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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

در زمينه كاهش انرژي مصرفي در هنگام طراحي، توليد مواد اوليه جهت سـاخت بنـا، هنگـام سـاخت     اي امروزه تحقيقات گسترده 

گـرمكن  آبپروژه، زمان بهره برداري از پـروژه، تحقيـق و توسـعه لـوازم الكتريكـي كـم مصـرف، سيسـتم هـاي تهويـه خورشـيدي،            

انتقال نور طبيعي به وسيله فيبر نوري و انواع  ،نورگيري طبيعي, سيستم آفتابگردان، ديوار ترومبخورشيدي،تصفيه آب خورشيدي، 

انواع عايق و نانو عايق هاي جامـد و مـايع بـه     ژي و جلوگيري از هدر رفت انرژي وروش ها و تجهيزات كم مصرف و توليد كننده انر

و استفاده جزئي از اين تجهيزات در ساختمان هاي مسكوني صورت گرفته اسـت كـه از    به صورت آزمايشگاهي صورت اختصاصي يا

بهترين ابداعات و تحقيقات به صورت كاربردي و قابل استفاده به صورت عامه در يك ساختمان مسكوني بـا معيـار هـا و اسـتاندارد     

 ام نياز هاي انرژي خود را تأمين وآلودگي زيست محيطـي كمتـري توليـد    هاي شهرسازي و بر اساس قوانين شهرداري، كه بتواند تم

  .نمايد

  تهران است. اي در اقليم كوهپايهيك ساختمان با مصرف انرژي صفر  طراحي مقاله هدف اصلي اين 

مصالح سبز و ... ، به بررسي مفهوم پايداري در ساختمان و نيز مفاهيمي اعم از معماري سبز يا پايدار، ساختمان سبز، همچنين 

ادامه به . در اند پرداخته شده است. در رابطه با موضوعات فوق استانداردهاي مربوط به پايداري و چرخه عمر ساختمان معرفي شده

هاي طراحي، يك ساختمان با مصرف  با استفاده از استراتژي و هاي پيشرفته نانو در حوزه ساختمان پرداخته شده  تشريح فناوري

ديدگاه مردمي در غالب پژوهش ميداني در رابطه با ساختمان صفر انرژي و چالش هاي پايان طراحي شده است. در  رژي صفران

  بيان شده است. پيرامون آن 

  در اين مقاله سعي شده مسائل مربوط به ساختمان صفر انرژي كامال ثليث و قابل پياده سازي مطرح شود.

  

  

        هاي كليدي:هاي كليدي:هاي كليدي:هاي كليدي:    واژهواژهواژهواژه
ساختمان سبز، استفاده از انرژي معماري پايدار، ساختمان صفر انرژي، مديريت و ساخت ساختمان با تامين انرژي تجديد پذير، 

  هاي تجديد پذير در ساختمان

  



 

        ::::مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه    ----1111

اسـتفاده  اي كه در نتيجه  هاي محيطي بر اثر انتشار گازهاي گلخانه با گسترش شهر نشيني و صنعتي شدن شهرها و افزايش آلودگي

هـا را دارنـد)، اتفـاق     گونـه سـوخت   ها (كه بيشترين سهم مصرف ايـن  هاي فسيلي در وسايل نقليه و ساختمان بيش از حد از سوخت

 از استفاده بعلت زمين كره شدن گرمافتد كه با معضالتي همچون تخريب محيط زيست در بسياري از كالن شهرها همراه است.  مي

 ضـرورت  ، محـيط  بازگشت قابل غير تغييرات زيستي، هاي گونه انقراض و زيست محيط آلودگي افزون روز افزايش  ها،آالينده انواع

 و اقليمـي  معيارهـاي  به توجه كه با گرداند. تغييراتي مي ناپذير اجتناب آينده براي را محيطي زيست مسائل و شناسي بوم به توجه

  يابند.  تري ميبيش اهميت روز هر و آيندمي پديد پايداري

از اين زمان در حوزه ساختمان، (چه در ساخت وچه در بهره برداري از آن)، با توجه به ميزان باالي مصرف انرژي در آنها، توجـه بـه   

يـابي بـه يـك راهكـار      هاي اقليمي (سبز) افزايش يافته است، در اين ميـان دسـت   محيط زيست و تالش در جهت طراحي ساختمان

  تواند تا حدودي از اين معضالت بكاهد.   يدار، ميمناسب، طراحي پا

  

        ::::روش تحقيقروش تحقيقروش تحقيقروش تحقيق

) و ضـرورت توسـعه آن پرداختـه    ريپـذ  ديـ پاك (تجد يها يانواع انرژ يبه بررس يليتحل يفيتوص ،يدانيمقاله كه به روش م نيدر ا

 يبـه سـاختمان صـفر انـرژ     دنيرسـ  يها يراهكار ها و تكنولوژ يآن ها به بررس ليو تحل هياسناد و تجز يو سپس گردآور شوديم

  شود. يم يبه هدف بررس ليمهندسان و سازندگان در جهت ن ان،يدانشجو دگاهيد در پايان  پرداخته و

  

        ::::اهميت موضوعاهميت موضوعاهميت موضوعاهميت موضوع

. دهنـد  طبيعي و زغال سنگ تشكيل مي هاي فسيلي شامل نفت، گاز درصد توليدات انرژي جهان را سوخت 95درحال حاضر حدود 

گازهاي گلخانـه  ميليارد تن 6ساالنه عالوه بر كمبود منابع انرژي فسيلي استخراج، حمل و نقل و سوختن اين نوع انرژي باعث توليد 

  .شود گردد. اين گازها باعث تغييرات آب و هوايي در جهان مي مي  اي

 كشـور  196حضـور   )باCOP( سيمتحد در پارسازمان ملل  2015 مياقل رييتغ كنفرانساهميت اين موضوع به اندازه اي است كه  

و كـاهش گازهـاي    ييوهـوا  آب ريـ اخ راتييتغ يبرا يجهان ينامه و قرارداد توافق كنفرانس به دست آوردن نيا يهدف اصلبرگزار و 

 است.در جهان  ييوهوا آب ياز مشكالت آت يريجلوگ يبراگلخانه اي 

  

        ::::ضرورت تحقيقضرورت تحقيقضرورت تحقيقضرورت تحقيق
منتشر شد، احتمال دارد تـا پايـان قـرن حاضـر شـاخص گرمـا كـه         "نيچر"كه در نشريه انگليسي ) 2015براساس مطالعه جديدي (اكتبر 

گـراد برسـد كـه سـطح      درجه سانتي 77تا  74تركيبي از دما و رطوبت است، در منطقه خليج فارس دست كم براي شش ساعت در روز به 

اي، زمين تا پايان اين قـرن شـاهد    شتاب فعلي انتشار گازهاي گلخانه غيرقابل تحملي از گرما و رطوبت را به وجود مي آورد. در صورت تداوم

تركيب دما و رطوبت بسيار شديد(افزايش چهار درجه) خواهد بود كه در طول تاريخ بشر، هيچگاه شاهد اين نوع تركيـب طـوالني و مرگبـار    

 تمان صفر انرژي حركت نماييم.ست كه بايد به سمت اجرايي كردن ساخا و مهمترين دليلي گرما و رطوبت نبوده است

  

 ::::راهكارهاي رسيدن به يك ساختمان با انرژي تجديدپذيرعبارت اند ازراهكارهاي رسيدن به يك ساختمان با انرژي تجديدپذيرعبارت اند ازراهكارهاي رسيدن به يك ساختمان با انرژي تجديدپذيرعبارت اند ازراهكارهاي رسيدن به يك ساختمان با انرژي تجديدپذيرعبارت اند از    ----2222

 توليد انرژي در محل  •

 تلفيق معماري سنتي و مدرن •

 عايقكاري وجلوگيري از هدر رفت انرژي  •

  ايجاد فضاي سبز در محل جهت تسويه طبيعي و ايجاد حس نشاط •

  مديريت مصرف انرژي و استفاده از تكنولوژي هاي جديد و خودكار با بازدهي باال   •

  



 

        معماري پايدار:معماري پايدار:معماري پايدار:معماري پايدار:

رويايي با  "توسط كميته جهاني گسترش محيط زيست، تحت عنوان  1986اصطالح پايداري، براي نخستين بار در سال 

 مطرح شد "نيازهاي عصر حاضر بدون به مخاطره انداختن منابع نسل آينده

  

 اهداف معماري پايدار: اهداف معماري پايدار: اهداف معماري پايدار: اهداف معماري پايدار: 

  به حداكثر رساندن آسايش انسان: جذب نور روز، منظر دلپذير،كيفيت مناسب هوا، عايق صوتي مناسب •

 ها وفق دهد،   پذير: طراحي ساده و مدوالر كه خود را بتواند با توسعه و افزايش نيازمندي طراحي انعطاف •

  هاي مجاني مانند نور وگرماي خورشيدانرژيبا استفاده از  به حداقل رساندن هزينه هاي انرژي: •

  به حداقل رساندن هزينه احداث ساختمان: تقليل فضاهاي تاسيساتي و موتورخانه، تقليل پيچيدگي در فضا •

 مصالح قابل بازيافت   تقليل هزينه نگهداري ساختمان توسط: استفاده از مصالح با دوام ، تجهيزات با عمر زياد •

 به منابع طبيعي به واسطه: جمع آوري آب باران و بازيافت آن، بازيافت فاضالبحفاظت و ارزش بخشيدن  •

  

 )10و1111LEED:::: )9معرفي سيستم امتيازدهي معرفي سيستم امتيازدهي معرفي سيستم امتيازدهي معرفي سيستم امتيازدهي 
 . گواهي براي ساختمان هاي سبز مي باشد ومي باشد  طراحي محيطي به معناي مديريت در انرژي وليد) از لحاظ بين المللي (

 استاندارهاي مهم ليد:  
 ذخيره انرژي •
 بهره وري مناسب از آب •
 كاهش انتشار گاز دي اكسيد كربن •
 محيطهاي داخلي و نظارت بر منابع و حساسيت برميزان مصرف باال بردن كيفيت •

 

 
        معيارهاي امتيازدهي براي گواهي ليدمعيارهاي امتيازدهي براي گواهي ليدمعيارهاي امتيازدهي براي گواهي ليدمعيارهاي امتيازدهي براي گواهي ليد) ) ) ) 1111((((    شكلشكلشكلشكل

        

 زيستزيستزيستزيست    هاي ليد بر اساس ميزان توجه به اصول و قواعد دوستي با محيطهاي ليد بر اساس ميزان توجه به اصول و قواعد دوستي با محيطهاي ليد بر اساس ميزان توجه به اصول و قواعد دوستي با محيطهاي ليد بر اساس ميزان توجه به اصول و قواعد دوستي با محيط        درجه گواهيدرجه گواهيدرجه گواهيدرجه گواهي

  امتياز و باالتر) Platinum) (80سفيد (رتبه يك: طالي  •

 امتياز) Gold) (60-79رتبه دو: طاليي                ( •

 امتياز) Silver) (50-59اي           ( رتبه سوم: نقره  •

  امتياز) 49-40رتبه چهارم: حداقل امتياز مجاز براي دريافت گواهي ( •
 

 
  

1 Leadership in Energy in Environmental Design (LEED)                                                                                                           آمريكا)  سبز  ساختمان (انجمن 



 

 ::::طراحي ساختمان نمونه با مصرف انرژي صفرطراحي ساختمان نمونه با مصرف انرژي صفرطراحي ساختمان نمونه با مصرف انرژي صفرطراحي ساختمان نمونه با مصرف انرژي صفر    - - - - 3333
انجام شده است. پالن ساختمان در شكل زير نشان داده شده  DesignBuilder افزار بررسي در نرمطراحي اوليه ساختمان مورد 

  .در نظر گرفته شده استبه سمت شمال و جهت آن  10*11است. ابعاد اين ساختمان 

 
        DesignBuilder    ساختمان طراحي شده در نرم افزارساختمان طراحي شده در نرم افزارساختمان طراحي شده در نرم افزارساختمان طراحي شده در نرم افزار) ) ) ) 2222((((    شكلشكلشكلشكل

 

  ::::وري انرژي ساختمانوري انرژي ساختمانوري انرژي ساختمانوري انرژي ساختمان    افزايش بهرهافزايش بهرهافزايش بهرهافزايش بهرهسايت و سايت و سايت و سايت و 

 مطالعه و بررسي شرايط آب و هوايي منطقه •

 بررسي ميزان تابش خورشيد در منطقه •

 افزار طراحي ساختمان در نرم •

 سازي ساختمان از نقطه نظر مصرف انرژي با استفاده از مسايل مربوط به طراحي غيرفعال خورشيدي بهينه •

  هاي تجديدپذير ساختمان توسط منابع انرژيسازي رايانه اي براي تامين انرژي مورد نياز ساكنان  استفاده از شبيه •

  

         بتون ژئوپليمري(سبز):بتون ژئوپليمري(سبز):بتون ژئوپليمري(سبز):بتون ژئوپليمري(سبز):

  بتن به عنوان مصالح برگزيده قرن در صنايع عمران جايگاه ويژه اي دارد، اين ماده پس از آب پر مصرفترين مصالح مصرفي است.

مي شود و  سيمان جايگزين ذغال سنگ (كارخانه هاي توليد برق با سوخت ذغال سنگ)خاكستر بتون ژئوپليمري(سبز) از 

، آلودگي كمتر، مقاومت كششي و فشاري بيشتر، تر چگال، تر متراكماين نوع بتن را مي گيرد. در  هيدراتاسيونجاي  پليمريزاسيون

صد مقاومت فشاري در در 70، بتنهاي معمولي ميرسد)  210ساعت به مقاومت  24(طي سرعت باال در رسيدن به حداكثر مقاومت 

 90درجه به  30با افزايش دماي اختالط (بطور مثال از ، بدون محيط مرطوب و آب به مقاومت باالي خود مي رسداوليه، ساعت  4

دوام، چندين برابر بتن هاي عادي در و است  0,24-0,16رود. نسبت آب به مواد ژتوپليمري در حدود  درجه) مقاومت بتن باال مي

  است. درجه 1200تا  1000تحمل  حرارتي بين ضد حريق:، شرايط محيطي قليايي و اسيدي

 
  از توليد سيمان و بتن در جهان(انجمن سيمان اروپا)از توليد سيمان و بتن در جهان(انجمن سيمان اروپا)از توليد سيمان و بتن در جهان(انجمن سيمان اروپا)از توليد سيمان و بتن در جهان(انجمن سيمان اروپا)    CEMBUREAUگزارشگزارشگزارشگزارش) ) ) ) 1111جدول (جدول (جدول (جدول (

نسبت مصرف بتن 

  به فوالد

توليد جهاني 

  سيمان 

  1990سال 

توليد جهاني 

  سيمان 

  2005سال 

پيش بيني توليد 

  جهاني سيمان 

  2018سال 

مصرف 

  سيمان(ايران) 

  93در سال

توليد 

  سيمان(ايران) 

  1393در سال

  توليد بتن (ايران)

  در سال 

   ميليون تن80   ميليون تن60   ميليارد تن4/5  ميليارد تن 2/2  ميليارد تن1  1به  10
ميليون 150

  مترمكعب 

        

        



 

معايب سيمانمعايب سيمانمعايب سيمانمعايب سيمان) ) ) ) 2222جدول (جدول (جدول (جدول (     

  ترك خوردگي و فرسايش   مقاومت در برابر شرايط جوي    CO2 توليد  تن سيمان1براي توليد مواد اوليه 

  زياد  كم  دنيا  CO2درصد كل  8تن   1  تن   1,5

        

        
 مقايسه ميزان مصرف انرژي براي توليد چوب، آجر، بتن، فوالد، آلمينيوممقايسه ميزان مصرف انرژي براي توليد چوب، آجر، بتن، فوالد، آلمينيوممقايسه ميزان مصرف انرژي براي توليد چوب، آجر، بتن، فوالد، آلمينيوممقايسه ميزان مصرف انرژي براي توليد چوب، آجر، بتن، فوالد، آلمينيوم) ) ) ) 2222((((    شكلشكلشكلشكل

  

  ::::دهنده حرارتدهنده حرارتدهنده حرارتدهنده حرارت    هاي انتقالهاي انتقالهاي انتقالهاي انتقال    كاري جدارهكاري جدارهكاري جدارهكاري جداره    عايقعايقعايقعايق

انجامد. افزايش  شدنش در تابسـتان ميتبـادل حرارتي بين ساختمان و محيط اطرافش به سرد شدن آن در زمستان يا گرم 

  صرفه نخواهد بود؛  به طبقه مقرون هاي چند ضخامت ديوار در مورد ساختمان

براي عايق كاري حرارتي پوسته خارجي ساختمان اعم از ديوارها، سقفها . هاي حرارتي است از عايقاين مشكل استفاده   حل راه

  نند فوم (پلي يورتان)، يونوليت (پلي استايرن)، پشم سنگ وپشم شيشه استفاده كردتوان از انواع عايقهاي حرارتي ما وكفها مي

 

        
        تبـادل حرارتي بين ساختمان و محيط اطرافشتبـادل حرارتي بين ساختمان و محيط اطرافشتبـادل حرارتي بين ساختمان و محيط اطرافشتبـادل حرارتي بين ساختمان و محيط اطرافشمحل هاي محل هاي محل هاي محل هاي ) ) ) ) 3333((((    شكلشكلشكلشكل

  

  ):):):):clcبلوك بتني هوادار متخلخل (بلوك بتني هوادار متخلخل (بلوك بتني هوادار متخلخل (بلوك بتني هوادار متخلخل (
 تركيبات: سيمان(ژئوپليمر)، پودر سنگ و حباب هاي ريز هواتركيبات: سيمان(ژئوپليمر)، پودر سنگ و حباب هاي ريز هواتركيبات: سيمان(ژئوپليمر)، پودر سنگ و حباب هاي ريز هواتركيبات: سيمان(ژئوپليمر)، پودر سنگ و حباب هاي ريز هوا))))3333جدول(جدول(جدول(جدول(

  ضريب هدايت حرارتي  فشاريمقاومت   جذب آب حجمي  وزن خشك  

w/m°K 0,2  كيلو گرم بر سانتي متر مربع 20  در صد 20تا  15  كيلوگرم در متر مكعب 600تا  CLC  550بلوك سبك   

  

 
  مقايسه مصالح مختلف با استفاده از الگريتم ژنتيك و اثر آن بر روي انتقال حرارت ساختمان )4جدول(



 

 

 Title material 
u-value 

(w/m2-k) 
Cost 

Carbon 
kg 

Build 1 
 
 

external Wall plaster 3cm+brickwork 20cm+ +gypsum 1.3cm 2 

26596.4 33634 

internal Wall Gypsum2.5cm+brick10cm+ gypsum 2.5cm 1.67 
roof asfalt 10cm+poke10cm+ajor10cm+gach3cm 1.97 
floor Concret 30cm+fombeton7cm+ceramic3cm 1.46 

windows glazing 1laye 3mm 5.82 
Frame  windows Aluminium window frame (no break) 5.881 

Build 2 

external Wall plaster 3cm+brickwork 20cm+ +gypsum 1.3cm 2 

26793.7 33554 

internal Wall Gypsum2.5cm+brick10cm+ gypsum 2.5cm 1.67 
roof asfalt 10cm+poke10cm+ajor10cm+gach3cm 1.97 
floor Concret 30cm+fombeton7cm+ceramic3cm 1.46 

windows Dbl Blue 6mm/13mm Arg 2.54 
Frame  windows Aluminium window frame (no break) 5.881 

Build 3 

external Wall plaster 3cm+brickwork 20cm+ +gypsum 1.3cm 2 

26866.8 33343 

internal Wall Gypsum2.5cm+brick10cm+ gypsum 2.5cm 1.67 
roof asfalt 10cm+poke10cm+ajor10cm+gach3cm 1.97 
floor Concret 30cm+fombeton7cm+ceramic3cm 1.46 

windows Trp LoE (e2=e5=.1) Clr 3mm/13mm Arg 0.786 
Frame  windows upvc 3.47 

Build 4 
With 
tromb 
wall 

external Wall 
concret۵cm+clc block10cm+xps polystyrene co2 

blowing15cm+gypsun insulating2cm 
0.172*12 

27060.7 32821 

internal Wall 100�������� Brick work, 50�������� Polyurthane, 10�������� plaster 0.25*7 
roof asphalt10cm+beton12cm+polystyren12cm+airgap20cm+plaster2cm 0.167*12 

floor 
30�������� Timber flooring, 70�������� Floor Screed, 160�������� Urea 

Formaldehyde Foam, 100�������� Cast Concrete.( With Internal  source) 
0.214*7 

windows Trp LoE (e2=e5=.1) Clr 3mm/13mm Arg 0.786*7 
Frame  windows upvc 3.47*2 

 

 
  آورده شده است مقايسه مصالح مختلف با استفاده از الگريتم ژنتيك و اثر آن بر روي انتقال حرارت ساختمان  )1(نمودار

 
        پنجره ها:پنجره ها:پنجره ها:پنجره ها:

شيشه پنجره، مجهز به يك اليه بازتابنده انرژي تابشي خورشيد   Low-eبا شيشه سه جداره   UPVCنسل جديد پنجره و درب

 را دفع مي كند. UVدرصد اشعه  99درصد از انرژي تابشي خورشيد و تا  80تا  50است كه بين 

اي بين  ) براي ديوار خارجي، مقايسهUبراي انتخاب مناسبترين نسبت مساحت پنجره به مساحت ديوار و ظرفيت هدايت حرارتي (

انجام شده است. براساس نمودار  Uدرصد براي نسبت مساحت پنجره به ديوار و مقادير مختلف  50-40-30- 20- 10هاي  نسبت

-15000

-10000

-5000

0

5000

10000

Glazing Walls Ground Floors Roofs Total CoolingZone HeatingHeating (Gas)Cooling (Electricity)

build 1 build 2 build 3 build 4



 

مناسب است. به جهت استفاده از نور بيشتر در ساختمان و  WWR=10-20%زير به منظور كمينه كردن مقدار بار حرارتي، 

  درصد استفاده شده است. 30تاييد گواهي ليد از نسبت 

  پنجره به ديوار با استفاده از الگريتم ژنتيك و ضريب هدايت حرارتي  WWRهاي  مصرف انرژي گرمايشي بين نسبت) 4-3(شكل

  

  
  

  هاي دو يا سه جداره و كم گسيل مقايسه بين بار گرمايشي و بار كل مصرفي ساختمان با استفاده از پنجره)5(شكل

  

 
  هاي دو يا سه جداره و كم گسيل مصرفي ساختمان با استفاده از پنجرهمقايسه بين بار گرمايشي و بار كل )6(شكل

  

 تامين انرژي الكتريكي به وسيله سيستم فتوولتائيك : تامين انرژي الكتريكي به وسيله سيستم فتوولتائيك : تامين انرژي الكتريكي به وسيله سيستم فتوولتائيك : تامين انرژي الكتريكي به وسيله سيستم فتوولتائيك : 

 در متر مربع استفاده از سيستم فتوولتاييك مقرون به صرفه استكيلووات ساعت  3,5در ميانگين تابش 

  كيلووات ساعت در متر مربع مي رسد 8و دربعضي مناطق تا  اعت در متر مربعكيلووات س 4,5در ايران ميانگين تابش 

  



 

  
 ميزان برق توليدي پنلهاي فتوولتاييك مختلفميزان برق توليدي پنلهاي فتوولتاييك مختلفميزان برق توليدي پنلهاي فتوولتاييك مختلفميزان برق توليدي پنلهاي فتوولتاييك مختلف))))7777((((    شكلشكلشكلشكل 

  

  هاي درنظر گرفته شده عبارتند از: در شكل فوق، مدل

  پنل فتوولتاييك پلي كريستال بدون ردياب: 1مدل  •

  : پنل فتوولتاييك مونو كريستال بدون ردياب2مدل  •

  فتوولتاييك پلي كريستال با ردياب : پنل3مدل  •

  : پنل فتوولتاييك مونو كريستال با ردياب4مدل  •

  

        واتواتواتوات    500500500500متر مربع فضاي آپارتماني و متوسط مصرفمتر مربع فضاي آپارتماني و متوسط مصرفمتر مربع فضاي آپارتماني و متوسط مصرفمتر مربع فضاي آپارتماني و متوسط مصرف    100100100100) سيستم مورد نياز براي تامين برق ) سيستم مورد نياز براي تامين برق ) سيستم مورد نياز براي تامين برق ) سيستم مورد نياز براي تامين برق 5555جدول (جدول (جدول (جدول (

  عمرمفيدسال  فضاي مورد نياز متر مربع  هزينه تومان  آمپر  كيلووات ساعت  تجهيزات

  25  12.8=8*(1*1.6)  ميليون 5  6,7  1  پنل

  15تا5    ميليون 1,5    1,5  اينورتر

  مادام    هزار 300  30*2=60    شارژ كنترل

  5    ميليون3  100*6=600    باطري

   %50بسته حمايتي وزارت نيرو   ميليون 10  جمع با هزينه كابل كشي حدود

 1000) ضربدر 24تعداد روز قبض تقسيم بر (كيلو وات ساعت مصرفي تقسيم بر :فرمول محاسبه مصرف متوسط بر حسب وات

  وات  500= 1000) ضربدر 24تقسيم بر  30تقسيم بر  360مصرف متوسط ( --كيلو وات ساعت 360مثال: مصرف يك ماهه 

   شود وقتي مصرف برق از توليد بيشتر شود اين اختالف از برق شهر تامين و در حالت معكوس اين انرژي به شبكه داده مي

        

        )14(روشنايي ساختمان در روز: روشنايي ساختمان در روز: روشنايي ساختمان در روز: روشنايي ساختمان در روز: 

  % نور روز را تامين كرد.100مي توان  با استفاده از استفاده از نور خورشيد به وسيله پنجره، نورگير و لوله خورشيدي

  
        استفاده از نور خورشيد به وسيله پنجره، نورگير و لوله خورشيدياستفاده از نور خورشيد به وسيله پنجره، نورگير و لوله خورشيدياستفاده از نور خورشيد به وسيله پنجره، نورگير و لوله خورشيدياستفاده از نور خورشيد به وسيله پنجره، نورگير و لوله خورشيدي) ) ) ) 8888((((    شكلشكلشكلشكل

  



 

  كه نميتوان از نورمستقيم استفاده كردانتقال نور خورشيد با فيبر نوري به مكانهايي  

  

  
        به وسيله  سيستم آفتابگردان و فيبر نوريبه وسيله  سيستم آفتابگردان و فيبر نوريبه وسيله  سيستم آفتابگردان و فيبر نوريبه وسيله  سيستم آفتابگردان و فيبر نورياستفاده از نور خورشيد استفاده از نور خورشيد استفاده از نور خورشيد استفاده از نور خورشيد انتقال و انتقال و انتقال و انتقال و ) ) ) ) 9999((((    شكلشكلشكلشكل

  

  
        ميانگين تغييرات لوكس نور در طبقات با و بدون آيينه نورگيرميانگين تغييرات لوكس نور در طبقات با و بدون آيينه نورگيرميانگين تغييرات لوكس نور در طبقات با و بدون آيينه نورگيرميانگين تغييرات لوكس نور در طبقات با و بدون آيينه نورگير) ) ) ) 10101010((((    شكلشكلشكلشكل

  

        
        

        گواهي ليدگواهي ليدگواهي ليدگواهي ليداستفاده از نورگير جهت تامين روشنايي طبيعي و تاييد استفاده از نورگير جهت تامين روشنايي طبيعي و تاييد استفاده از نورگير جهت تامين روشنايي طبيعي و تاييد استفاده از نورگير جهت تامين روشنايي طبيعي و تاييد ) ) ) ) 11111111((((    شكلشكلشكلشكل



 

        روشنايي ساختمان در شب: روشنايي ساختمان در شب: روشنايي ساختمان در شب: روشنايي ساختمان در شب: 

  و سنسور حركتي نور در شب با كمترين مصرف را تامين كرد. LEDبا استفاده از المپ هاي فوق كم مصرف 

        ) مقايسه المپ ها) مقايسه المپ ها) مقايسه المپ ها) مقايسه المپ ها6666جدول (جدول (جدول (جدول (

  LED  كم مصرف  رشته اي  ميزان نوردهي

  وات 8الي  4  وات 13الي  9  وات 40  لومن 450

  وات 13الي  8  وات 16الي  13  وات 60  لومن 800

  وات 15الي  11  وات 23الي  17  وات 75  لومن 1100

  وات 20الي  15  وات 28الي  23  وات 100  لومن 1600

  91,4  64  16  لومن1600نسبت وات به 

  برابري المپ هاي ال اي دي نسبت به المپ هاي رشته اي 6بازدهي 

  

        بنا ساختمانبنا ساختمانبنا ساختمانبنا ساختمانزير زير زير زير مترمربع مترمربع مترمربع مترمربع     ) محاسبات روشنايي مورد نياز براي هر) محاسبات روشنايي مورد نياز براي هر) محاسبات روشنايي مورد نياز براي هر) محاسبات روشنايي مورد نياز براي هر7777جدول (جدول (جدول (جدول (

  ميزان بار(المپ ال اي دي)  ميزان بار(المپ رشته اي)  محل

  وات بر اي متر مربع 5 تا 3  وات براي متر مربع 30 تا 20  بصورت تقريبي

  وات بر متر مربع 2,5 تا 1,6  وات بر مترمربع 15 تا 10  زير زمين و انبارها

  مربعوات بر متر  1,6 تا 8.  وات بر متر مربع 10 تا 5  حياط

  

        تهويه مطبوع: تهويه مطبوع: تهويه مطبوع: تهويه مطبوع: 

يازاكي و براي گرمايش سيستم گرم كننده آب به سيستم  تن 5تامين سيستم سرمايش با استفاده از چيلر جذبي خورشيدي 

  رادياتور متصل مي شود.

        btu/hr 60000يا يا يا يا     5tonبا ظرفيت با ظرفيت با ظرفيت با ظرفيت 150m2طراحي براي واحد طراحي براي واحد طراحي براي واحد طراحي براي واحد      wfcيازاكي سرييازاكي سرييازاكي سرييازاكي سري ) چيلر جذبي خورشيدي) چيلر جذبي خورشيدي) چيلر جذبي خورشيدي) چيلر جذبي خورشيدي8888جدول (جدول (جدول (جدول (

  هزينه اوليه بيشتر نسبت به چيلرهاي معمولي  هزينه  فضاي مورد نياز پنل خورشيدي  هاي موجود ظرفيت

  درصد40تا  35حدود   ميليون(ريال) 700حدود   متر مربع 50  تن 200تا  5

  

  
        چيلر جذبي خورشيديچيلر جذبي خورشيديچيلر جذبي خورشيديچيلر جذبي خورشيدي) ) ) ) 13131313((((    شكلشكلشكلشكل

  ::::ديوار ترومب در ساختمانديوار ترومب در ساختمانديوار ترومب در ساختمانديوار ترومب در ساختمان

 20ني با ضخامت يك ديوار بنايي معمولي بت.  دهد اتاق مي شود و گرما رادر طول شب به محيط داخل ديوار در طول روز گرم مي

 ميليمتر شيشه تك يا دو جداره مانع تابش گرما از سطح گرم ديوار به خارج  150تا  20فاصله و به  با رنگ تيره  سانتيمتر 

  در پايين دريچه جريان هواي سرد داخلو  دريچه بازگشت هواي گرم شده به داخل

ساختمان و به  شماليديوار ترمب در قسمت  حداكثر از انرژي خورشيدي در فصول سرد سال براي ساختمان مورد نظرجهت استفاده 

 ابعاد
24 3m× تعداد دو دريچه به ابعاد براي سهولت در جريان هوا .در نظر گرفته شده است 

220 10Cm× در نظر گرفته شده

تيره ( قسمت داخلي آن از بتن با رنگاست براي 
21.51 /U W m K=( براي انتقال حداكثر ميزان حرارت و دستيابي به



 

سازي، ميزان مصرف انرژي گرمايشي با استفاده از  حاصل از شبيه هاي استفاده شده است بر اساس داده تشعشع حرارتي هرچه بيشتر،

 % كاهش پيدا كرده است. 35اين ديوار در نظر گرفته شده است، حدود  ختمان بدونديوار ترمب در مقايسه با حالتي كه سا

  
        ديوار ترومبديوار ترومبديوار ترومبديوار ترومب) ) ) ) 14141414((((    شكلشكلشكلشكل

  

        آب گرم مصرفي: آب گرم مصرفي: آب گرم مصرفي: آب گرم مصرفي: 

گالن در ساعت در نظر  180در حدود  تهراننفره و در شهر  4بر اساس استانداردهاي تاسيساتي مقدار مصرف آب گرم براي يك خانواده 

  متر مكعب مصرف ساليانه ساكنان است.  2400 ترتيب حدودگرفته شده است كه بدين 

  

  
 هاي مختلف ها و با پنل مقايسه بين استفاده از آبگرمكن))))15151515((((    شكلشكلشكلشكل

  در شكل فوق عبارتند از: 4تا  1هاي  مدل

  : آبگرمكن صفحه تخت بدون ردياب1مدل  •

  : آبگرمكن صفحه تخت با ردياب2مدل  •

  ردياب: آبگرمكن لوله خال بدون 3مدل  •

  : آبگرمكن لوله خال با ردياب4مدل  •

   توان درصد باالتري از انرژي خورشيدي براي توليد آبگرم و گرمايش ساختمان استفاده نمود. با استفاده آبگرمكن لوله خال با ردياب مي

آب گرم شامل آبگرمكن  آب گرم مصرفي استفاده شده است. سيستم تامين سيستم آبگرمكن خورشيدي از نوع لوله خالء براي تامين

حرارتي جهت بازيابي حرارت و تانك ذخيره ميباشد. براي اين ساختمان تعداد دو آبگرمكن از نوع  خورشيدي، پمپ سيركوالتور، مبدل

ي افق گرفته شده و جهت قرارگيري آن رو به جنوب بوده و براي افزايش درصد بهره خورشيدي سيستم از ردياب با محور در نظر لوله خال

  باشد متر مربع مي 94/3درنظر گرفته و سطح گيرنده 

        لوله خالءلوله خالءلوله خالءلوله خالءليتر و ليتر و ليتر و ليتر و 20000200002000020000ليتر و قابليت افزايش ظرفيت مخازن تا ليتر و قابليت افزايش ظرفيت مخازن تا ليتر و قابليت افزايش ظرفيت مخازن تا ليتر و قابليت افزايش ظرفيت مخازن تا 300300300300نفرظرفيت  نفرظرفيت  نفرظرفيت  نفرظرفيت      5555براي تامين آب گرم براي تامين آب گرم براي تامين آب گرم براي تامين آب گرم ، ، ، ،  ) آبگرمكن خورشيدي) آبگرمكن خورشيدي) آبگرمكن خورشيدي) آبگرمكن خورشيدي9999جدول (جدول (جدول (جدول (

هاي  ظرفيت

  موجود

فضاي 

  مورد نياز

بازگشت 

  هزينه

طول عمر 

  سيستم
  آاليندگي

آبگرم در  دماي

  زمستان

آبگرم در  دماي

  ستانتاب

قابليت 

  حفظ دما

هزينه 

  نگهداري
  قيمت تومان

ليتر به 100

  باال

متر  3

  مربع
  سال 2

 20تا  15

  سال
  صفر

c’45  تا 

c’70  
c’90  

 72 تا 

  ساعت
  2,000,000  در حد صفر



 

  

  
        آبگرمكن خورشيديآبگرمكن خورشيديآبگرمكن خورشيديآبگرمكن خورشيدي) ) ) ) 16161616((((    شكلشكلشكلشكل

  

        
        انرژي حرارتي خورشيدي دريافتي آبگرمكن خورشيديانرژي حرارتي خورشيدي دريافتي آبگرمكن خورشيديانرژي حرارتي خورشيدي دريافتي آبگرمكن خورشيديانرژي حرارتي خورشيدي دريافتي آبگرمكن خورشيدي))))17171717((((    شكلشكلشكلشكل

  

        )38(: : : : )فنĤوري هيدروپونيكفنĤوري هيدروپونيكفنĤوري هيدروپونيكفنĤوري هيدروپونيك (هواي داخلي با گياه پاالييهواي داخلي با گياه پاالييهواي داخلي با گياه پاالييهواي داخلي با گياه پااليي    تصفيهتصفيهتصفيهتصفيه

هاي باز و فضاهاي خارجي است. در حالي كه آلودگي هواي داخل  شود مربوط به محيط آنچه عموماً از مسأله آلودگي هوا درك مي

 تواند به همان نسبت خطرناك و مرگĤفرين باشد.  ها نيز مي ساختمان

% وقت خود را داخل ساختمان ها ميگذرانند، در چند دهه اخير توجه متخصصين به امر آلودگي 90به دليل اينكه بيشتر افراد 

هاي عمومي  ، سازمان حفاظت محيط زيست امريكا به ارزيابي كيفيت هوا در ساختمان1988هواي داخلي جلب شده است. در سال 

ها و مدارس شناسايي  هاي اداري، خانه سالمندان، بيمارستان نمونه از تركيبات آلي فرار را در ساختمان 900پرداخت و بيش از 

شوند. در  هايي كه روزانه با آنها سر و كار داريم متصاعد مي كرد. اين سموم از كفپوشها و ديوارپوشها، مبلمان، وسايل برقي و دستگاه

ترين  مورد از خطرناك 5شده توسط همين سازمان، آلودگي هواي فضاهاي داخلي جزء ، بر اساس تحقيقات انجام 90اوايل دهه 

ها نتيجه كيفيت پايين هواي  درصد از بيماري 50عوامل محيط زيستي تهديدكننده سالمت عمومي اعالم شد . به طور كلي حدود 

ي منجر به مشكالتي مانند سوزش چشم و گلو، ها ارزيابي شده است . برخي از آلودگيهاي موجود در فضاهاي داخل داخل ساختمان

هاي دارويي و  هاي پوستي، حساسيت شوند. آسم، سرطان، برونشيت، ذاتالريه، پاركينسون، حساسيت سردرد و كوفتگي مي

 هاي قلبي و عصبي.  نارسايي

آمار بانك جهاني، تلفات ناشي  طبقر پي داردعالوه بر افزايش بيماري، كيفيت پايين هواي داخل ساختمان ضررهاي اقتصادي نيز د

% از توليد ناخالص داخلي) هزينه در بر 57/0ميليارد ريال (معادل  5100از آلودگي هوا (خارجي و داخلي) در ايران ساليانه حدود 

  شود هاي ناشي از آلودگي هوا مي % از توليد ناخالص داخلي) صرف هزينه بيماري023/0ميليارد ريال ( 2100دارد و حدود 

  . شود گياهپااليي تكنولوژي است كه بااستفاده از گياهان به نابودي، كاهش و يا تثبيت آلودگي هوا، زمين و يا آب منجر مي

 
        

  اند از:اند از:اند از:اند از:    مزاياي گياهپااليي عبارتمزاياي گياهپااليي عبارتمزاياي گياهپااليي عبارتمزاياي گياهپااليي عبارت



 

 دهد  هاي فسيلي عمل پاكسازي را انجام مي روشي زيبا و باطراوت كه بدون نياز به انرژي �

  زيستعدم تخريب و دوست دار محيط  �

 حذف چند نوع آلودگي زيست محيطي در يك زمان طي فرآيندهاي طبيعي و بيولوژيكي  �

 درصد 80تا  60هاي مكانيكي   ها نسبت به روش كاهش هزينه �

 زمان ساخت اين ديوارها تنها در يك روز �

  پرورش گياهان يك ماه قبل از ساخت ديوار �

  

  
  

  

  

  

        ديوارهاي سبزديوارهاي سبزديوارهاي سبزديوارهاي سبز) ) ) ) 1111((((    شكلشكلشكلشكل

        
        سيستم هاي هيدروپونيكسيستم هاي هيدروپونيكسيستم هاي هيدروپونيكسيستم هاي هيدروپونيك    ))))18181818((((    شكلشكلشكلشكل

 )39( ::::سيستم ديوار سبز با فيلتراسيون طبيعيسيستم ديوار سبز با فيلتراسيون طبيعيسيستم ديوار سبز با فيلتراسيون طبيعيسيستم ديوار سبز با فيلتراسيون طبيعي

 (جذب گردوغبار)پاكسازي، در سطح برگ و شاخه گياه  مرحله اول

  كنند.  هاي موجود در ريشه باعث شكست ساختار ذرات مضر هوا شده و آنها را به كود تبديل مي مرحله دوم باكتري

 جذب دي اكسيدكربن از هوا و تبديل آن به اكسيژن از طريق فتوسنتز 

ردد ميكرو گ مرحله سوم در اين فرآيند سيستم تصفيه كننده آب است. ذرات تجزيه شده، توسط آب از سيستم خارج مي

توانند باعث شكستن و تجزيه ذرات مضر هوا شده و آنها را به كود تبديل كنند كه اين  هاي گياه مي ارگانيسمهاي موجود در ريشه

  شود عمل فرآيند گياهپااليي محسوب مي

 ر)درصدي مواد مض 30(كاهش  به عنوان فيلتراسيون طبيعي مترمربع بنا يك متر مربع ديوار سبز 100به ازاء 

  جهت تامين هواي پاك و عاري از دي اكسيد كربن

  متر مربع ديوار سبز 10به ازاي هر فرد 

  

  

  

 )40(     ::::سيستم ديوار فعال از طريق گياه پاالييسيستم ديوار فعال از طريق گياه پاالييسيستم ديوار فعال از طريق گياه پاالييسيستم ديوار فعال از طريق گياه پااليي    ييييمزايامزايامزايامزايا

 كاهش  قابل توجه انرژي مصرفي دستگاه هاي تهويه مطبوع �

  سيستم ديوار سبز با فيلتراسيون طبيعي:

 ديوار جدا از سيستم تهويه مطبوع 

 وار هاي داخل دي گردش هوا با فن

 جنس پانل ها: 

، هاي پارچه، پلي استايرن، پالستيك

  بتن، فلزات، خاك رس، مصنوعي

 

نصب روي سيستم تهويه 

  مطبوع(روش مؤثرتر) 

هوا ابتدا توسط گياهان تصفيه شده و 

سپس بĤ استفاده از سيستم تهويه 

  گردد مطبوع در ساختمان منتشر مي

سيستم ديوار سبز با فيلتراسيون 

 طبيعي

 گياهان هيدروپونيك  

 



 

 درصد 300تا  200بهبود كيفيت هواي داخلي و افزايش پاكسازي هوا، �

 آب و مواد غذايي مورد نياز گياهان توسط سيستم آبياري قطره ايتأمين  �

 گياه آپارتماني 1200تا  800تأثيرگذاري چهار مدول در يك آپارتمان، معادل   �

 قابل استفاده در فضاهاي داخلي بزرگ تجاري يا در فضاهاي كوچك  مسكوني �

 عرض جريان هواي مستقيم و تجزيه به مواد بي ضررهاي ريشه گياهان در م خنثي سازي آلودگيها با كمك ميكروارگانيسم �

 شوند، در هر شرايط آب و هوايي گزينه مناسبي هستند چون اين ديوارها در محيط كنترل شده داخلي اجرا مي �

 ترميم كننده و بازيافت كننده هستند -شوند، گياهان خود برخالف فيلترهاي مكانيكي فعلي كه مسدود يا اشباع مي �

 % در كاهش حاالت روحي منفي (از قبيل خشم، اضطراب، افسردگي، بيقراري، خستگي و استرس) مؤثرند60الي  40گياهان تا  �

 
  

  
  

  

  

  

        ديوارهاي سبزديوارهاي سبزديوارهاي سبزديوارهاي سبز) ) ) ) 19191919((((    شكلشكلشكلشكل

  

 خاكستري:خاكستري:خاكستري:خاكستري:و آب هاي و آب هاي و آب هاي و آب هاي  توسعه سيستمهاي برداشت، ذخيره، توزيع و تصفيه آب بارانتوسعه سيستمهاي برداشت، ذخيره، توزيع و تصفيه آب بارانتوسعه سيستمهاي برداشت، ذخيره، توزيع و تصفيه آب بارانتوسعه سيستمهاي برداشت، ذخيره، توزيع و تصفيه آب باران

ا حتي ميباشد. با توسعه سيستمهاي برداشت و ذخيره آب باران، ميتوان اين آب خاكستري رآب باران پاكيزه ترين آب خاكستري 

 به آب آشـاميدني تبديل كرد.

  
 سيستم ذخيره آب بارانسيستم ذخيره آب بارانسيستم ذخيره آب بارانسيستم ذخيره آب باران) ) ) ) 20202020((((    شكلشكلشكلشكل

  

 استفاده مجدد از آب هاي خاكستري: استفاده مجدد از آب هاي خاكستري: استفاده مجدد از آب هاي خاكستري: استفاده مجدد از آب هاي خاكستري: و و و و توسعه نظام مند براي مديريت و هـدايت فاضـالب توسعه نظام مند براي مديريت و هـدايت فاضـالب توسعه نظام مند براي مديريت و هـدايت فاضـالب توسعه نظام مند براي مديريت و هـدايت فاضـالب 

حركت هوا در داخل مجرايي مخصوص و 

استفاده از تعدادي پنكه بسيار كوچك 

  براي تقويت جريان هوا

محل قرارگيري گياهان از پالستيك   غالف  جريان هواي پاك و تصفيه شده

شود. فرم  شكل گرفته در خأل ساخته مي

دهد حداكثر مقدار هوا به  آنها اجازه مي

 ها برسد  ريشه



 

آب مصرفي ناشي از شست و شوي دست و صورت، ظروف، لباس، استحمام، آبياري در يك ساختمان اين امكان وجود دارد كه 

   گياهان، آب باران در منبع جمع ، تصفيه شده و مجدداً براي موارد ذكر شده استفاده گردد.

 
        ) تصفيه آبهاي خاكستري) تصفيه آبهاي خاكستري) تصفيه آبهاي خاكستري) تصفيه آبهاي خاكستري10101010جدول (جدول (جدول (جدول (

  محل آب خاكستري  مورد مصرف
فضاي مورد 

  نياز

بازگشت 

  هزينه

طول عمر 

  سيستم

هزينه 

  نگهداري

قيمت 

  تومان

  آبياري گياهان
تمامي خروجي ها 

  بجز توالت
  سال 10  متر مربع1

 15تا  10

  سال

%قيمت 10

  سيستم
  ميليون14

لباس و ظروف،حمام توالت،  شستشو

  فلش تانك (غير آشاميدن)

تمامي خروجي ها 

  بجز توالت

متر 30

  مربع
  سال15

 15تا  10

  سال

%قيمت 10

  سيستم
  ميليون 40

  

  
 تصفيه آبهاي خاكستريتصفيه آبهاي خاكستريتصفيه آبهاي خاكستريتصفيه آبهاي خاكستريسيستم سيستم سيستم سيستم ) ) ) ) 22221111((((    شكلشكلشكلشكل

  

BMS))))(كنترل و مديريت هوشمند ساختمان)كنترل و مديريت هوشمند ساختمان)كنترل و مديريت هوشمند ساختمان)كنترل و مديريت هوشمند ساختمان::::        

  به وسيله سيستم هوشمند تمام قسمت هاي ساختمان كنترل و به صورت اتوماتيك مديريت مي شود.

ل تجهيزات ساختمان از طريق كنترل كامو  ها در يكسال(سابا) هزينه ◌ٔ درصد مصرف انرژي و بازگشت كليه 40تا  30كاهش 

  تاينترن

 

  
        كنترل و مديريت هوشمند ساختمانكنترل و مديريت هوشمند ساختمانكنترل و مديريت هوشمند ساختمانكنترل و مديريت هوشمند ساختمان    نمونه سيستم نمونه سيستم نمونه سيستم نمونه سيستم ) ) ) ) 22222222((((    شكلشكلشكلشكل



 

        ::::انرژي هاي تجديد پذير در ساختمانانرژي هاي تجديد پذير در ساختمانانرژي هاي تجديد پذير در ساختمانانرژي هاي تجديد پذير در ساختمانعوامل بازدارنده و مانع براي استفاده از عوامل بازدارنده و مانع براي استفاده از عوامل بازدارنده و مانع براي استفاده از عوامل بازدارنده و مانع براي استفاده از 

  بررسي ديدگاه دانشجويان نسبت به عوامل بازدارنده و مانع براي استفاده از انرژي هاي تجديد پذير در ساختمان  در اين قسمت 

انجام شد. جامعه آماري در اين پـژوهش دانشجويان معماري و عمران  (survey research)باشد كه با استفاده از فن پيمايشمي 

مي باشند. نمونه هاي مورد نظر اين تحقيـق بـه روش نمونـه گيـري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شـدند.  علم و صنعتدانشگاه 

نفر انتخاب و جمع آوري اطالعات در اين پژوهش با استفاده از پرسشنامه انجام  260تعـداد نمونـه بـا اسـتفاده از جدول تاكمن 

). موانع در نظر گرفته 9,0-6,0اخ آلفا سنجيده كه همگي در حد قابل قبـول بودنـد(گرديد. پايايي ابزار سنجش نيز با آزمون كرونب

 5دسـته تقسـيم شـده و براي هر دسته سواالتي مطرح شد. امتياز دهي به اين گزينه ها از يك طيف  4شده در اين تحقيق به 

  ده گرديداستفا "خيلي زياد"و  "زيـاد"، "متوسـط"، "كـم"، "خيلي كـم"امتيازي شامل 

درصد) بوده 7/67نفر مرد(  176درصد) و3/32نفر زن(  84نفر نمونه تحقيق ، 260در اين پژوهش ،آمار توصيفي نشان داد، از كل 

ساله قرار داشته اند. در خصوص رشته تحصيلي نمونه  35تا  18سال، كه در يك طيف  5/22اند. ميانگين سن آزمودني ها حدود  

درصد) رشته معماري مشغول  2/54نفر(  141درصد) رشته عمران و  8/45نفر ( 119دآوري شده ها بر اساس داده هاي گر

 4/40هزار تومان ، 500درصد كمتر از  5/11تحصيل بودند. اضافه بر آن آمار توصيفي نشان داد از لحاظ درآمد ماهانه خانوار  ،

 درصد باالي يك ميليون تومان درآمد داشته اند. 1/48ميليون تومان و  1هزار و  500درصد بين 

) از نظر پاسخگويان 3اي)  گويه هزينه مستقيم (گويه  مالحظه مي شود،  در دسته اول( موانع هزينه 1همانگونه كه در جدول 

موده اند) درصد گزينه خيلي و خيلي زياد را انتخاب ن 55مهمترين مشكل پيش روي گسترش انرژي هاي تجديد شونده مي باشد(

درصد  35با حدود  2درصد براي گزينه هاي خيلي و خيلي زياد قرار دارند و در نهايت گويه  42با درصد فراواني  1.سپس گويه 

فراواني قرار دارد. بنابراين مي توان گفت در بعد موانع هزينه اي مهمترين مانع در پذيرش انرژي هاي تجديد شونده هزينه مستقيم 

 ين انرژي ها مي باشد.سنگين كاربرد ا

بيشترين فراواني زياد و خيلي زياد را به خود اختصاص داده اند. به عبارت ديگر، اكثر  3و  1دسته دوم يا خود كارايي، گويه هاي 

 آزمودني ها توانايي انجام اين كار را در خود مي بينند. لذا اين دسته از موانع، مشكلي جدي در راه گسترش ساختمانهاي سبز در

 كشور نخواهد بود.

% موافقت با گزينه زياد و خيلي زياد  2/61دسته سوم يعني موانع زيرساخت، از بين دو گويه مطرح شده، گويه شماره دو با فراواني 

را نشان مي دهد. بدين معني كه در مورد موانع زير ساخت  دانشجويان شرايط ايران را مهمترين عامل براي عدم پذيرش سوخت 

 د شونده مي دانند.هاي تجدي

% فراواني در گزينه اي زياد و خيلي زياد(عدم 1/48در خصوص موانع عادتي با توجه به جدول مشخص مي گردد گويه اول با 

گويه دوم و سوم گزينه كم و خيلي كم  ستفاده از آن مي باشد).معمول بودن سوخت هاي تجديد پذير  در بين مردم دليل عدم ا

دارند به اين معني كه اظهارنظر كنند گان عدم موافقت خود را بيان كرده اند، يعني آنان به گسترش انرژي هاي بيشترين فراواني را 

پاك فكر ميكنند و اينگونه نيست كه صرفا در طراحي با سوخت هاي فسيلي تخصص داشته باشند. در گويه چهارم يافته ها نشان 

ان به صورت پيش فرض معمول به سوخت هاي فسيلي در ساختمان ها فكر مي دهد كه يكي از موانع عادتي اين است كه طراح

مي كنند. و در گويه پنجم و ششم عدم موافقت  با استفاده از انرژي هاي معمولي به صورت اتوماتيك وار و روتين  توسط طراح 

ترين مانع عادتي عدم استفاده از انرژي % را دارند. در نهايت با بررسي تمام گويه ها مهم35% و 6/52بيشترين درصد را به  ترتيب 

 هاي تجديد پذير در بين مردم مي باشد

رژي هاي تجديد پذير  را اشتند كارايي الزم در  كاربرد اندسته موانع مطرح شده نتايج نشان داد پاسخگويان، اعتقاد د 4با بررسي 

ستم هاي توانمندي در خصوص طراحي و بك ارگيري سيدارند (موانع خود كارايي). به عبارت ديگر ايشان هيچگونه مشكل و عدم 

ان بكارگيري و در اولويت قرار انرژي تجديد پذير در ساختمان ها را ندارند. بنابراين در صورت وجود بستر و شرايط مناسب امك

 گرفتن اين گونه سيستم ها توسط متخصصان با درصد بااليي وجود دارد.

% مانع هزينه اي مستقيم عنوان گرديد. در نتيجه در اين 55نشان داد، مهمترين مانع با فراواني حدود  1آمار توصيفي طبق جدول 

بخش حمايت هاي دولتي براي  بهبود هزينه ها و تشويق مردم براي استفاده از سوخت هاي پاك، با پرداخت وام و يارانه به بهره 

سوخت هاي تجديد شونده در حوزه مسكوني را افزايش دهد. عالوه بر اين  برداران ،متخصصان و مجريان مي تواند طرح بكارگيري



 

فرهنگ سازي در خصوص بازگشت هزينه پس از كاربرد سيستم انرژي هاي پاك در بازه زماني مشخص مي تواند اعتماد مردم را در 

عدم استفاده از سوخت هاي تجديد  بكارگيري اين سيستم بهبود بخشد. عامل مهم بعدي مانع عادتي است، كه عدم معمول بودن و

پذير توسط بهره برداران عنوان گرديده است. به لحاظ علمي رفتارهاي آدمي از انگيزه ها و نياز هاي خاص و در عين حال  نياز هاي 

آن مورد توجه واقع همگاني سرچشمه ميگيرد. بنابراين براي بهبود رفتارهاي عادتي در جامعه بايد انگيزه هاي الزم و توجه به نياز هاي 

شود. عدم معمول بودن انرژي هاي پاك در بين مردم مي تواند به دليل كمبود اطالعات ،آگاهي و دانش و در دسترس نبودن آن باشد. 

 اگر محصول يا توليد اتي در تير رس كاربران نباشد و نكات مثبت و منفي آن بازگو نشود وارد زندگي روزمره نخواهد شد. 

ت كه در اولويت سوم از ديدگاه نمونه ها قرار دارد، شرايط ايران كه در نظر نمونه ها به عنوان عامل بازدارنده استفاده مانع زيرساخ

از انرژي هاي پاك تلقي شده، شامل مباحث كالن در جامعه مي شود. به اين ترتيب الزم است براي رفع اين مانع هماهنگي ها و 

ت گيرد، تا مجريان ساختمان براي اخذ مجوزها و نصب سيستم هاي تجديد شونده با خيالي بستر سازي هاي مناسب در جامع صور

آسوده و با طرح هاي تشويقي وارد ميدان عمل شوند. براي جمع بندي مي توان گفت با فرهنگ سازي و در اولويت قرار دادن 

مچنين منطقي كردن هزينه ها، مي توان به رشد استفاده از انرژي هاي تجديد شونده در برنامه ريزي هاي كالن در كشور و ه

  ميزان استفاده از انرژي هاي نو در آينده اميدوار بود.
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خيلي 

  كم
  زياد  متوسط  كم

خيلي 

  زياد

        دسته اول موانع: هزينه ايدسته اول موانع: هزينه ايدسته اول موانع: هزينه ايدسته اول موانع: هزينه اي

  12,3  30  31,2  20  6,5  تمايلي بين مردم براي استفاده از انرژي هاي تجديد شونده در ساختمان ها وجود ندارد .- 1

  11,2  35,8  35,8  15  13,8  با توجه به شرايط ايران، خيلي سخت است كه بتوان سوخت هاي نورا در ساختمان ها بكار برد.- 2

  11,2  37,3  28,8  11,2  5,4  استفاده از انرژي هاي تجديد شونده در ساختمان ها هزينه بااليي دارد.- 3

        دسته دوم موانع: خود كاراييدسته دوم موانع: خود كاراييدسته دوم موانع: خود كاراييدسته دوم موانع: خود كارايي

  9,6  21,5  37,3  18,8  12,7  هستيد، كه بتوانند از انرژي هاي نواستفاده كنند. كه قادر به طراحي ساختمان هايي  معتقديد تا چه اندازه- 1

  8,8  19,6  28,5  27,3  15,8 من قادر مساختمان هايي طراحي كنم كه در آنها از انرژي هاي تجديد شونده استفاده شود.- 2

  9,2  21,5  35  23,1  11,2 تا چه اندازه مطمئنيد كه قادر به طراحي ساختمان هايي هستيد، كه بتوانند از انرژي هاي نواستفاده كنند- 3

        دسته سوم موانع: زير ساختيدسته سوم موانع: زير ساختيدسته سوم موانع: زير ساختيدسته سوم موانع: زير ساختي

  16,2  33,8  36,2  8,5  5,4 طراحي ساختمان هايي كه بتوانند از سوخت هاي تجديد شونده استفاده كنند، كار ساده اي نيست.- 1

  35,4  25,8  24,2  9,6  5 با توجه به شرايط ايران، تالش بسيار زيادي الزم است تا بتوان كاربرد سوخت هاي تجديد شونده را مرسوم كرد.-  2

        موانع: عادتيموانع: عادتيموانع: عادتيموانع: عادتيدسته چهارم دسته چهارم دسته چهارم دسته چهارم 

  16,2  31,9  25,8  13,5  12,7 استفاده از انرژي هاي تجديد شونده در بين مردم معمول نيست.- 1

  5,4  17,3  34,3  25,8  17,3 من شخصي نيستم كه به گسترش و استفاده از انرژي هاي تجديد شونده فكر كنم.- 2

  5  19,2  36,5  27,7  11,5 طراحي ساختمان هايي كه از انرژي هاي فسيلي استفاده مي كنند، شيوهكار و تخصص من شده است.- 3

  11,9  27,7  38,5  14,2  7,7 هنگام طراحي ساختمان ها به صورت پيش فرض معمول، به استفاده از انرژي هاي معمولي فكر مي كنم.- 4

  11,5  21,5  32,3  21,5  31,1 استفاده از انرژيهاي معمولي در ساختمان ها توسط من اتوماتيك وار انجام مي شود.- 5

  7,7  19,6  37,7  23,1  11,9 استفاده از انرژيهاي معمولي در ساختمان ها، از موارد روتين و معمولي كار من مي باشد.-6

 
        ::::گيريگيريگيريگيري    نتيجهنتيجهنتيجهنتيجه

كاهش  هاي تجديد شونده، مسائل زيست محيطي مانند ذخيره انرژي، استفاده از انرژي اي از توسعه پايدار شامل مجموعه •

 .باشد هاي آب و خاك و تقويت ارتباط انسان و طبيعت مي ، كاستن از آلودگيهاي فسيلي استفاده از سوخت

 با توجه به اهداف و رويكردهاي معماري، سالمتي افراد نيز بيشتر و بهتر تأمين خواهد شد. •

 ترين منابع بررسي معماري پايدار خواهد بود. انداردهاي ليد، ايزو و بريم مهماست •



 

ترين مصالح مورد استفاده در صنعت  كه مهم توجه به اينباشد. با  ها مي قابل بازيافت بودن آن ترين ويژگي مصالح سبز، مهم •

بازيافت اين مصالح صورت گيرد. در متن هاي مدوني در زمينه  بايست طرح ساختمان، بتن و آلياژهاي فوالدي هستند، مي

 هاي بازيافت مصالح به تفصيل اشاره شده است. گزارش به روش

اي در صنعت ساخت و ساز پيدا نموده است. ساخت انواع  گاه ويژههاي برجسته خود جاي فناوري نانو با توجه به ويژگي •

كاربردهاي مهم اين مواد است. عالوه بر اين، اثر افزدون هاي مقاوم در برابر خوردگي يكي از  هاي حرارتي و نيز پوشش پوشش

 .تواند در جهت نيل به اهداف معماري پايدار راهگشا باشد ساختماني مي نانوذرات در افزايش مقاومت مصالح

 پذير در هاي تجديد از انرژيشود. استفاده  امروزه مديريت انرژي در ساختمان يكي از موضوعات مهم در دنيا محسوب مي •

تواند نقش مهمي در خودكفايي هر ساختمان يا منطقه از  ها از انرژي باد، خورشيد و نيز انرژي گرمايي زمين مي ساختمان

 اي دولتي پرداخت شده در جهت تأمين برق، گاز و ... است  يارانه

متصل به شبكه  تمان انرژي صفربا بررسي شرايط موجود و پيروي از تمام ضوابط و الگوهاي معماري بهينه امكان دستيابي به ساخ •

الكتريكي مصرفي كيلووات ساعت و ميزان انرژي  5880برابر  PV هاي در ايران وجود دارد. مقدار انرژي الكتريكي توليدي از مدول

كيلووات ساعت به دست آمده  5151برابر با  5/1 ناشي از تجهيزات برقي خانگي، پمپها و ساير تجهيزات برقي با ضريب اطمينان

 شود. اينرو به شبكه تزريق مي انرژي الكتريكي توليدي مازاد برمصرف ساكنان است و ازدرصد  12است. بنابراين، مقدار 

بر اساس طراحي  صفر در اقليم ايران بوده است. در مطالعه انجام شده سعي بر ارايه طراحي مناسبي براي دستيابي به ساختمان انرژي •

انتخاب شده  W/m2K 0.11براي ديوار خارجي برابر با  Uمناسب  بوده و مقدار شماليمناسب پيشنهادي جهت ساختمان بايستي 

 است.

خورشيدي در كاهش ميزان  اي كه بين ساختمان با وجود و بدون وجود ديوار ترمب انجام گرفته است، استفاده از ديوار بر اساس مقايسه •

 ترمب (با در نظر داشتن شرايط يكسان طراحي مايشي ساختمان موثر است. ميزان نياز بار گرمايشي ساختمان با استفاده از ديوارنياز گر

U=0.1 W/m2K باشد و اين در حالي است كه بدون وجود ديوار ترمب مقدار بار گرمايشي مورد نياز  كيلووات ساعت مي 1020) برابر

 كاهد. درصد از بار گرمايشي مورد نياز مي 45/35 بنابراين ديوار ترمب به ميزان تقريبي كيلووات ساعت است. 09/2870ساختمان برابر 

 35ه هاي مختلف انجام شده از كلكتور صفحه تخت با بازد اي كه بين مدل مورد نياز ساكنان مقايسه براي تامين آب گرم •

 استفاده شده است.  % SFnHW=45.1درصد و يا 

درصد  27/15با بازده  Poly Crystalline مدول فتوولتاييك از نوع 24ن الكتريسيته مورد نياز ساكنان تعداد براي تامي •

اين در حالي است كه ميزان كل . كند كيلووات ساعت انرژي الكتريكي توليد مي 5880 كه ساالنهدرنظر گرفته شده است 

در طول ماههاي مي، باشد.  كيلووات ساعت مي 5151برابر با  5/1 انرژي الكتريكي مورد نياز ساختمان با ضريب اطمينان

هاي دسامبرو ژانويه براي تامين انرژي الكتريكي  و در ماه ژوئن، جوالي و سپتامبراين سيستم مازاد توليد الكتريسيته داشته

 ساكنان بايستي برق از شبكه استفاده گردد.

  شرقي و غربي  و درختان هميشه سبز در نماي شماليذير در نماي لزوم استفاده از پوشش گياهي از نوع درختان خزان پ •

  از مقررات ملي ساختمان ايران. 19لزوم بازنگري در شرايط طراحي پيشنهاد شده در مبحث  •

  لزوم استفاده از تجهيزات پربازده براي كاهش مصرف انرژي. •

 استفاده بهينه از پتانسيل انرژي خورشيدي براي تامين كل يا بخشي از انرژي مورد نياز ساختمانها درايران  •
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