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 ارائه چهار چوبی جهت ارزیابی مصالح ساختمانی از منظر بهینه سازی مصرف انرژی

 

 

 سعید صالحی نظام آباد  *عباسیان جهرمیحمیدرضا 
 

 habasian@kntu.ac.ir -دکترای مهندسی و مدیریت ساخت.استادیاردانشگاه -1

 ssaeid861@gmail.com-دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت -2

 

  خالصه

 

با توجه به توسعه روز افزون جوامع بشری و نیاز به مصرف انرژی ، جهان با کمبود انرژی و همچنین آلوودیی محوی        

زیست رو به رو شده است .به همین دلیل محققان سعی می کنند با بررسی راههای مختلف این معضل را به طریق مناسبی 
به اینکه صنعت ساختمان سهم بسیارباالیی در مصرف انورژی در ررخوه  رفع و راهکارهای عملی پیشنهاد کنند .  با توجه

تولید وبهره برداری دارد می توان با تحلیل در هر یک از مراحل تولید در صنعت ساختمان به معیارهایی رسید که با کنترل 

ظرات افراد خبره وتحلیل سیستمی مالک قرار دادن ن آنها بتوان به بهترین انتخاب دست یافت . لذا این مقاله قصد دارد تا با

آن به ارائه روشی در مرحله انتخاب مصالح دست یابد تا بتواند با رویکرد مصرف انرژی کارامد ترین مصالح را از نظر پایداری 
 )میان تهی( اجتناب کند.1و سازیاری تعیین و از انتخاب و به کاربردن مصالح پوک

 

 عیار، انتخابپایداری ، مصالح پوک ، مکلمات کلیدی: 

 
 

 همقدم.1

 در رقوم ایون که شود بینی پیش و بوده درسال خام نفت تن میلیارد 11 معادل جهان انرژی مصرف حاضر، حال در        

 انورژی مصورف میزان که دهند می نشان ارقام این یابد افزایش درسال خام نفت تن میلیارد 11  به ترتیب به 1212 سال

درصد از انورژی جهوان سوهم بسویار زیوادی  12. صنعت ساختمان با مصرف ]1[می باشد بسیارعظیم آینده درقرن جهان

. توجه به اسوتفاده از  ]1[( نه تنها در مصرف انرژی دارد بلکه نقش مخربی در انتشار یازهای یلخانه ای ایفا می کند33%)
کاهش مصرف انرژی سهم زیادی در حفو  محوی   مصالح پایدار ، سازیار با محی  زیست وحتی قابل بازیافت می تواند با

. عوامل مهمی که ذکر شد تولید کنندیان مصالح را به این سمت هدایت می کند که ]3[زیست ومنابع موجود داشته باشد

باتغییر در روشهای تولید و استفاده از تکنولوژی های جدید مثل به کار ییری صنعت نانو تکنولوژی بتوانند مصالح کارآمد 
در ترکیوب نتوایح حاصول  . شاید بتوان یفت بی توجهی به پیشرفت علوم در رشته های دیگر مهندسی ]1[تولید کنند تر

شده در صنعت ساختمان توس  مدیران صنایع ساختمان سازی عاملی مهم در بازدهی پایین مصالح ساختمانی و مصورف 
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ر این خال پر شده و مصالح به روز و پیشرفته تری ساخته و باالی انرژی باشد که به نظر می رسد باید هرره بیشتر و سریعت

به کار یرفته شود . البته این موضوع از دید محققان دور نمانده است و با بررسی بر روشهای تولید مصالح،ساختمان سازی و 
انود و نتیجوه آن میزان مصرف در دوره بهره برداری سعی در معرفی معیارهایی مهم و موثر در کاهش مصرف انرژی داشته 

)رهبوری در انورژی و طراحوی زیسوت   1LEEDارائه استانداردهای مختلفی شده است . یکی از مهمترین این استانداردها 

محیطی( می باشد که توانسته با معرفی شاخصه های مهمی معیارهایی جهت امکان کنترل مصرف انرژی در ررخه حیات 

استاندارد لیید معیارهایی را مشخص می کند که می توان با بررسی آنها بوه . توجه و بررسی ]5[فراهم کند  2LCAانرژی
کاهش میزان  -3سازیاری مصالح. -1طول عمر مصالح. -1بهترین نوع انتخاب مصالح دست یافت . از جمله این معیارها : 

CO2  .1- . میزان آالینده کنندیی محی  زیست.  -5کاهش حجم مصالح 

هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی جهت ارزیابی مصالح بکاررفته در ساختمان با رویکرد مصرف انرژی می باشود.           
هدف از مدل پیشنهادی ارائه راهکاری کاربردی بوده که به مهندسان این امکان را می دهد روش های ساخت و مصالحی را 

ه ترین امکان را در رابطه با مصرف انرژی ایجواد نمایود. جهوت برای هم طراحی و هم اجرای پروژه انتخاب نمایند که بهین

اجرای این پژوهش ابتدا با استفاده از پرسشنامه مهمترین معیارها و اوزان آنها شناسایی شده و سوس  بوا اسوتفاده از روش 

خت ارائه موی ( مدلی جهت ارزیابی و رتبه بندی مصالح بکار رفته در روش های مختلف ساAHP)3تحلیل سلسله مراتبی 
یردد. نهایتا جهت درک بهتر موضوع در مطالعه موردی مراحل پیشنهادی پیاده سازی می یردد. اداموه ایون مقالوه بودین 

ترتیب می باشد که ابتدا مروری بر مطالعات یذشته صورت می ییرد، سس  روش پژوهش توضویح داده موی شوود. نتوایح 

سس  در یک مطالعه موردی مراحل مختلف پیاده سازی خواهد یردید. در  حاصل از پرسشنامه و جزئیات مدل ارائه شده و
  پایان نیز نتیجه ییری و پیشنهادهایی ارائه می یردد.

 

 

 پیشینه تحقیق :. 1

 

درصد انرژی ساالنه تولیدی در جهان سهم  12میلیارد تن مواد اولیه طبیعی  و  02صنعت ساختمان با مصرف ساالنه       

تغییرات زیست محیطی دارد که میتوان با مدیریت بر نحوه ساخت وبهره برداری از ساختمان یوام مووثری  قابل توجهی در

در کاهش مصرف انرژی و حف  محی  زیست برداشت به همین دلیل تحقیقات متعودد و بوا موضووعات متنووعی در ایون 
، یکوی از روشوهای  یرموایی PCMانند انرژی هم کننده ذخیره هوشمند مصالح از . استفاده ]0[خصوص انجام شده است

 استفاده نمای ساختمانی طرح مصالح دررندین از این سوئیسی نوین در استفاده از مصالح جدید جایگزین می باشد. معمار

 عنووان PCM یرما نمک این مصالح در دمایی خاص امکان ذخیره انرژی را در درون خود دارند مثال هیدرات. است نموده
استفاده از مواد افزودنی  در بتن در انودازه نوانو  .]7[کند می خودذخیره در سانتیگراد درجه 12 الی 10 دمای در مصالح را

 کوارایی با بتنی  کاسل دانشگاه در . ذرات که می تواند کارایی و مقاومت بتن مصرفی را به شکل قابل توجهی افزایش دهد

 در و ظریوف پایودار، ایجاد ساختارهای امکان ،N/mm2 122حدود فشاری مقاومت دلیل به که شد، تولید باال فوق العاده
 بور عالوه آن در است که از این ناشی عمدتا آن باالی کارایی. می دهد را خوردیی برابر در مقاوم و دوام با بسیار حال عین

موی  اسوتفاده نوانو مقیوا  در بواال پذیری واکنش با(  SiO2)  سیلی  از ترکیبات جدید مثل شونده، حل آسان سیمان

. در تحقیقات انجام شده و مدلهایی که برای استفاده از مصالح نوین ارائه شده است یاهی به این نکته بی تووجهی ]2[شود

. بعضی راهکارها ]9[می شود که ، راهکار ارائه شده آیا جنبه اجرایی دارد و می توان آن را بصورت عمومی ایجاد کرد یا خیر

                                                 
1 -Leadership in Energy and Environmental Design 
2 - Analysis; Life Cycle Energy 
3 - Analytical Hierarchy process  
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نونی و تکنولوژی حال حاضر بسیار پر هزینه می باشد و عمال اجرای آنها بصورت عمومی در صنعت ساختمان برای جامعه ک

به دلیل هزینه باال غیر ممکن به نظر می رسد ویاها فق  در پروژه هایی خاص می توان هزینه باالی روشها و مصالح  نوین  
بلوک های سیمانی توخالی و استفاده از ایون بلوکهوا در سواخت  اجرا را قبول کرد. در تحقیقی انجام شده، محقق با ساخت

یک سازه نشان دادند که می توان با کاهش وزن و حجم اضافی بعضی مصالح به هدف کاهش مصرف انرژی  در زمان تولید 

مواد از دامن  مصالح و تخریب ساختمان در پایان عمر آوار کمتری بر جای می ماند و برای ساخت نیز نیاز به استفاده کمتر

. لذا به نظر می رسد ایر به شناسایی معیارهای پر اهمیت در انتخاب مصالح موجوود ]12[طبیعت و تخریب کمتر می شود
پرداخته شود بتوان الگویی را در جهت انتخاب بهترین مصالح ارائه داد. و این الگو نقش موثری در کاهش مصرف در صنعت 

 ساختمان خواهد داشت.

 
 

 پژوهش :روش -3

 

این مقاله از منظر هدف پژوهش یک تحقیق کاربردی است. روش انجام پژوهش بدین ترتیب می باشد که در ابتدا بوا       
مطالعه بر روی تاریخچه تحقیقات انجام شده سعی می شود که شناختی جامع از موضوع حاصل یردد. با توجه بوه اینکوه 

در حوزه انرژی می باشد لذا از معیارهایی که در استاندارد لیید به آن اشاره  هدف پژوهش حاضر شناسایی مصالح با قابلیت

پرسشنامه ای بر مبنوای معیارهوای ارائوه شوده در لییود تهیوه یردیود. هودف از   شده جهت ارزیابی مصالح استفاده شد.

شد. به منظور دست یابی بوه پرسشنامه مذکور اولویت بندی معیارها با توجه به شرای  پروژه های ساختمانی کشور می با
یک رهار روب قابل لم  و همچنین امکان پذیر نمودن مراحل پژوهش، جامعه آماری جهت توزیع پرسشنامه محدود به 

مهندسین پایه یک نظام مهندسی شهر اراک یردید. با توجه به عدم دسترسی به تمامی اعضای جامعه، با استفاده از روش 

نفر کاهش پیدا کرد. مدل پیشنهادی با استفاده از نتوایح پرسشونامه  113ی جامعه به میزان های نمونه ییری تعداد اعضا
)تعیین اوزان معیارهای لیید( و با بکارییری روش تحلیل سلسله مراتبی سعی دارد مصالح اصلی روشهای مرسوم ساخت و 

موی توانود مهندسوان را در انتخواب روشوهای  ساز در پروژه های کشور را مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار دهد. نتایح مودل

واحدی در حال  172ساخت و همچنین مصالح مصرفی تا حدود زیادی راهنمایی کند. جهت پیاده سازی نتایح یک پروژه 

ساخت در شهر اراک انتخاب یردید. از آنجایی که مدل پیشنهادی پژوهش می تواند برای ارزیابی و انتخاب تمامی مصوالح 
ه قرار ییرد، هدف در این نمونه عملی رتبه بندی مصالح مصرفی در دیوارهای داخلی رایح در شهر اراک )اجرای مورد استفاد

دیوار داخلی با آجر فشاری، اجرا با بلوک اتوکالو ، اجرا باسفال ، اجرا با پنل یچی یا همان روش کناف ( با استفاده از مدل 

 را نشان می دهد:( مراحل انجام پژوهش 1ارائه شده بود. شکل )
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 ( مراحل انجام پژوهش1شکل )

 

  نتایح پژوهش :-1

 

م است که این ابوزار از با توجه به اینکه در این پژوهش جهت جمع آوری اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است الز      

سوال در بوین  32مورد ارزیابی قرار ییرد به همین جهت در ابتدا پرسشنامه تدوین شده با محتوای  2و پایایی 1نظر روایی
نفر از مهندسین پایه یک نظام مهندسی اراک تقسیم و پ  از اعمال نظرات موثر ایشان پرسشنامه نهایی تدوین شود.  12

محاسبه شد که از مقودار قابول  912/2رونباخ پ  از توزیع پرسشنامه در بین جامعه آماری پژوهش رون ضریب آلفای ک

/. می باشد بیشتر است لذا می توان ادعا کرد که پرسشنامه موورد نظور از پایوایی قابول 72قبول برای مقاصد کاربردی که 
 قبولی نیز برخوردار می باشد.

 

                                                 
1 - validity 
2 -reliability 

گام اول بررسی تاریخچه  تحقیقات انجام شده •

دومگام 
شناسایی معیارهای پراهمیت برای مصالح با قابلیت در حوزه انرژی•

سومگام 

جامعه تهیه یک پرسشنامه برای شناسایی میزان اهمیت هر معیار از نظر افراد خبره با انتخاب•
آماری شهر راک

چهارمگام 
اجرای روش های آماری با هدف تعیین جامعه و امکان تقسیم و جمع آوری پرسشنامه•

پنجمگام 
واحد به عنوان مدل170پیاده کردن نتایج تحلیل سلسله مراتبی بر روی یک پروژه •

ششمگام 
برای تحلیل و مقایسه وزن معیارها مشخص شدهAHPانتخاب •

هفتمگام 
یین شدهبررسی نتایج حاصله و تحلیل میزان حساسیت در یک مصالح نسبت به معیارهای تع•
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 . تعیین اوزان معیارها1-1

 

معیارهای توضیح داده شده در استاندارد لیید موی باشود لوذا  از آنجاییکه هدف اصلی پرسشنامه حاضر تعیین اوزان       
یکوی از معروفتورین فنوون کوه   (AHP)محققین تصمیم یرفتند جهت تدوین پرسشنامه از مبانی تحلیل سلسله مراتبی 

االصل عراقی 1اولین بار توس  توما . ال. ساعتی می باشد استفاده کنند. تحلیل سلسله مراتبیتصمیم ییری رند منظوره 

. این روش در هنگامی که عمل تصمیم ییری با رند یزینه رقیب و معیار تصمیم ییوری ]11[ابداع یردید 1972در دهه 
روبرو است می تواند استفاده یردد. معیارهای مطرح شده می توانند کمّی و کیفی باشند. اسا  این روش تصمیم ییری بر 

درخوت  .آغاز موی کنود ییری را راهم آوردن درخت سلسله مراتب تصمیممقایسات زوجی نهفته است. تصمیم ییرنده با ف

سس  یک سری  و سلسله مراتب تصمیم، عوامل مورد مقایسه و یزینه های رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان می دهد
می سازد. در  را در راستای یزینه های رقیب مشخص معیارهایسات وزن هر یک از ااین مق مقایسات زوجی انجام می ییرد

به یونه ای ماتری  های حاصل از مقایسات زوجی را با همدیگر تلفیق می سازد کوه تصومیم بهینوه   AHPنهایت منطق 

از یک تا نه می باشد که یک کمترین اهمیت و نه بیشترین اهمیت را  AHPنمره دهی به سواالت در روش  آید.می حاصل 

نظر حاصل شده را بدست آورده و سس ، این نتایح  113شنامه ها ابتدا میانگین نشان می دهد. برای استفاده از نتایح پرس
 ( دیده می شود.1می شود که خروجی نرم افزا در شکل)  Expert choiceعددی برای تحلیل وارد نرم افزار 

 

 
 AHP خروجی محاسبات به روش -: نتایح مقایسه معیارهای اصلی 1شکل

 

)دارای رابطوه مسوتقیم بوا  co2نتایح نشان می دهد که به ترتیب طول عمر، سازیاری مصالح ، پایین بودن میزان تولیود 

مصرف انرژی میباشد(،حجم مصالح مصرفی و در آخر آلوده کنندیی محی  زیست بیشترین وزن را در نظر افراد خبره  که 

 مورد پرسش قرار یرفته اند دارا می باشند.

تقریبا تمامی محاسبات مربوط به فرایند تحلیل سلسله مراتبی بر اسا  قضاوت اولیه تصمیم ییرنده که در قالوب           

پذیرد و هر یونه خطا و ناسوازیاری در مقایسوه و تعیوین اهمیوت بوین شود، صورت میماتری  مقایسات زوجی ظاهر می

شاید مقایسه دو یزینه امری ساده باشد، .سازدت را مخدوش میها نتیجه نهایی به دست آمده از محاسباها و شاخصیزینه

اما وقتیکه تعداد مقایسات افزایش یابد اطمینان از سازیاری مقایسات به راحتی میسر نبوده و بایود بوا بوه کوارییری نورخ 

ازیاری مقایسوات باشد سو 12/2سازیاری به این اعتماد دست یافت. تجربه نشان داده است که ایر نرخ ناسازیاری کمتر از

نرخ ناسازیاری بدست آمده از نتایح این پرسوش ناموه ها باید تجدید نظر شود. قابل قبول بوده و در غیر اینصورت مقایسه

 . شده است نتایح حاصل از پرسشنامه قابل قبول می باشد . 10/. می باشد که رون کمتر از 0025/

 

                                                 
1- Thomas L. Saaty 

Model Name: choic2

Priorities with respect to: 

Goal: select best material

tole omr .517

sazgare .252

tolid co2 .117

p[hajme masaleh .080

alodegi mohit zist .034

 Inconsistency = 0.23

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 111/02/1999 11:04:59 ?.?
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 . تحلیل حساسیت نتایح1-1

 

 

جه دیگر اینکه ازنمودارهای بدست آمده می توان نمودار حساسیت را مورد توجوه و تحلیول قورار داد توا نکته قابل تو      

( که از نورم افوزار  3متوجه شد کدام معیار بیشترین تاثیر را در انتخاب یزینه دارد .با توجه به نتایح ارائه شده در شکل ) 

Expert Choice  که باعث تفاوت فاحش وزن معیوار در انتخواب مصوالح حاصل شده است به وضوح مشخص است نکاتی

که خود ناشی از مصرف انرژی میباشد ومیوزان آلووده کننودیی محوی   co2است ،حجم مصالح مصرفی در تولید ،میزان 

 میباشد. co2زیست است. ولیکن بیشترین حساسیت نسبت به حجم مصالح و تولید 

 
 :  نمودار تحلیل حساسیت 3شکل

 

 موردی :مطالعه  -5

 

با توجه به نتایح پرسشنامه سعی می یردد در یک نمونه کاربردی با قابلیت ترین مصالح انتخاب شوود. نمونوه موورد       
واحدی در حال ساخت در شهر اراک می باشد. در این پروژه قرار است برای ساخت دیوارهای داخلی  172مطالعه پروژه ای 

روش ساخت مرسوم در اراک، یکی انتخاب شود که به مدیریت پروژه پیشونهاد شود واحدهای پروژه مسکونی از بین رهار 

Performance Sensitivity for nodes below: Goal: select best material

Objectives Names

tole omr tole omr

sazgare sazgare

p[hajme masa p[hajme masaleh

alodegi mohi alodegi mohit zist

tolid co2 tolid co2

Alternatives Names

ajor ajor

blok blok

sofal sofal

panel gache panel gache

Page 1 of 111/02/1999 10:37:31 ?.?
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این انتخاب را از روش تحلیل سلسله مراتبی و با توجه به وزن معیارهای بدست در این تحقیوق انجوام دهود. سیسوتمهای 

 ساخت دیوارهای داخلی پیشنهادی به ترتیب:
 .(ajor)ساخت دیوار با آجر فشاری  -1

 (.blokبا بلوک سبک )ساخت دیوار  -1

 (.sofalساخت دیوار با سفال) -3

 (. panele gache)ساخت دیوار با پنل یچی  -1

با فرض اینکه حجم اصلی سیستمهای اجرا را مواد اصلی : آجر ، بلوک ، سفال و پنل یچی تشکیل موی دهنود هور          

ای انتخاب(انجام خواهود شود توا در نهایوت وزن یونه اظهار نظر و تعیین میزان اهمیت فق  در مورد این مصالح )یزینه ه
هریک از این یزینه ها با وزن معیارها ترکیب شود . در تعیین میزان اهمیت یزینه ها از نظر یوک مهنود  سواختمان بوا 

مدرک لیسان  عمران و بیست سال سابقه به عنوان فرد خبره استفاده می شود . هدف ازاین کار اجرای رتبه بندی مصالح 

 ی با استفاده از مدل تحلیل ارائه شده است. در ادامه نتایح تحلیل ها نشان داده می شود.مصرف
( دیده می شود . به دلیل اینکه بررسی مصوالح بورای 1نتیجه تحلیل مصالح انتخابی با توجه به معیار طول عمردر شکل)

ی ییریم.ررا که تفاوتی بین طول عمور مصوالح استفاده در دیوارهای داخلی می باشد طول عمر را پارامتری برابر در نظر م

 کاندید شده در ساخت دیوار داخلی نیست و عمدتا قبل از پایان عمر ساختمان عمر دیوارهای داخلی تمام نمی شود.

 

 
 :  نتایح ارزیابی مصالح با رویکرد معیار طول عمر1شکل 

 

دیگر عوامل اجرای کار و نیز رایوح بوودن مصوالح در محول نکته دیگری که مورد بررسی قرار می ییرد سازیاری مصالح با 

 ( آجردر این آیتم بیشترین وزن را کسب کرده است.5پروژه ونیز سازیاری با اقلیم محل می باشد که با توجه به شکل )

 

 
 : نتایح ارزیابی مصالح با رویکرد معیار سازیاری5شکل

 

Model Name: choic2

Priorities with respect to: 

Goal: select best material
      >tole omr

ajor .250

blok .250

sofal .250

panel gache .250

 Inconsistency = 0.

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 111/02/1999 10:47:13 ?.?
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Model Name: choic2

Priorities with respect to: 

Goal: select best material
      >sazgare

ajor .312

blok .280

sofal .280

panel gache .127

 Inconsistency = 0.00776

      with 0  missing judgments.
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د. در مصالحی که دارای حجم کمتری هستند مواد اولیه کمتوری معیار بعدی جهت ارزیابی آلودیی محی  زیست می باش

نیز استفاده می شود که باعث آلودیی کمتر زیست محیطی خواهد شد.در این مقایسه بیشترین امتیواز و وزن را نیوز پنول 

 (. 0یچی بدست آورده است و آجر بدترین شرای  را دارد شکل )

 

 
 معیار محی  زیست: نتایح ارزیابی مصالح با رویکرد 0شکل 

 

حجم مصالح یکی از مهمترین معیارها می باشد ررا که با افزایش حجم مصالح در زمان تولید تخریب و آلودیی در محی  

زیست و نیز افزایش نخاله نیز به وجود می آید که در این آیتم نیزیزینه پنل یچی بیشترین وزن را به خود اختصاص داده 

 است.

 

 
 ابی مصالح با رویکرد معیار حجم مصرف مصالح: نتایح ارزی7شکل 

 

نیز پنل یچی بیشترین وزن را دارا است ررا که بوه دلیول  co2( دیده می شود در میزان تولید 2همانگونه که در شکل )

حجم پایین مصالح مصرفی کمترین میزان انرژی برای ساخت آن صرف می شود ودر بیشترین سطح اشغال نیز استفاده می 

ته این حجم پایین و روش تولید باعث می شود در زمان استفاده یکی از بهترین یزینه ها برای ساخت دیوار باشد .با شود الب

ارتباط مستقیم دارد پنل یچی با مصرف کم انرژی بیشترین امتیاز را برای انتخاب co2توجه به اینکه مصرف انرژی با تولید 

 در این آیتم بدست آورده است. 

 

 
 CO2نتایح ارزیابی مصالح با رویکرد معیار تولید :  2شکل 

Model Name: choic2

Priorities with respect to: 

Goal: select best material
      >alodegi mohit zist

ajor .069

blok .120

sofal .208

panel gache .602

 Inconsistency = 0.24

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 111/02/1999 10:48:58 ?.?
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Model Name: choic2

Priorities with respect to: 

Goal: select best material
      >p[hajme masaleh

ajor .039

blok .115

sofal .187

panel gache .659

 Inconsistency = 0.15

      with 0  missing judgments.

Page 1 of 111/02/1999 10:48:35 ?.?
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Model Name: choic2

Priorities with respect to: 

Goal: select best material
      >tolid co2

ajor .046

blok .203

sofal .094

panel gache .657

 Inconsistency = 0.06

      with 0  missing judgments.
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با توجه به اوزانی که مصالح در معیارهای مختلف کسب کرده و همچنین اوزانی که معیارها از پرسشنامه به دست آورده اند 

( نتایح 1جدول )می توان امتیازات را با یکدیگر ترکیب نموده و به مناسب ترین مصالح از منظر استاندارد لیید دست یافت. 

 را نشان میدهد.

 

 :  نتایح نهایی انتخاب مصالح1جدول 

 امیتاز نهایی

 مصالح 0.517 0.252 0.117 0.08 0.034

حجووم مصوورف  CO2تولید 

 مصالح

 طول عمر سازیاری محی  زیست

 آجر 0.25 0.312 0.069 0.039 0.046 2211

 بلوک سبک 0.25 0.28 0.12 0.115 0.203 22119

 سفال 0.25 0.28 0.203 0.187 0.94 2217

 پنل یچی 0.25 0.127 0.602 0.659 0.657 22320

 

در نهایت با توجه به جمع آوری نظرات افراد خبره و ترکیب این نظورات بوه عنووان معیارهوای اصولی رهوارروب           

کمترین  2211بیشترین اهمیت و آجر با وزن  22320انتخاب مصالح با یزینه های مختلف مصالح، یزینه پنل یچی با وزن 

ن یفت با وجود معیارهایی که از نظر استاندارد لییود هوم دارای اهمیت و در نتیجه اثر را در انتخاب دارا می باشد و می توا

اهمیت است و نیز مبنای طراحی پرسشنامه بوده است)که به نظر می رسد در تولید پنل یچی هم مورد  توجه قرار یرفته(،  

( دیوده موی 3کل )پنل یچی برای اجرا در پروژه باالترین امتیاز را کسب نموده است. همانطور که در نمودار حساسیت شو

شود حجم کم مصالح مصرفی در ساخت و به طبع آن آلودیی کم محی  زیست و نیز حجم کم مصالح نسوبت بوه میوزان 

کارایی ، موجب افزایش وزن این یزینه پنل یچی نسبت به دیگر مصالح شده است. به همین دلیل پیشنهاد استفاده از پنل 

 ریت پروژه مورد قبول قرار یرفت.  واحدی از طرف مدی 172یچی در ساخت پروژه 

 

 

 نتیجه  –0

 

با توجه به مصرف روز افزون منابع انرژی و مواد خام در بستر حیات بشر ) کوره زموین ( و نقوش پور رنوت صونعت        

ساختمان در این مصرف به نظر میرسد شناسایی راهکارهایی که بتواند این میزان مصرف را کاهش دهد بسیار پر اهمیوت 

مان می تواند موثر باشد استفاده از مصالح ساختمانی پایدار می باشد . یکی ازبخشهایی که در مصرف انرژی در صنعت ساخت

با رویکرد صرفه جویی درمصرف انرژی می باشد. ایر بتوان به معیارهایی پر اهمیت و تاثیر یوذار در مصورف انورژی بورای 

با رویکرد ساخت مصالح ساختمانی دست یافت می توان با تدوین رهار روبی مشخص برای انتخاب با قابلیت ترین مصالح 

کاهش مصرف انرژی دست یافت. با توجه به اینکه از نظر سازندیان در انتخاب مصالح معیارهای مختلفی اهمیت دارد ، در 
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این مقاله سعی شده است با جمع آوری نظرات افراد خبره و نیز توجه به معیارهای پر اهمیوت در اسوتانداردهای روز دنیوا 

اقودام بوه ترکیوب ایون  Expert choiceرها و با کمک از نرم افزار انتخاب رند معیاره مانند لیید برای وزن دهی به معیا

معیارها با میزان وزن یزینه ها)مصالح مورد انتخاب( نمود.  با توجه به امکان استفاده از مصالح مختلف میزان اهمیوت هور 

که یک روش انتخاب رند   AHPبا کمک روش  یک از مصالح را با در نظر یرفتن هر معیار بدست می آوریم و این نتایح را

تحلیل می کنیم که در نتیجه بهترین یزینه توس  نورم افوزار انتخواب موی  Expert choiceیزینه ای است در نرم افزار 

شود. در این تحقیق نیز با بدست آوردن معیارهای پر اهمیت برای انتخاب با قابلیت ترین مصالح از بین یزینه های پویش 

دام به پیاده سازی این رهار روب در انتخاب مصالح در یک پوروژه سواختمانی کوه قصود انتخواب مصوالح  سواخت رو، اق

دیوارهای داخلی را داشتند نمودیم. در نهایت استفاده از پنل یچی به عنوان با قابلیت ترین مصالح در بین یزینه های : آجر 

شنهاد شد. که این نتیجه حاصل تحلیل نرم افزاری میزان اهمیوت فشاری ، بلوک اتوکالو ،بلوک سفال و خود پنل یچی پی

معیارها با میزان اهمیت یزینه ها می باشد. توجه به نمودار تحلیل حساسیت)خروجی نرم افزار( بدست آمده اهمیت حجم 

آ لوودیی محوی   مصالح مصرفی برای ساخت مصالح را بیش از دیگر معیارها   )که البته این آیتم در دیگر معیارها ماننود

دارای رابطه مستقیم بوده و اثر یذار می باشد ( نشان می دهد و اینکوه رنانچوه مصوالح بوا تغییور در  co2زیست ، تولید 

ساختار مولکولی و حتی شکلی ساخته شوند می تواند در کاهش مصرف انرژی ومواد خام مصرفی تاثیر بسیاری داشته باشد. 

ند مصالح با ترکیبات نانو( عالوه بر کم کردن حجم مواد اولیه در تولید مصالح ، در پایداری توجه بیشتر به مصالح نوین )مان

مواد ، سازیاری بیشتر  در نهایت درکاهش مصرف انرژی و حف  محی  زیست اثر یذار می باشد . با توجه به اهمیت بوازار 

به عنوان یک کشور درحوال توسوعه موی توانود  مسکن و ادامه روند مصرف مصالح در جهان و این موضوع که کشور ما نیز

نقش مهمی در حف  محی  زیست و جلوییری از مصرف بی رویه انرژی در تولید مصالح داشته باشد ، استفاده از یک رهار 

روب مشخص برای انتخاب مصالح با قابلیت از بین یزینه های مختلف و دوری از استفاده از مصالح پوک بسیار پر اهمیت 

د. به نظر می رسد در راستای رسیدن به امکان  انتخاب با قابلیت ترین مصالح باید در روشهای تولید و نوع مصالح می باش

نیز بازنگری شود . به دیگر محققین پیشنهاد میگردد تحقیقات در زمینه مصالح را باهدف افزایش پایداری و کاهش انرژی و 

ابتدای حرکت مصالح در ررخه تولید به عنوان مواد خام، ارزیا بی آثوار  حف  محی  زیست در این مسیر انجام دهند که از

زیست محیطی بر روی آنها انجام شود و این موضوع مورد بررسی قرار ییرد که با ره میزان مصرف انرژی ره میزان مصالح 

عمر خود می تواند به طبیعوت  تولید شده است؟ و این مصالح تا رند سال می تواند مورد استفاده قرارییرد؟ وآیا در پایان

بازیردد؟ یا به عنوان مواد مصرفی در یک خ  تولید مصالح ساختمانی مجددا استفاده شود؟ یعنی اینکه هموانطور کوه در 

دنیا سعی می شود مجموعه های ساختمانی با میزان مصرف انرژی صفر ساخته شود )ساختمان سبز ( به همین شکل سعی 

 شود که هیچ یاه در ررخه طبیعت به عنوان نخاله و ضایعات دفن نشوند . شود مصالحی سبزی تولید 
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رهایی امید و پروین قائم مقامی ، محی  زیست و تدابیر پایدار در طراحی ساختمانهای آینوده ، تهوران ، سوایت علووم  -3
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