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 چكيده 
ــى از بحران انرژى، متخصصين حيطه هاى مرتبط با معمارى نيز بايد رويكرد انرژي-كارائي را در تمامي  ــدارهاى ناش  درپى هش
ــبيه سازي رايانه اي مصرف انرژي  ــاخت مد نظر قرار دهند. از مهمترين ابزارهاى مؤثر در اين زمينه، ش مراحل فرآيند طراحي و س

است. 
 تحقيقات در مورد قابليت ابزارهاي شبيه سازي موجود، غالباً كلى بوده و بندرت پژوهش هايي در زمينه قابليت هاي مطلوب در حوزه 
ــازي مصرف انرژي، حوزه هاي كاركردي آن و مشخصات نرم افزارهاي  ــت. در نوشتار حاضر، ابتدا شبيه س معماري صورت گرفته اس
شبيه ساز مصرف انرژي بررسى شده و سپس نرم افزارهاي مذكور از نظر كارآيى در حوزه معمارى بايكديگر مقايسه و ابزار منتخب، 

ارائه شده اند.
در گام بعدي، با استفاده از نتايج پژوهش نظرسنجي "جان هنسن" و تحقيقى در رابطه با ميزان بهره گيرى از اين ابزارها در مدارس 
ــت و نهايتاً از تركيب نتايج در دو حيطه نظري و كاربردي، نرم افزارهاي  ــتخراج گرديده اس معمارى آمريكا، نرم افزارهاى پركاربرد اس

برگزيده نهائي پژوهش معرفى شده اند. 
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