  به نسبت

 .(1395 ،تقی پور و
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موجود  ریپذدیتجد یانرژ یهایتکنولوژاستفاده از  نهیبه صورتبهکه  است یاصطالح ،یساختمان بدون مصرف انرژ

 ،یصفر انرژ درواقع. کندیم بیهنرمندانه، ترک صورتبه ،یانرژ ییجوصرفه وسازساخت یهاکیتکندر بازار را با 

. کندیم دیتول زین یانرژ ،یبه اندازه مصرف انرژ سال کیو در طول  دیخود را خود تول یکارا بوده و انرژ اریبس یساختمان

فراهم را  ریدپذیتجد یهایانرژو استفاده از  یلیبدون سوخت فس یفضا کیدر  تیامکان فعال یصفر انرژ نیهمچن

 .کندیم

فسیلی در نظر  یهاسوختیک ابزار برای کاهش آالیندگی کربن و وابستگی به  عنوانبهاصل مصرف انرژی شبکه صفر 

 روزروزبهولی  باشندیم رمتداولیغ افتهیتوسعهانرژی صفر حتی در کشورهای  یهاساختمان. گرچه شوندیمگرفته 

 .(Marszal & Heiselberg, 2011) کنندیممیت و محبوبیت پیدا اه
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محلی و از طریق  صورتبهبدین ترتیب انرژی  .باشد و مستقلانرژی جدا  تأمیناز شبکه  توانندیم هاساختماناین 

 است یحالدر  این. گرددیم تأمین هاوسوختیبنو از قبیل خورشیدی، بادی و  یهایانرژتولید  هایفناوری زترکیبی ا

در مصرف هر چه ، سرمایش فوق پربازدهگرمایش و ، روشنایی یهاستمیسخاص برای  یهایتکنولوژکه با استفاده از 

مصرف  یسازنهیبهقبل از تولید انرژی پاک به به عبارت دیگر در یک ساختمان انرژی صفر ؛ کمتر انرژی تالش شده است

مختلف ساختمان پرداخته شده است و با استفاده هوشمندانه از تکنولوژی تجدیدپذیر تعادل میان  یهابخشدر  انرژی

 .شودیمتولید و مصرف انرژی برقرار 

 یریکارگبهو توجه به بازدهی باالی انرژی از طریق  هنر طریق همراهی و همزمانی از فرصنرژی ارسیدن به هدف 

 .(1395 ،تقی پور و)قادری  گرددیم، محقق ریپذتجهیزات تجدید
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 طیدر  منظور از مصرف انرژی، انرژی صرف شده صفر انرژی یهاساختمان یبراارائه شده  فیتعار بیشتردر 

و بخش ساخت و ساز و تجهیزات آن بی توجه باقی مانده که جهت ایجاد هماهنگی بین انرژی تولیدی  است یبرداربهره

 و مصرفی باید بدان توجه نمود.
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جزو اولین صاحب نظران در زمینه توجه به همه جوانب انرژی مصرفی در ساختمان صفر انرژی است  ینسکیپودول

 ،نو یهاروشو از طریق  کند یابیاجناس و کاالها ارز دیتول یرا برا یمختلف مصرف انرژ یهاجنبهکرد  یسع که

ترین روش رسیدن به این نوع تجدیدپذیر را مهم یهایانرژراهکارهای کاهش مصرف انرژی را مطرح و بکارگیری 

تعادل  یبرقرار یفعال برا یهایتکنولوژو )پسیو(  یانفعال یهاطرحاز  یبیترکفر صنرژی ااختمان س. دانست هاساختمان

 .(1395 ،تقی پور و)قادری  است یو مصرف انرژ دیتول نیب
 

                                                                                                                                                                                        
1 Podolinsky 
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 یبر رو هاهینشر. اکثر کرد زدهشتابرشد  زین یصفر انرژ یهاساختمان اتیادب ZEB به شهرت رسیدن مفهوم با

در بحث درک  یامالحظهاز اسناد به طور قابل  یحال، تعداد نیتمرکز دارند؛ با ا ZEBمختلف  یهاپروژه یمستندساز

 سندگانینو 2006و همکارانش است. در سال  تورسلینیگزارش  ،موارد نیاز ا یکی. اندکردهکمک  ZEBمفهوم  فیو تعر

برای چیزی است که این  فهمقابلروشن و  یحیاغلب فاقد توض ZEB فیصفر، تعر یکه با وجود عبارت انرژ کردند اشاره

بسته به اهداف  یمختلف یهاروشبه  توانیمرا  ZEBمفهوم  فیکه تعر دهدیمنشان  تورسلینی .دهدیماصطالح، معنی 

 یانرژ یهانهیهز تیدرنها و یاگلخانه یانتشار گازها ،ییآب و هوا راتییدر مورد تغ ی، نگرانگذارهیسرماپروژه، اهداف 

 Marszal) کندیممرسوم را مشخص  فیچهار تعار بیو معا ایمزا تورسلینیفوق،  یوهایسنار یکرد. با توجه به تمام رائها

& Heiselberg, 2011): 
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 پذیرتجدیدحداقل انرژی  ،محل ساختمان صفر انرژی یک: (محیط ازیموردنانرژی صفر ) خالص – صفر محل انرژی 

ن مقدار انرژی حداقل به هما) .(Marszal & Heiselberg, 2011) کندیممه آن را مصرف را تولید و در سال ه

 .((دیگران و )مهرگان کندیم، انرژی تولید کندیمکه در سال مصرف 

 ن حداقل به همایک منبع انرژی ساختمان انرژی صفر که : (منبع ازیموردنانرژی صفر ) خالص -صفر منبع انرژی

انرژی منبع . کرباسچی( و محمودی زرندی ،)مهرگان کندیمتولید  ، انرژیکندیممقدار انرژی که در سال مصرف 

با اعمال ضریب  ولید و تحویل انرژی در محل دارد.برای رسیدن به پردازش، ت شدهاستفاده اشاره به انرژی اولیه

 شود.انرژی منبع ساختمان محاسبه میمیزان  ،ورودی و خروجیانرژی به  ،تبدیل منبع به محل

 میزان پولی که شبکه به  ،ساختمان صفر انرژیهزینه : در یک (هزینه صفر انرژی) خالص -انرژی صفر یهانهیهز

برای  ، حداقل برابر با میزان پولی است که مالک به شبکهپردازدیمبرای صادرات انرژی به شبکه  مالک ساختمان

 .پردازدیمو انرژی مصرف شده در طول سال  خدمات انرژی

  بدون آلودگی برای  انرژی تجدید پذیر: چنین ساختمانی، (گسیل صفر انرژی) خالص -صفر یهاندهیآالتولید

این نوع ساختمان دارای کمترین میزان ) کندیم (خریداری)در سال را تولید  ،ساختمان درجبران انرژی بکار رفته 

کربن، اکسید نیتروژن و اکسید ( .کرباسچی( و محمودی زرندی )مهرگان، از منبع تجدید پذیر است هدررفتهانرژی 

کنند. برای محاسبه کل جبران باید آنها را  هایانرژساختمان صفر متداولی هستند که  یهاندهیآالسولفور، 

 یهاندهیآالبراساس  هاندهیآال یهامضربد و صادر شده در تولید شده توسط یک ساختمان، انرژی وار یهاندهیآال

 .(Marszal & Heiselberg, 2011) شودیمدر محل )در صورت وجود( ضرب  هاندهیآالشبکه و تولید 

در یک حالت  :کنندیمتعریف  طورنیا را در یک تعریف دیگر تورسلینی و همکاران ساختمان انرژی صفر خالص

یک ساختمان مسکونی یا تجاری است که تا حد زیادی از نیازهای انرژی خود کاسته ساختمان انرژی صفر کلی، یک 

امکان توازن نیازهای انرژی را برای جبران میزان مصرف از طریق  ،موجود یوربهرهاست. در چنین ساختمانی، میزان 

جای زیادی برای تفسیر باقی گذاشته است.  ،اما این تعریف کلی؛ آوردیمانرژی تجدیدپذیر فراهم  هایفناوری یریکارگبه

اهداف و راهبردهای طراحی باید  یدهشکلبرای  هامشخصه، مرزها و ساختمان انرژی صفربراساس تعریف مربوط به 

 .(1396 )علی اکبری، مشخص شوند

 یهاخانهبالقوه  راتیتأث"مختلف  اتیدر نشرمشخص و  و همکاران تورسلینیتوسط  ZEBمختلف  فیتعار نیب زیمات

 .(Marszal & Heiselberg, 2011) است قرارگرفته موردبحث" یصفر انرژ

                                                                                                                                                                                        
2 Torcellini 
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که  دهدیماو نشان . کندیمدنبال  تورسلینینسبت به را  یگرید ری، مسZEB فیخود در تعار یدر بررسس کیکیل

اگرچه  ..."که  دهدیم حیتوضکیلکیس . ردیقرار گ موردتوجه انرژی باید( ی)اگزرژ تیفیدر تعادل صفر هر دو مقدار و ک

. پردازدینم زیستمحیطدر  هاساختمانکامل  تأثیر یاما در کوتاه مدت به بررس ،رسدیمبه نظر  یمنطق ZEB فیتعر

 یانرژ را به خوبیدرجه حرارت باال  یو گرمااست منطقه متصل  یانرژ ستمیس کیبه  ZEB کیبه عنوان مثال اگر 

، دهدیمبه منطقه  یکیالکتر یانرژو با همان مقدار  ترنییپا یدر دما تیفیو گرما را با همان ک کندیم افتیدر یکیالکتر

 گذاردیم تأثیر طیهمچنان بر مح ZEB نی. امتعادل نیست کندیمو فراهم  افتیدریی که گرما یاگزرژاز نظر ساختمان 

مضر اعمال  یهایآلودگو  هزینه پرداختی سوخت اضافیدر اگزرژی باید توسط منطقه ساخته شده و  یتعادل منف رایز

 روگاهیدر ن برق را ،گر منطقهباشد. ادر مرز محوطه ساختمان متعادل  رویگرما و ن انیجر یانرژ ریاگر مقاد یحت ،گردد

هر  ،کندی تولید باد نیبا استفاده از تورب ای( و CHPگرما و برق ) میکرو ترکیبی در واحد خود را برق ZEBو  یحرارت

 ژهیوبه، ZEBمفهوم  یبرا یدیجد فیتعر سندهینو ن،یبنابرا ".خواهند داشت اگزروژی متفاوتیو  یطیمحستیزاثرات  دو

مجموع کل ساالنه دارای که  یساختمان": نامدیم ریو آن را به شرح ز دهدیم، ارائه Net-Zero یساختمان اگزرژ کی

و هر  یکیالکتر تدر طول همه انتقاال ،یامنطقه یانرژ ستمیس کیمنطقه در  -مرز ساختمان میان یانتقال یژراگز صفر

که با توجه  کندیماشاره کیلکیس  ن،یا رعالوه ب "، است.افتدیمخاص اتفاق  یدوره زمان کیکه در  یگرید انتقال نوع

 نیساختمان است و به هم کی یکربنترکیبات  اتانتشار یریگاندازهقادر به  ،یتعادل انرژ یبه جا یبه تعادل اگزرژ

نویسنده متوجه  ،کربنی ترکیبات یهایآلودگبا وجود . کندیم نییرا تع زیستمحیطساختمان بر  تأثیرسرعت  ب،یترت

. مطابق استنتیجه اگزرژی نا ،ریناپذاجتنابکربنی ثانویه  یهایآلودگو  هاساختمانآلودگی کربنی مستقیم که  شودیم

 یاگلخانه یببرند که مفهوم انتشار گازها ینکته پ نیبه ا دیبا رندگانیگمیتصمو  ... مهندسان، معماران"که  کندیم انیاو ب

 اگزرژی . ابعادیکسان باشد تواندینمصفر خالص انرژی  یهاساختمانکامل با مفهوم  طوربه نیو مسائل گرم شدن کره زم

حال راه حل را  نیمشکل را نشان دهد و در ع یبزرگ زانیکامل م طوربهکامل در نظر گرفته شود تا  طوربه دیعادل بات

 . ) ,2011Marszal & Heiselberg( "ردیدر بر بگ زین

 
 4مرتس -4-5-2

 یانرژ وصفر  ی: ساختمان انرژدهندیم صیرا تشخ ZEBنسبت به  دگاهیدو د شو همکاران مرتسدر همان زمان 

 ی صفرخانه انرژ و همکاران مرتساست.  یطیمحستیز راتیتأثمنابع و  تیمحدود جهینتبه ترتیب  هر دو. 2CO خالص

. دینمایمرا تولید  کندیمهمان مقدار انرژی که مصرف  خانه ... که در طول سال" :کنندیممعرفی  عنواناین خالص را به 

عالوه  "کند. دیتول وگازیژنراتور ب ای یباد نیتورب ک،یفتوولتائ یهاپانل قیرا از طر یانرژ تواندیمخالص انرژی خانه صفر 

بر  عالوه .شودینمبه اتمسفر اضافه  2CO چی، هیساختمان اتی، بدون توجه به عمل2COخانه خالص  کیدر " ن،یبر ا

 مرتسبار  نیاول یبرا "کند. دیتول On Siteبه صورت خالص  یخانه انرژ کیخود را مانند  یتمام انرژ تواندیمخانه  ن،یا

 نیبا آخر ن،یباشد. عالوه بر ا 2CO یامبادلهاز بازار ارز  یساختمان ممکن است بخش کیکه ند اشاره کرد ارانو همک

خالص صفر  یکه ساختمان انرژ دهندیمنشان  2COساختمان  سندگانیصفر، نو خالصبه  مربوط فیاظهارنظر در تعر

 باشند صفر خالص یخانه انرژ کی دینبا لزوماً 2CO یخنث یهاخانهحال،  نیاست. با انیز  2COخانه  کی زمانهم
(Marszal & Heiselberg, 2011). 

 

                                                                                                                                                                                        
3 Kiliks 
4 Mertes 
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 5(IEA) یانرژ یالمللنیبآژانس  -5-5-2

 ریتفس مسئله نوشته شده است، 2008سن در سال ستکه توسط ژن ال (IEA) یانرژ یالمللنیبگزارش آژانس  در

 یهاساختمان": دهدیمارائه  گونهنیارا  ZEB یعموم فیتعر سنستالمورد بحث است.  شتریب ZEB فیمتفاوت تعر

 یمنابع انرژ گریو د یدیخورش یالزم را از انرژ ی، بلکه فقط انرژکنندینماستفاده  یلیفس یهاسوختاز  یصفر انرژ

 یمنزو یبا استانداردها سهیدر مقا": کندیم دیبر نقاط ضعف خود تأک یحال، و نیبا ا ".کنندیم افتیدر ریپذ دیتجد

ساختمان  کی تواندیم آن ،وجود ندارد. در اصل یبه دست آوردن ساختمان صفر انرژ ایساختن  یبرا قیدق فیتعر ،یمخف

 نی. اگر اشودیم تأمین یدیولتاژ عکس خورش یهاستمیسو  یدیخورش بزرگ یهاگرداننده انرژی آن با که باشد یسنت

 Marszal) ساختمان صفر است یانرژ در این صورت کنندی مورد نیاز ساختمان را تولید سال انرژ کیاز  شیب هاستمیس

& Heiselberg, 2011)." 

ز انرژی صفر، چندین تعریف مختلف هم در گزارش مرک یهاساختمان نگرش نسبت بهوجود چندین  لیبه دل

 .(1396 )علی اکبری، دارد نوشته شده است وجود 2008الستسن در سال ژن انرژی که از سوی  یالمللنیب
 

 وزارت نیرو -6-5-2

فناوری برای ساخت  نیترشرفتهیپ یریکارگبهصفر انرژی  یهاساختمانهدف وزارت نیرو آمریکا از تحقیق در مورد  

انرژی موجود  تأمینبازیافتی  یهاستمیس یریکارگبهو تجهیزات ساختمانی با راندمان باال در مصرف انرژی و  هاساختمان

به  هاساختمانمانند بسیاری از  هاساختمانصفر برساند. این  جمع جبری انرژی مصرفی را به تواندیمدر بازار است که 

 سال کیطوری طراحی و ساخته شوند که به همان میزان که در طول  توانندیمسراسری انرژی متصل هستند اما  شبکه

 .(دیگران و )مهرگان ، انرژی تولید کنندکنندیمانرژی مصرف 

 

 6(DOE)دپارتمان انرژی آمریکا  -7-5-2

ی ساخته شده بر مبنای ایجاد تعادل در هاساختمان: بدین شرح است (DOE) تعریف ارائه شده توسط سازمان

، بیان هنرمندانه اصول طراحی انرژی مفید هاساختماناین تجدیدپذیر.  هایفناوریتولید و مصرف انرژی با به کارگیری 

 راهکار .ندینمایمپذیر ترکیب نموده و نیازهای انرژی ساکنان را برطرف تجدید یهایانرژ، با تولید در محل و تجهیزات را

مبنای این تعریف، بر همچنین  .به منظور تولید انرژی توسط خود ساختمان به اندازه مصرف ساالنه خود است صفر انرژی

 .(1388 ،دژدار و)جاللیان  دمعمولی ندار بناهایانرژی تفاوتی با  صفر ظاهر بناهای

 

 واحدتعریف  -8-5-2

 :میرسیم، ما به دو تعریف کلی شودیمتکیه  و مرتس و سایرین که روی مقوله صفر از سوی الستسنمانی ز

 ان میزان همیک سال خنثی هستند یعنی آنها هستند که در طول  ییهاساختمانانرژی صفر خالص  یهاساختمان

فسیلی  یهاسوختبه  مشخص است که آنها نیازی کامالً . دهندیم، تحویل شبکه نیز رندیگیمانرژی را که از شبکه 

برخی اوقات حتی انرژی اضافه وارد  اگرچهنور و دیگر کاربردهای انرژی ندارند.  تأمینبرای گرمایش، سرمایش، 

 .کنندیمشبکه 

 کربن دیاکسیدلید هستند که در طول یک سال از انرژی که به تو ییهاساختمانکربن صفر  یهاساختمان

لحاظ که انرژی هستند و به این  یثبه لحاظ کربن، خن هاساختمان. در طول سال، این کنندینم، استفاده انجامدیم

انرژی صفر به این دلیل  یهاساختمانکربن صفر با  یهاساختمانمثبت هستند.  کنندیمتولید  2COکافی عاری از 

                                                                                                                                                                                        
5 International Energy Agency 
6 United States Department of Energy 



 

 

 یهاابیآساستفاده کنند مثل  2CO ری ازتوسط منابع عا دشدهیتولبرای نمونه از برق  توانندیممتفاوت هستند که 

ساخت هنوز  یهامحلیا در  هاساختمانه در ک فوتوولتائیکخورشیدی  یهاستمیسو  یاهستهبادی بزرگ، برق 

 . (Marszal & Heiselberg, 2011)اندنشدهبکار گرفته 

 صفر گردد تأمین ریپذ دیمنابع تجد انرژی آن ازو  بوده یسراسر سیستم برقاز  جدا که ییهاساختمانبه  یطورکلبه

 یهاساختمانانگیزه اصلی در ساخت . (1390 ،برادران رحیمی و)کریمی صفا  گرددیماطالق  (ZeroEnergy) یانرژ

بر تغییرات محیطی، کیفیت  ماًیمستقدر مصرف انرژی است. استفاده از انرژی  ییجوصرفهها(،  ZEBانرژی صفر )

 .(1396 ،)علی اکبری زندگی انسان و اقتصاد تأثیرگذار است جهیدرنتفسیلی و  یهاسوخت، اتمام زیستمحیط

برخورداری از انرژی در روزهای بارانی و ابری است که با استفاده از منابع ذخیره،  هاساختمانمسئله اساسی در این 

مطرح شد صفر  یخالص انرژ یهاخانه ساخت ،رهیمنابع ذخبه دلیل هزینه باالی اما ؛ توان این مشکل را برطرف نمودمی

کرده و انرژی اضافی خود را در اختیار  ینتأمکه در آن بنا در ارتباط با شبکه بوده و انرژی مورد نیاز خود را از شبکه 

 ،برادران رحیمی و)کریمی صفا  که نتیجه این تعامل، مصرف صفر انرژی خالص در طول سال است دهدمیشبکه قرار 

1390). 

 :دارای اهمیت استنکات زیر  توجه به، صفر انرژیساختمان هب بوطدر تعاریف مر

 صفر انرژی نیست. به معنای مصرفصفر  انرژی تمانساخ 

  انرژی صفر از تجهیزات رفاهی جدا نیستند یهاساختماناین. 

 انرژی نیست. یبندرهیجبه معنای  ی انرژی صفرهاساختمان از استفاده 

  (1388 ،دژدار و)جاللیان  نیست نهایتبیی انرژی صفر هاساختمانانرژی. 

 
 مشکالت رسیدن به یک تعریف مشترک -9-5-2

طرحی پیچیده و دارای رویکردها و جوانب گوناگونی است که در آن محاسبات انرژی و ایجاد ساختمان صفر انرژی 

و تعاریف  هاروش، هادستورالعملهمچنین . هماهنگی و تعامل با شبکه برای نیل به هدف صفر انرژی امری ساده نیست

ی موجود نیز بسیار هاروشوجود ندارد و  هاساختمانمشخص و استانداری برای انجام محاسبات انرژی در این نوع 

توان مانعی در از چارچوب تعریف فعلی صفر انرژی است. بدین ترتیب نبود تعاریف مشخص و مشترک را می ترپیچیده

 دشواررا  صفر انرژی یهاساختمان یکار معماران و مهندسان در طراحجهت رسیدن به هدف دانست که در این مسیر 

 .(Marszal et al., 2011) کندیم

 

 خانه انرژی پالس -6-2

صفر انرژی که در آن مقدار انرژی تولیدی بیشتر از مقدار انرژی است که ساالنه ساختمان مصرف  هایخانهنوعی از 

 .(1390)کریمی صفا و برادران رحیمی،  کندمی
 

7-2- Net Zero Energy Buildings 

و یا  اندداشتهکه اغلب با مفهوم اصلی مغایرت  اندشدهبا انرژی صفر ارائه  یهاساختمانتا امروز تعاریف مختلفی از 

 ینوعبهاولیه ساختمان با انرژی صفر  نوع مثالً اندشدهمورد نظر دچار تناقض  یهاساختمان یسازادهیپدر عمل و برای 

. در عمل مشخص شد برای کردیمدریافت انرژی از خارج ساختمان را ممنوع و ناقض هدف تلقی  عمالًتعریف شد که 

 یاپارهرا از استفاده از  کنندهمصرفالزم است یا  ،خارجی یعنی عدم دریافت مطلق انرژی شدهفیتعررسیدن به هدف 

نو را  یهایانرژ ،هادکنندهیتولسنگین طراحی و نصب  یهانهیهزبر خانگی محروم کرد و با وسایل و تجهیزات انرژی

 گرمایش( خورشیدی نیاز به )لکتورهای )تولید الکتریسیته( و ک هاپانل اینکه در اغلب موارد نصب مضافاً  .ل کردیتحم
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Abstract 

Research Aim: Limitations on energy sources, environmental degradation, climate change, etc. all show 

the lack of energy savings and the optimum use of energy from nonrenewable sources. Energy-zero 

buildings as buildings that produce energy for themselves are a solution to reduce nonrenewable energy 

consumption and their bad effects. Cold and dry mountainous climate is also the focus of attention due 

to high energy consumption, especially in heating. The purpose of this research is to introduce solutions 

for designing and construction of buildings with zero-energy consumption in mountainous, cold and 

dry climate. 

Research method: In this applied research, influential strategies and climatic characteristics of the area 

have been compiled through library and field studies, and effective and appropriate strategies were 

selected according to the climatic characteristics of the area. Then, by designing a residential building 

on the faculty of Engineering site (if built, as a successful example of zero energy building in cold and 

dry mountainous climates) and simulating it in DesignBuilder's simulation software, its final impact 

on energy consumption has been examined. 

Findings: The solutions used in the two fields of architecture and the use of technical equipment lead 

buildings to zero-energy that each of them changes the structure to the best possible structure by 

affecting a part of the building, including the coverage, volume, technical systems and equipment of 

the building, site, etc. 

Conclusion: Finally, it has been observed that the applied methods in the building, with the desirable 

effect, reduced the energy consumption below its ideal level which indicates the category A in energy 

consumption, indicating that it has excellent conditions for energy utilization for the building. 
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