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   چکیده
طراحی شهري رشته ایست میان رشته اي که با مسائل بسیاري همزمان درگیر است و رویکرد طراحان ناگزیر باید رویکردي همه 

انرژي  از یکسو و مشکالت زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت هاي فسیلی از طرف دیگر توجه به طراح  جانبه نگر باشد. امروزه بحران
هایی انرژي کارا و با حداقل تولید آلودگی را به عنوان یکی از جنبه هاي مهم طراحی مطرح نموده است.از ورود این مباحث به طراحی 

ژي در معماري بسیار پیش از طراحی شهري خودنمایی کرده است از سویی نیز شهري زمان زیادي نمیگذرد شاید بتوان گفت مبحث انر
در طراحی میتواند گره گشا باشد.  شبیه سازي اقلیمی و چگونگی مصرف انرژيعوامل مداخله گر در شهر بسیار زیادند بنابراین استفاده از 

در مراحل اولیه طراحی میتواند به یافتن گزینه بهینه طراحی کمک بعالوه آشنایی با نرم افزارها توسط طراحان و استفاده به جا از آنها 
در  شایانی نماید. این پژوهش به تاکید استفاده از تحلیل هاي اقلیم و انرژي در مراحل اولیه طراحی پرداخته و نرم افزارهایی که می توانند

 این راستا راهگشا باشند را در انتها معرفی می نماید.
  

 طراحی شهري، شبیه سازي، انرژي کارایی، نرم افزار، همساز با اقلیم، اسناد طراحی کلیدي: هايواژه
  
  
  مقدمه - 1

از آنجایی که شهرها بزرگترین مصرف کنندگان انرژي هستند، با افزایش جهانی جمعیت مصرف انرژي به یک دغدغه براي 
کارایی را به بسیاري از رشته ها وارد نموده است. در رهبران جهانی تبدیل گشته است.  این دغدغه گفتمان هایی مانند انرژي 

این بین شهرسازان به عنوان تهیه کننده بستر سکونت و زندگی جامعه شهرنشین نقش مهمی در انرژي کارایی برعهده دارند. از 
دنبال سیستم حمایت از جمعیت در کشورهاي توسعه یافته در شهرها زندگی می کنند، برنامه ریزان به  ٪80آنجایی که بالغ بر 

 ]1[.بودند تا به صورت سیستماتیک به کاهش مصرف و تولید گازهاي گلخانه اي کمک نمایند 70از دهه  DSSتصمیم گیري 
 ساختمان کلی نیاز میزان باید می ابتدا روش این مرحله ساده خالصه می نمایند. در طراحی انرژي کارا را به زبان ساده در سه

به  نیاز صورت در نهایت در و داشت نظر در را ي انرژ پایدار منابع از استفاده حداکثر آن از پس و نمود محدود انرژي را به
خست از گام ن گام دو میشود  مشاهده که همانگونه ]2[ .برد بهره موجود هاي سوخت کترین پا و ترین بهینه از مازاد انرژي

گرچه در مباحث مربوط به شهر کارا سخن از  .شد خواهد فراهم طراحی صورت در تنها کارا انرژي طراحی ي گانه هاي سه
انرژي کارایی در میان است اما این سخن در حد تئوري به تنهایی کارساز نبوده و نیازمند تحقیقات دقیق میدانی است. مباحث 

م و انرژي کارا خصوصا در حیطه شهرسازي به قدري گسترده هستند و عوامل دخیل در آنها ساخت و سازهاي همساز با اقلی
زیادند که نیازمند یک رویکرد چندجانبه نگر می باشند. به همین دلیل جامعه متخصص در این زمینه به تدریج محاسبات 
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گیري درست را فراهم آورند. استفاده از شبیه سنتی را کنارگذاشته و به سمت نرم افزارهایی به پیش میروند تا امکان تصمیم 
سازي به تدریج جاي خود را جامعه آکادمیک بازکرده و بسیاري از دانشگاهها محاسبات اقلیم و انرژي را به دانشجویان آموزش 

بت به شهرسازي داده و در ارزیابی طراحی ها نیز از آنها استفاده مینمایند. این مقوله در معماري جایگاه نسبتا محکم تري نس
یافته است. در شهرسازي خصوصا در ایران کار با نرم افزارهاي شبیه سازي فراگیر نشده است. کمتر پروژه شهرسازي را در ایران 
را میتوان یافت که چه در سطح آکادمیک و یا اجرایی توسط مشاوران با استفاده از نرم افزارهاي شبیه سازي انرژي پروژه را به 

 جلو ببرند.
این پژوهش به دنبال جایگاهی است که نرم افزارهاي شبیه سازي میتوانند در فرآیند تهیه اسناد طراحی شهري بازي 
نمایند و بعالوه علل غریبگی جامعه حرفه اي با این تکنیک ها در طراحی شهري را دنبال می نماید. در نهایت نرم افزارهایی که 

  گردند معرفی میشوند.   میتواند بیشتر در حوزه شهرسازي استفاده
  

  ضرورت توجه به شبیه سازي در فرآیند طراحی:
 منابع ازمهمترین یکی و فسیلی سوخت مصرف منابع اصلی ترین از یکی عنوان به ها ساختمان شد، اشاره که همانگونه

 همه رویکردي زومل همچنین .داشت خواهند زیست محیط ي آینده شرایط در کننده تعیین نقشی اي گلخانه گازهاي تولید
 .گردید مطرح مساله این حل راه عنوان بیانجامد،به پایدار اي توسعه به که ساختمان ساز و ساخت و طراحی در نگر جانبه
 دست پایدار اي توسعه بشر زمانی به : نماید می تعریف اینگونه را پایدار توسعه برانتلند ي کمیته از نقل به  لین تو جویین
نیازهاي نسل بعد داشته باشد.جهان امروز  انداختن به  خطر بدون حیات، زمان در را خود نیازهاي تامین ناییتوا که است یافته

 و انرژي مقوله دو امروزه به سمتی پیش می رود که  مصرف سوخت هاي فسیلی حیات و سالمتی نسل آینده را تهدید میکند. 
 لزوم براي سوالی که نیست اي گونه به دیگر امروز شرایط .نمایند می تجربه را بحرانی شرایطی همزمان طور به زیست محیط
 هایی روش عنوان به نیز کارا انرژي و محیط با همساز طراحی هاي گرایش .باشد داشته محیط وجود با همساز ههاي دیدگا
در این میان شهر با فرم خود میتواند بر روي خرد اقلیم و به طبع آن مصرف انرژي  ]3[شوند. نمی محسوب تفننی و فانتزي

فرم شهر به صورت معمول با تعدادي مشخصات کالبدي و غیر کالبدي شامل ابعاد، شکل، مقیاس، تراکم، . تاثیرگذارباشد
فرم شهر با مصرف انرژي چنان رابطه  ]4[مان، بلوك شهري و پخشایش فضاي سبز تعریف می شود.کاربري، نوع ساخت

در زمینه تاثیر اجزاء فرم بر خرد اقلیم و  ]5[تنگاتنگی دارند که بر مبناي تغییرات انرژي میتوان تحوالت فرم را دنبال نمود.
انرژي پژوهش هاي بسیاري انجام یافته است. که بسیاري عالوه بر مطالعات میدانی ابزارهاي شبیه سازي را نیز جهت مطالعه 

کمک  همزمان چند جانبه نگر به خدمت گرفته اند. اما سوال اینجاست که تا چه حد و در چه مراحلی میتوان از نرم افزارها
گرفت؟ بسیاري به اشتباه بر این باورند که استفاده از این ابزارها رویکرد  تجویزي را دنبال میکنند و مانعی در جهت خالقیت 
طراح به شمار میرود. در حالی که این نرم افزارها میتوانند صرفا چهارچوبی را ایجاد کنند که طراح اصول کلی که در طراحی 

 ساکنان آسایش تامین در باال قابلیت با طراحی ي زمینه در هایی جریان اکنون دارد را به دست آورد. همانرژي کارا به آن نیاز 
 را می متخصصانی پایدار طراحی .است گسترش حال در باشد، داشته زیست محیط بر را منفی تاثیر کمترین اي که به گونه 

 سیستم هاي .نمایند درك سازي تصمیم هنگام در را ها آن محیطی اثرات و ساختمانی هاي سیستم میان ي رابطه که طلبد
امروزه ضرورت توجه به مسائل مربوط به اقلیم و انرژي را مد نظر قرار  BREEAM و  LEED همچون ارزیابی جدید

 از مشخصی سطح به یا و بگیرند پیش در را پایدار طراحی روند که یگیرند م تصمیم گروه طراحی یک که میدهند. هنگامی
 جانبه همه  نگرشی طراحی راهبردهاي تعیین و طراحی مراحل ابتدایی ترین همان از باید ناگزیر یابند، دهی دست نمره تراز
 که ازمسایلی درصد 70 که میکند بیان در زمینه توجه به انرژي کارایی در روند طراحی معماري  آرتور ]6[نمایند اتخاذ نگررا
 به ایده خود، کتاب کالرك نیز در [7]. میشود تعیین طراحی اول هفته 4 تا 3در نماید، می تعیین را ساختمان نهایی کارایی

 پیشنهاد طراحی، روند از خارج در آن از ي استفاده معمولی ي ه شیو مقابل در را طراحی در سازي شبیه همزمان کارگیري
 شکل آن پیرامون در مختلفی تحقیقات و شد روبرو مختلف متخصصان سوي از استقبال با آن از پس که ي پیشنهاد .دهد می
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 نمادهاست سري یک از استفاده با واقعی دنیاي از جنبه هایی نمایش هنر عنوان به شناسی واژه نظر از سازي شبیه  .]8[گرفت
 فراوانی ي توسعه و توجه قابل پیشرفت سازي شبیه اخیر سال 70 در.شود درك تصاویر از سادگی به موضوع که اي گونه به

 روشها دیگر با که مسایلی نمودن وروشن مناسب نمایش در موجود ايه روش سایر به نسبت سازي شبیه مزایاي .است یافته
 ساز شبیه افزارهاي نرم .است شده آن به ومعماران مهندسان از بسیاري رویکرد افزایش سبب است، نبوده ممکن آن انجام
 می کاهش را سیستم ديناکارآم ریسک میزان آورد، می فراهم را مختلف هاي نمونه کارکرد مقایسه توانایی که آن بر عالوه
 و  محور حل راه ، جانبه یک که پیشین هاي روش با مقایسه در. ]9[میدهد نمایش را راهکارها مطلوبیت میزان نیز و دهد

 افزارهاي نرم از استفاده با نمایند؛ می حل ریاضی معادالت از ، استفاده با و  حدي شرایط در تنها را سایلم و هستند  غیرپویا
 هاي روش از استفاده با و شرایط تمامی داشتن نظر در با ، پویا ، محور مساله چندجانبه صورت به را مسایل توان می ساز شبیه
اما شبیه سازي چگونه و در چه مرحله اي به فرآیند طراحی شهري   .نمود حل واقعی شرایط مشابه کامال شرایطی در عددي

 اضافه گردد تا به طراحی انرژي کارا کمک نماید؟
طراحی شهري به عنوان رشته اي میان رشته مطرح است و با دیسیپلین هاي مختلفی درگیر است. در زمینه فرآیندهاي 

رح شده است. در میان این فرآیندها آنچه امروزه مسلم است اینکه فرآیند طراحی در این رشته هم تاکنون نظرات بسیاري مط
طراحی یک  فرآیند خطی نیست به گونه اي که الوسون با مروري انتقادي فرآیندهاي طراحی توسط نسلهاي اولیه جنبش 

ه از نقطه شروع و پایان روش طراحی چنین نتیجه گیري میکند که طراحان براي انجام کار واقعی خود از یک فرآیند روشن ک
مشخصی  برخوردار باشدتبعیت نمیکند. از این رو وي در این پیش فرض که فعالیت هاي نشان داده شده در نمودارهاي 
منطقی، وقایعی مجزا و تفکیک پذیرند تردید روا میدارد. به اعتقاد او به نظر میرسد طراحی فرآیندي است که در آن مسئله و 

از طریق فعالیت هاي  "تعامل میان مسئله و راه حل "مدیگر شکل میگیرند وي فرآیند طراحی را به مثابه راه حل به همراه ه
بنابراین مراحل شناخت تا طراحی که به خرد مراحل ]10[. در نظر گرفته  است "ارزیابی"و"ترکیب "، "تحلیل "سه گانه 

 هنسن تقسیم شده است میتوانند جایگاهی براي ورود شبیه سازي هاي اقلیم محور باشند. دکتربسیاري توسط نظریه پردازان 
 بر موثري نقش تواند می طراحی ي اولیه مراحل در سازي شبیه از استفاده از جمله صاحب نظرانی است که معتقد است که

نرم  میان اطالعات نمودن بدل و رد امکان و بعدي سه کامپیوتري اسکیس از استفاده .باشد داشته طرح گیري مناسب شکل
مختلف میتواند در حین طراحی به طراح کمک شایان  هاي شبیه سازي انواع انجام توانایی با ساز گوناگون شبیه افزارهاي

ر داشته باشند  توجهی نماید. این امر بسیاري از برنامه نویسان را به این فکر انداخته که نرم افزارها بتوانند ارتباط قوي با یکدیگ
 هاي فایل نمودن براي خوانا  و یا نرم افزارهاي جانبی براي نرم افزار خود در نظر میگیرند. براي مثال یک نرم افزار جانبی

 حال در دارد، نام 2 دمتر که افزارجانبی نرم این است.( شده طراحی یپالس انرژ نرم افزار در  آپ اسکچ محیط در شده ترسیم
  است).  دانلود قابل اینترنت طریق از حاضر
  

  علل عدم استفاده از نرم افزارهاي شبیه سازي اقلیم و انرژي در پروژه هاي طراحی شهري:
همانگونه که بیان گردید در شهرسازي و خصوصا در داخل کشور شبیه سازي هاي در حین طراحی هنوز جایگاهی ندارند. 

 دالیل آن را میتوان در موارد زیر خالصه نمود:
: شاید بتوان یکی از مهمترین دالیل آن را این مسئله عدم آگاهی از جایگاه داده هاي کمی در طول طرح کیفی  .1

 که است حالی در این و ]11[کنند اتخاذ می کیفی ایده هاي مبناي بر را خود تصمیمات کلی صورت دانست که طراحان به
 روند این که داشت یاد به باید شبیه ساز افزارهاي نرم کارگیري هنگام به .دهد می قرار اختیار در را کمی نتایجی سازي شبیه

 به واقع در .باشد نمی پذیر امکان سادگی به امر این که ]12[ است روندي کیفی در کمی مقادیري به کارگیري نیازمند
 کمی مقادیر از حاصل کیفیت از مناسبی درك طراح که بود خواهد موثر کیفی یک طراحی در هنگامی شبیه سازي کارگیري
راحان با این باور که اطالعات کمی باعث بی توجهی به کیفیات در طراحی می گردند، کال در مقابل بسیاري از ط .باشد داشته

داده هاي کمی و روش هاي مرتبط با آنها مانند شبیه سازي را مطلوب نمیدانند.  از طرفی در برخی موارد خصوصا در مراحل 
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 شده خارج توجه مرکز از بیه سازي گردد که طراحیاولیه آشنایی با نرم افزارها این خطر وجود دارد که طراح به حدي جذب ش
 افزایش جهت طراحی، حین در افزارها نرم به کارگیري این ذات با که است مساله اي این شبیه سازي هدف اصلی گردد و و

 ییکارا شبیه سازي جزئی و کمی مقادیر زمانی تنها و است کل نگر و کیفی روندي است. طراحی تضاد در طراحی هاي کیفیت
این  تبدیل توانایی مقادیر، این به نسبت مناسب حس داشتن و اعداد و مفاهیم سازي درونی با طراح که خواهندداشت را الزم

  .باشد داشته گیري اندازه غیرقابل هایی کیفیت به را کمی جزئیات
 

یاري از طراحان وجود دارد : این دیدگاه در بین بسبی اعتمادي به نرم افزارهاي شبیه ساز در مباحث اقلیم و انرژي  .2
که برداشت هاي میدانی بهتر از داده هاي حاصل از شبیه سازي است و هنوز به شیوه هاي سنتی با مباحث اقلیمی برخورد می 
نمایند. در پروژه هاي تحقیقاتی و اجرایی قبل از استفاده مستقیم از نرم افزار فرآیندي طی میشود تا طی آن دقت نرم افزار 

 مورد محیط براي شده تعریف رفتار درستی مطلب این .دد که به آن اعتبارسنجی یا اعتبار بخشی گفته میشود.مشخص گر
 استفاده مورد ساختمان سازي شبیه به اعتباربخشی براي که هایی روش .را بیان میدارد واقعی دنیاي با آن شباهت و آزمایش

 از: عبارتند گیرند می قرار
می  عددي یا محاسباتی هاي معمول روش با را سازي شبیه از قسمتی نتایج صحت روش این رد :تحلیلی اعتباربخشی −
 سازي شبیه ي نمونه با و نمایند می محاسبه موجود هاي از فرمول استفاده با را حرارت انتقال میزان مثال عنوان به .سنجند
  .کنند می مقایسه شده

 آزمایشگاهی یا و شرایط واقعی در برداشت یک نتایج با یه سازيشب نتایج که ترتیب این به :تجربی اعتباربخشی −
 .شود مقایسه
 دیگر افزارهاي نرم که توسط پیشین هاي سازي شبیه از حاصل نتایج با سازي شبیه نتایج :اي مقایسه اعتباربخشی −

  ]2[اند شده اعتبارسنجی روش تجربی به این از پیش خود افزارها نرم این .شود می مقایسه شده انجام
استاندارد  روشی اما میدهد پوشش را سازي شبیه از محدودي ه گستر تحلیلی، اعتباربخشی روش در این میان اگرچه

 اعتبار سنجی تجربی نیز از رایج ترین انواع اعتبار سنجی به شمار میرود. بعالوه سازمانهاي .شود می محسوب مقایسه براي
  اعتباربخشی براي اعتمادي قابل روش بتوانند تا داده اند انجام اعتباربخشی زمینه اي در پیوسته هاي فعالیت تاکنون فراوانی

  را نام برد.    CEN ،1ASHREA ، IEA توان می ها سازمان این مهمترین جمله در اختیار قرار دهند. از
  ده نمود.به این ترتیب میتوان از دقت شبیه سازي اطمینان حاصل نمود و از آن در تحلیل ها و طراحی ها استفا

:  با وجود کاهش یارانه ها به حامل هاي انرژي، هنوز قیمت انرژي در ایران قیمت باالیی قیمت ناچیز انرژي در ایران .3
نیست و صرفه جویی به عنوان یک دغدغه در نیامده است. بعالوه در ایران بازگشت هزینه مصرف شده براي بهینه سازي مصرف 

سال زمان الزم  83در بخش معماري انجام گردید بازگشت هزینه بالغ بر  87که در سال  انرژي زمان زیادي است. در تحقیقی
. گرچه بعد از حذف بخشی از ]13[سال میرسد 8دارد در صورتی که با احتساب قیمت تمام شده انرژي این زمان به کمتر از 

د کاهش مصرف انرژي شاید یارانه هاي انرژي در دولت دهم این زمان کاهش یافته است اما همچنان زمان زیادي است. در بع
بتوان دو رویکرد را مدنظر قرار داد. یکی کاهش مصرف با استفاده از تکنولوژي هاي نوین مانند سلول هاي خورشیدي و 
بادگیرهاي مکانیزه جدید که این رویکرد در ایران به دلیل هزینه هاي باالي آن هنوز توجیه پذیري براي بازگشت هزینه ها در 

یکرد دوم تغییرات در کالبد و تمهیداتی که ساختمان ها با بهینه ترین دریافت انرژي خورشیدي و چینش درست پی ندارد و رو
در هدایت باد شرایط آسایش مناسب تري داشته و نیاز کمتري به مصرف انرژي پیدا نمایند به این ترتیب مصرف انرژي نیز 

  ه دارد. کاهش می یابد. در این رویکرد شهرساز نقش مهمی بر عهد
: اسناد طراحی شهري هنوز جایگاه قانونی خود را نیافته اند و به دنبال آن رعایت عدم وجود حمایت هاي قانونی .4

مباحث اقلیم و انرژي در حیطه شهرسازي نیز ضمانت اجرایی قانونمند خود را به دست نیاورده است. گرچه در حیطه معماري 
میتوان بیان کرد اما در حیطه شهري که میتواند  19یم که نمونه آن را مبحث شاهد پیشرفت هاي قانونی هرچند اندك هست

 بستري بزرگتري براي کاهش مصرف باشد هنوز مجموعه قوانین ملزم کننده اي وجود ندارد. 
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: یکی از دالیلی که نرم افزارهاي شبیه سازي انرژي ارتباط گرافیکی ضعیف بسیاري نرم افزارهاي شبیه سازي با کاربر .5
مورد عالقه بسیاري طراحان نیستند داده هاي ورودي و خروجی عددي آنها و تحلیل نسبتا پیچیده داده هاست. این مسئله از 
گرافیک ضعیف اکثر نرم افزارها منتج میشود. نرم افزارهاي جدید به دنبال اضافه شدن به نرم افزارهاي با گرافیک باال هستند به 

 اضافه اضافه شدند. گونه اي که به کد و جی آي اس 
بنابراین جامعه حرفه اي چه در جامعه آکادمیک و چه در اجرا استفاده چندانی از شبیه سازي ها و جایگاه انرژي در 
طراحی ها انجام نمیدهد و در سرفصل دروس هیچ مقطعی در شهرسازي شبیه سازي هاي انرژي و اقلیم جایگاهی ندارد. در 

س بوم شناسی شاید بتوان بخشی را اضافه نمود تا دانشجویان به شیوه نوین به طراحی مقطع کارشناسی شهرسازي در در
  همساز با اقلیم بپردازند. 

  
  جایگاه شبیه سازي در اسناد طراحی شهري:

در گام هاي نخستین در تمامی فرآیندهاي طراحی شهري میتوان شناخت و تحلیل را دید. مرحله شناخت یکی از مراحلی 
ان از شبیه سازي هاي اقلیمی استفاده نمود. در مطالعات مربوط به زیست محیط یا اقلیم، شناسایی مناطقی که است که میتو

داراي آسایش اقلیمی نیستند یا آلودگی ویا رطوبت را در خود نگه میدارند مشخص میشوند. جریان باد و درجه حرارت دو 
در ادامه نمونه هایی از آنها معرفی میگردد میتوان تعیین گردند.  آیتمی هستند که در نرم افزارهاي شبیه سازي اقلیمی که

شناخت نحوه عملکرد اقلیمی وضع موجود سایت سبب میشود عواملی که مشکالت را ایجاد یا تشدید میکنند مشخص گردند و 
یقی صورت نگرفته و در طراحی لحاظ شوند. در حال حاظر متاسفانه در بسیاري پروژه هاي طراحی شهري مطالعات اقلیمی دق

مطالعات صورت گرفته نیز بر مبنی اقلیم کالن است . در حالیکه خرد اقلیم جایگاه مهمی در طراحی شهري داشته و آسایش 
ادراکی در ارتفاع عابر پیاده در طراحی شهري نقشی به مراتب پررنگ تر از اقلیم کالن بر عهده دارد.  بنابراین آشنایی با اقلیم 

د در راستاي رسیدن به طرحی موفق اهمیت دارند. اهمیت توجه به خرد اقلیم به حدي است که در در وضع موجو
سانفرانسیسکو به دلیل وجود آسمان خراش هاي بلند و سایه اندازي ها در فضاهاي شهري، حضور شهروندان کاهش یافته بود 

از جمله شهرهایی است که به دلیل ساخت و ساز بی  به حدي که تصمیم بر تخریب برخی از ساختمان ها گرفته شد. تهران نیز
توجه به مباحث اقلیمی نه تنها آسایش حرارتی براي بسیاري در فضاهاي عمومی پایین است بلکه در معضل آلودگی که ساالنه 

ناسب صدمات بسیاري به دنبال دارد یکی از علل مهم عدم سیرکوله مناسب هوا بوده است. بعالوه سایه اندازي هاي نام
ساختمان ها و محروم نمودن یکدیگر از نور روز و یا ایجاد تونل هاي باد بر دماي محیط تاثیرگذار بوده و بنابراین ساختمان ها 
نیز براي رسیدن به محدوده آسایش حرارتی نیازمند صرف انرژي بیشتري میباشند. گرچه در مرحله شناخت و تحلیل با 

یمی خود نمایی میکند اما همانگونه که مطرح شد فرآیند طراحی فرآیند خطی نبوده و در رویکرد همه جانبه نگر مشکالت اقل
این میان میتوان سرنخ هاي طراحی را یافت. بنابراین ذهن طراح همزمان به راه حل  یا راه حل ها فکر می نماید. در مرحله 

ت  در صورت وجود مورد تاکید قرار میگیرند. چشم اندازسازي و هدف گذاري نیز وضع موجود در راستاي برطرف کردن مشکال
یکی از مراحلی که استفاده از شبیه سازي بسیار کارساز است ارائه گزینه هاي طراحی است. مسلما یک طراحی خوب صرفا 

ه ها را طراحی نیست که از لحاظ اقلیمی پاسخگو باشد و باید سایر کیفیات را داشته باشد. اما از طریق شبیه سازي میتوان گزین
مقایسه نمود و به ترتیب پاسخگویی در مصرف انرژي و یا ایجاد آسایش حرارتی مقایسه نمود. یکی از نرم افزارهایی که به 

 - تحت عنوان اتودسک 1387میباشد. نرم افزار اکوتکت که از سال  1صورت ملموس و سریع قادر به مقایسه است اکوتکت
به بازار آمد و در طی سالها تکامل قابل توجهی یافت به حدي که در  1997که از سال اکوتکت خوانده میشود.نرم افزاري است 

مدرسه معماري در ایاالت  18در کنفرانس شبیه سازي در امریکا منتشر گردید، مشخص شد که از  2008نتایجی که در سال 
اد استفاده از این نرم افزار است. این نرم افزار مدرسه از این نرم افزار استفاده مینمایند و این خود گویاي دامنه زی 16متحده 

بیشتر براي مقایسه بین آلترناتیو ها طراحی شده است و نه براي محاسبه دقیق مصرف انرژي به همین دلیل از دقت کمتري 
                                                
1 Ecotect 
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. البته میتوان از نرم افزارهایی که دقت باالیی دارند نیز استفاده ]13[نسبت به نرم افزارهایی چون انرژي پالس برخوردار است
ر باشند. البته پژوهش هاي بسیاري نیز انجام یافته که در راستاي مقایسه کرد اما در مرحله مقایسه ایده ها ممکن است زمان ب

است که در  MITتیپولوژي هاي مختلف کالبدي در صدد یافتن بهینه ترین گزینه بوده اند. از پیشگامان در این زمینه دانشگاه 
، چهار گونه 2010منتشر شده در سال . در تحقیق Energy Performaاین راستا بر روي نرم افزاري مشغول کار است به نام 

هاي ها با ترکیب تیپها و بلوكشطرنجی با خیابان - 2سنتی کم ارتفاع با تراکم باال و داراي حیاط  -1تیپ بافت شهري شامل: 
ها، رفتار سفر، هاي مدرنیستی در یک پارك را با بررسی مصرف انرژي از روي قبضبرج -4هاي خطی بافت -3ساختمانی 

ها، دسترسی و شهر پیرامون نشان داد و به ها، سایتهاي کالبدي و کاربردي پرداخت نتایج رابطه مصرف را با ساختمانگیویژ
هاي کم ترتیب بلوك کوچک با حیاط مرکزي، بلوك با تراکم باال با حیاط مرکزي. بافت ردیفی کم ارتفاع، شطرنجی، سوپر بلوك

بنابراین مقایسه هاي گزینه ها هم در پروژه . ]14[از کمترین به بیشترین مصرف را داشتندهاي پر ارتفاع ارتفاع و سوپر بلوك
. این مرحله تصمیم گیري هاي کلی را در تهیه سند هاي اجرایی و هم در پروژه هاي تحقیقاتی مورد استفاده می باشند

را تسهیل مینماید. در این مرحله میتوان ساختار اصلی طرح و شبکه معابر را مورد آزمون قرار داد و  2چاچوب طراحی شهري
جایی که همچنین تصمیمات کلی در زمینه بهینه ترین فضا براي تبدیل به فضاي سبز و حتی پخشایش کاربري را گرفت. از آن

بسیاري از نرم افزارها براي کاربري و زمان مصرف نیز  شبیه سازي انجام میدهند بنابراین تصمیمات کلی کاربري نیز از لحاظ 
مصرف قابل مقایسه و بررسی است. اطالعات مربوط به کالبد و فرم شهر که عموما در دستورکارها و ضوابط به ترتیب تدقیق 

که میتوان در شبیه سازي ها از آنها استفاده نمود. نظام ارتفاعی پسشنهادي و جلو بردن طرح به میشوند مرحله دیگري هستند 
و ... که  Slowage , Solene, Energy Plusسمت جزئیات بیشتري در جداره ها در این مرحله توسط نرم افزارهایی مانند 

  ر انتها دست یابد. دقت باال تري دارند قابل ارزیابی است تا طرح به موفقیت بیشتري د
  

  نرم افزارهاي شبیه سازي کارا در شهرسازي:
برنامه هاي شبیه سازي عملکرد مصرف انرژي ، ابزارهاي قوي براي مطالعه عملکرد انرژي و آسایش حرارتی هستند. امروزه 

اي مثال مدل هاي تعداد زیادي از این قبیل ابزارها در دسترس هستند اما تفاوت هاي عملکردي ا با یکدیگردارند بر
ترمودینامیکی، توانایی هاي گرافیکی، خروجی ها  و تبادل اطالعات آنها با یکدیگر متفاوت است.  اکثر برنامه هاي شبیه سازي 
شامل یک به اصطالح موتوري است که امکان شبیه سازي هاي دقیق را بر اساس نوشته هاي ساده فایل ورودي و خروجی 

د کاربران نرم افزارهایی که با گرافیک داده ها را تحلیل میکنند ساده تر هستند. نرم افزارهاي انرژي را میدهد. با این حال از دی
ساختمان متمرکز   HVACمیتوان در دو گروه طبقه بندي نمود، گروه اول ابزارهاي طراحی هستند و بیشتر بر ابعاد تجهیزات 

هینه در راستاي انرژي کارایی مد نظر هستند بنابراین ساختمان ها با هستند که در شهرسازي از آنجایی که عمدتا فرم هاي ب
سیستم هاي ثابت و مشابه در نظر گرفته می شوند این دسته ابزارها زیاد مورد استفاده نیستند. دسته دوم ابزارهاي شبیه سازي 

پرکاربردترین ها در شهرسازي به  هستندکه عملکرد ساالنه ساختمان را نشان میدهند.  ابزارهاي پیشنهادي در این تحقیق
  شمار میروند که قابلیت تبادل داده اي باالیی را داشته باشند. 

ابزارهاي شبیه سازي انرژي عموما به این مسئله میپردازند که چگونه ساختمان با شاخص هایی طراحی گردد که بتواند با 
ب نماید. مطابق شکل اولین گام دادن داده هاي اولیه به نرم مقایسه گزینه هاي مختلف طراحی آن بهینه ترین گزینه را انتخا

و داده هاي اقلیمی است بعالوه مشخص کردن  HVACافزار است که شامل : هندسه ساختمان، بار هاي داخلی، سیستم هاي 
  برنامه ها و پارامترهاي شبیه سازي نیز از گام هاي اولیه به شمار میرود. 

                                                
2 Urban Design Framework 
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  ]15[نرژي در نرم افزارها: چگونگی شبیه سازي ا1شکل

  
تمامی مراحل طراحی از مرحله شکل گیري ایده اولیه تا بررسی هاي پس از اجرا می تواند ابزارهاي شبیه سازي در 

رد داشته باشد. به همین دلیل به عنوان ابزارهاي طراحی نیز به آنها نگریسته میشود. در این راستا پس از معرفی کارب
اجمالی نرم افزار به داده هاي ورودي و خروجی، محدودیت ها و مزایاي آن پرداخته میشود از این رو انتخاب بر اساس 

  هدف تسهیل گردیده و قابلیت مقایسه پدید می آید. 
   

Energy Plus  
این موتور شبیه سازي که توسط دانشگاهها و پژوهشکده هاي زیادي مانند ایلنویز و اوکالهاما روي آن کار شده 
است.انرژي پالس برپایه ترکیب بارها و سیستم هاي شبیه سازي شکل گرفته که پیش بینی دقیق دما در فضاها و بنابراین 

ند آسایش حرارتی  را خواهد داشت. انرژي پالس همچنین شامل جریانان هواي تخمین خوبی از پارامترهاي مختلف مان
بین ناحیه اي، جذب و دفع رطوبت،  تعاریف واقعی از کنترل تهویه مطبوع و گرمایش تابشی و سیستم هاي خنک کننده 

ساعت را در ساختمان دارد.در کل خروجی هاي انرژي پالس دقیق هستند. به طور معمول این نرم افزار شرایط ساعت به 
شبیه سازي مینمایدو با در  نظر گرفتن دقیق سیستم هاي تهویه مطبوع مختلف و سایر تجهیزات موجود در ساختمان 
نتایج دقیق از نیازهاي انرژي ساختمان را ارائه می دهد. نتایج آن میتواند براي محاسبه میزان هزینه چرخه زیست 

  . ]15[ساختمان نیز به کار گرفته شود
  داده هاي ورودي و خروجی:

این نرم افزاربر پایه مشخصات ساختمان شامل ساختار فیزیکی، سیستم هاي مکانیکی و الکتریکی آن و همچنین داده  
ب هوایی ساالنه ساعت یه ساعت مکان ساختمان، میتواند بارهاي سرمایش و گرمایش را به منظور حفظ دما یا محدوده آ

آسایش حرارتی خاصی در بنا محاسبه کند و یا دماي هوا و سطوح فضاهاي ساختمانی رابر اساس مشخصات ساختمان و 
  اختمان در هر زمان از سال پیش بینی نماید.سیستم هاي مکانیکی آن و شرایط آب و هوایی محل استقرار س

  محدودیت ها: 
شاید بتوان بارزترین محدودیت این نرم افزار را داده هاي ورودي و خروجی عددي آن دانست چراکه این نرم افزار به 

هاي آن از  دلیل نداشتن داده هاي خروجی گرافیکی براي کاربران نرم افزار ساده اي به شمار نمی رود.از دیگر محدودیت
  نظر تعداد مناطق حرارتی و مقدار مساحت شبیه سازي است که پیش ار مدلسازي باید به آنها توجه نمود. 

  فواید و توانایی ها:
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اگرچه عدم ارتباط گرافیکی با کاربر بهره گیري از آن را تا حدي دشوار نموده است اما این نرم افزار به عنوان یک 
مند است و بسیاري از نرم افزار بر پایه آن ورودي هاي گرافیکی خود را دریافت میکنند که از موتور شبیه ساز بسیار قدرت

را نام برد.این نرم افزار از محبوب ترین نرم افزارهاي شبیه سازي انرژي در  Design Builderآن جمله میتوان 
غیر فعال و تجدید پذیر همچون پانل ساختمان محسوب میشود و امکانات جانبی متفاوتی براي شبیه سازي سیستم هاي 

  هاي فتوولتائیک را داراست.
  

ENVImet  
است.  این نرم افزار  ENVI-met شاید بتوان گفت یکی از نرم افزارهایی که در مقیاس شهر به خوبی عمل میکند 

 10تا  5/0دقت  یک مدل سه بعدي خرد اقلیم است که براي شبیه سازي رابطه سطح، گیاه و هوا در محیط هاي شهري با
براي شبیه سازي خرد اقلیم و مدل کیفیت هوا می CFDثانیه برنامه ریزي شده است.این نرم افزار بر پایه  10متر و  در

باشد. حوزه هاي عملکرد آن را می توان اقلیم شهري، معماري، طراحی ساختمان و برنامه ریزي محیطی نام برد. این مدل 
اف و بین ساختمان ها، فرآیند تبادل حرارت و رطوبت در سطح زمین و دیوارها، آشفتگی، شامل  شبیه سازي جریانات اطر

پارامترهاي گیاهی، بیواقلیم شناسی، پراکندگی ذرات و آالینده ها میشود. به عبارت دقیق تر ویژگی هاي طراحی پایه در 
  این برنامه شبیه سازي شامل موارد زیر است:

  می شامل مکانیسم هاي جریان، ترمودینامیک، پراکندگی آلودگی ها.شبیه سازي کامل سیستم اقلی1
  . ایجاد مدل یک ساختمان با دقت باال2
  . شبیه سازي فرآیند اتمسفر، گیاه، سطح مانند نرخ فوتوسنتز3
  . استفاده از تکنیک هاي هنري کامپیوتري4
  ) Ozkerteci,2003(. استفاده راحت از داده هاي خروجی و ورودي5

متر سطح زمین، مختصات جغرافیایی و  10داده هاي اقلیمی مانند سرعت باد در ارتفاع  و خروجی: هاي وروديداده 
متري سطح زمین. توپوگرافی،نوع  2متر و رطوبت نسبی در  2500نقطه مبنی، جهت باد، دماي پایه، رطوبت در ارتفاع 

، بعالوه نقاط، خط و سطح گازهاي گلخانه اي در صورت خاك، دماي خاك و سطوح، نوع گیاه، ارتفاع،  تراکم برگ و ریشه
امکان از داده هاي ورودي این نرم افزار به شمار میروند. در مقابل خروجی نرم افزاربه صورت محاسبات عددي و آماري تا 

میباشد.  تصویرسازي گرافیکی را شامل می شود.این خروجی ها شامل همه پارامترهاي اقلیمی در بازه زمانی خواسته شده
  دما و رطوبت  از حمله آنهاست. ،سرعت باد،غلظت گازها

  محدودیت ها:
این نرم افزار در حال حاضر صرفا براي ویندوز طراحی شده و با سایر سیستم ها مانند مک کار نمی کند. بعالوه صرفا 

  از حافظه زیادي استفاده میکند. CFDخرد اقلیم را بررسی کرده و مانند تمامی مدل هاي 
  فواید و توانایی ها:

شاید بارزترین وجه تمایز این نرم افزار با سایر نرم افزارها این است که به دنبال بازتولید فرآیند اصلی در اتمسفر بوده 
  که بر خرد اقلیم تاثیرگذار است . فواید آن را میتوان به این ترتیب طبقه بندي نمود.

رخه روزانه می پردازد. این مدل به صورت ثابت و غیر هیدرواستاتیک . به شبیه سازي دینامیک خرد اقلیم در یک چ1
  تالطم، شارتابش، درجه حرارت و رطوبت را در نظر میگیرد.بوده و تمام فرآیندهاي مبادله اي اقلیم ازجمله جریان باد،

و طرح هاي  . نمایش دقیق ساختارهاي پیچیده شهر از طریق آن ممکن است. ساختمان ها با شکلها، ارتفاعات2
متفاوت و غیر هندسی، گیاهان به عنوان موانع متخلل به باد و تابش و داراي تبخیر و تعرق در نظر گرفته شده اند و انواع 

  مختلف پوشش گیاهی و حتی خاك در نرم افزار موجود است.
واندن دقیق تغییرات اقلیمی ثانیه اجازه خ 10متر به صورت افقی) و دقت باال تا  5/0. قدرت تفکیک فضایی باال ( تا 3

  را به واسطه هندسه شهري میدهد.
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  . این نرم افزار داده هاي عددي محدود و الزمی داشته و خروجی عددي زیادي دارد.4
  

SOLENE:  
تهیه شده و هدف آن کمک به معماران و برنامه ریزان شهري در فرآیند   Carma Labratoaryاین نرم افزار توسط  

جهت توجه به ساختمان و محیط پیرامون آن است.  این نرم افزار به بررسی خرد اقلیم و میزان دریافت  تصمیم گیري  در
  تابش خورشیدي توسط ساختمانها و براساس فرم عمومی شهر می پردازد. 

نوان داده هاي ورودي و خروجی:این نرم افزار ویژگی آسمان، داده هاي اقلیمی ، ویژگی هاي کالبد و کاربري را به ع
داده هاي ورودي الزم داشته و در خروجی به ارائه سایه موجود، طول تابش ، محاسبه و ارزیابی تابش مستقیم خورشید، 

  مدلسازي آسمان ، مدلسازي انرژي دریافتی ، پیش بینی نور مصنوعی می پردازد.
 محدودیت ها:

دارد و به همین دلیل دامنه عملکرد آن  این نرم افزار در مقیاس یک ساختمان و نهایتا یک بلوك شهري کاربرد
  .]16[محدود است و طرح هاي بزرگتر به صورت بخش بخش باید انجام گیرد

  فواید و توانایی ها:
SOLENE   جهت تصویرسازي عملکردي گرافیکی سه بعديAPI به کار گرفته میشود و تمامی نقشه هاي رنگی

تحلیل یک ساختمان یا محدوده شهري  SOLENEتحلیلی آن بر پایه سطوح سه بعدي بدست می آید. عملکرد اصلی 
ادر است در سطوح انتخابی شبیه سازي نماید و این عمل قدرت درانرژي دریافتی و آسایش اقلیمی است.این نرم افزار ق

مدلی از آسمان ارائه میدهد که تمامی ویژگی هاي آسمان را  SOLENEپردازش و سرعت آن را ارتقاء داده است. بعالوه 
ردیده این است که داراست و از تاریک و کامال ابري تا کامال صاف را شامل میشود.از مشکالتی که در این نرم افزار مرتفع گ

برخی سطوح مانند سقف که مستقیما انرژي دریافت نمیکنند بلکه انرژي دریافتی آن از بازتاب سطوح دیگر است در این 
نرم افزار محاسبه میگردد.  در این نرم افزار عملکرد ساختمان لحاظ شده و مسکونی، تجاري، تفریحی یا اداري بودن در 

  ها سه شاخص مورد توجه است:نظر گرفته میشود. در تحلیل 
  مورفولوژي شامل تراکم، فشردگی و حرارت بدست آمده و ازدست رفته  •
  در معرض تابش بودن به صورت طول زمان تابش و انرژي دریافتی •
  پتانسیل نور طبیعی با دسترسی به نور روز و محاسبه آن •

نسبت حجم  Dvolحت کل محاسبه می گرددو ) نسبت اشغال زمین به مسا Dsurfدر تحلیل تراکم ساختمان هاي شهري(
نسبت مساحت پیرامون پوسته به کف محاسبه شده و  پوسته شامل Cساخت و فضاي شهري را بیان میکند. در فشردگی 

درصد بدنه  Osudدیوارها ، کف و سقف میشود. در بررسی در معرض تابش بودن جهت نما با این شاخص ها بررسی میشود: 
 Sfloorدرصد بدنه هاي به سمت غرب است.  تابش دریافتی بدنه در رابطه با طبقه همکف  Oouest هاي به سمت جنوب و

به صورت متوسط انرژي خورشید روزانه مستقیم در رابطه با مساحت کف بدست میآید. این نرم افزار پتانسیل آسمان قابل 
  وي سطوح نشان داده میشوند.رویت را نیز مشخص میکند. تحلیل هاي نور دریافتی به صورت رنگی بر ر

TAS:  
را به عنوان یک راه حل  TASیک نرم افزار شبیه سازي دینامیک حرارتی براي ساختمان هاي بزرگ و پیچیده است . 

کامل براي شبیه سازي حرارتی میدانند. این نرم افزارقابلیت شبیه سازي سریع پارامتریک را میدهد و انجام هرگونه تغییر 
به استفاده کننده این اجازه را میدهد که چند  ،ان پذیر است. به دلیل چند هسته اي بودن شبیه سازيدر مدل آن امک

هم  ASHREH, UK Building Regulation Studioساختمان را همزمان شبیه سازي نماید.  این نرم افزار از 
ه هاي عملیاتی و آسایش ساکنین را ، هزین2COبه طراحان اجازه میدهد که مصرف انرژي، تولید TASاستفاده میکند. 

  تخمین بزنند. همچنین این نرم افزار شامل اجزاء زیر است:
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  شامل ایجاد هندسه و محاسبه نور روز TAS. مدل سه بعدي 1
  . شبیه سازي ساختمانی شامل مدلسازي اطالعات ساختمانی2
  . شبیه سازي پوشش گیاهی3
  CFD. برنامه دو بعدي       4
  یج. مشاهده نتا5

  داده هاي وروردي و خروجی:
از مزایاي این نرم افزار وارد کردن داده هاي سه بعدي از کد است. بعالوه مصالح، اطالعات اقلیمی، برنامه استفاده و 
ویژگی هاي گیاه را نیز میتوان به آن وارد نمود. در مطالعات عموما داده هاي اقلیمی شهرازپایگاه اقلیمی دریافت و به نرم 

داده میشود اما در مواقعی که بررسی خرد اقلیم اهمیت دارد میتوان داده هاي اقلیمی از سایت برداشت نمود و این  افزار
,  Exelداده ها را به نرم افزار داد. خروجی هاي این نرم افزار نیز به صورت آماري و عددي بوده و قابل استفاده در 

Word جریان هوا و دما است.میباشد که شامل شرایط آسایش، مصرف انرژي ،  
  محدودیت ها:

این نرم افزار نیز مانند سایر نرم افزارهاي انرژي در محاسبه مقیاس کالن مانند یک شهر با مشکل روبروست و در 
محدوده هاي کوچک در مقیاس بلوك شهري قادر به پردازش است. به همین دلیل استفاده از آن در مقیاس شهري به 

  .]17[ د صورت گیرد.صورت بخش به بخش بای
  فواید و توانایی ها:

این نرم افزار در توسعه ایده بسیار مناسب است و شبیه سازي آسان آن که از روي نقشه همکف قادر به سه بعدي 
سازي هستید . در مراحل اولیه طراحی امکان آزمون گزینه ها بر اساس مصرف انرژي و آسایش اقلیمی فراهم می آورد. از 

  ظیم گیاه در محیط برنامه است که تاثیر آن بتواند محاسبه گردد.دیگر مزایاي آن قدرت تن
  

  :نتیجه گیري
توجه به آن با تهدید اتمام این  ،مشکالت ناشی از سوخت هاي فسیلی امروزه به یک معضل جهانی تبدیل شده است 

فزایش جهانی قیمت شروع شد و با بحران هاي اقتصادي و ا 1970نوع سوخت و آسیب هاي محیطی ناشی از آن در دهه 
سوخت رو به افزایش است. امروزه توجه به مسائل زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه سوخت هاي فسیلی و مقوله 
مصرف انرژي در مهمترین دغدغه ها گردیده است. بنابراین متخصصین در رشته هاي مختلف به دنبال راهی هستند تا 

ه عنوان بزرگترین مصرف کنندگان انرژي در این میان نقش مهمی را بازي بتوانند با این معضل روبرو شوند. شهرها ب
میکنند و شهرسازان میتوانند با ایجاد محیط هایی که به محدوده آسایش نزدیک هستند کاهش دهنده مصرف در مقیاس 

ارد اما متاسفانه کالن باشند. گرچه شهرسازي بر پایه آسایش حرارتی و کاهش مصرف انرژي در ایران تاریخچه طوالنی د
امروزه در طراحی ها آنچنان که باید مورد توجه قرار نمی گیرد. ابزارهاي شبیه سازي میتوانند در این میان کمک کننده 
باشند. یک طراح شهر در همان مراحل ابتدایی برخورد با مسئله و شکل گیري ایده با شبیه سازي ایده خود را اصالح 

دید نرم افزارهایی مختلف میتوانند در مراحل مختلف کمک کننده باشند. در شناخت و تحلیل نماید. همانگونه که بیان گر
وضع موجود ، شناسایی نقاط ضعف و قوت و ریشه یابی مشکالت میتواند در رسیدن به بهینه ترین راه حل مفید واقع شود 

ت دما، رطوبت، باد و حتی آلودگی دارند و شبیه سازي در این شناسایی اهمیت زیادي دارد و به سرعت مناطقی که مشکال
را نشان میدهند و ریشه یابی را تسهیل مینمایند. در مراحله مقایسه ایده ها نیز برخی نرم افزارها با دقت کمتر و سرعت 

هاي باالتر میتوانند در بهینه یابی به کار گرفته شوند. در تهیه اسناد بنا به سطح سند نرم افزارهاي متفاوت و به روش 
متفاوت به کار گرفته میشوند تا اسناد از چارچوب گرفته تا دستورکار و حتی ضوابط با دقت بیشتري تدوین شود. در 

  مرحله یافتن علل عدم استفاده از شبیه سازي ها نیز موارد در چهار گروه اصلی قرار گرفتند:
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  عدم آگاهی از جایگاه کمی داده ها در طراحی هاي کیفیت محور
  ادي به نرم افزار هاي شبیه سازي بی اعتم

  ارتباط گرافیکی ضعیف اکثر نرم افزارهاي شبیه سازي و زمان بر بودن شبیه سازي در مقیاس شهر
  در این راستا روش هاي زیر میتوانند کمک کننده باشند:

  تجدید نظر در توقعات از طرح هاي شهري با تاکید بر همسازي با اقلیم 
  ها با خواسته هاي طراحان و خروجی هاي با گرافیک باالتر و سرعت بیشتر در مقایس شهرانطباق بیشتر نرم افزار

  ایجاد بستر آموزشی در راستاي شناسایی نرم افزارهاي شبیه سازي و جایگاه آنها در یک طرح شهري
توان با استفاده گرچه هنوز نرم افزارهاي شبیه سازي انرژي با دقت کافی و قدرت پوشش کامل شهر وجود ندارد اما می

شهر انرژي کارا بدست آورد و به مباحث مربوط به اقلیم و انرژي از نرم افزارهاي موجود به شناخت بهتري از ویژگی هاي 
  با دقت بیشتري پرداخت.
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