
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID
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 چکیده:

اهمیت و ایجاد کاهش مصرف انرژیهای تجدید پذیر به همگان آشکار است در دنیای هروز با توجه به محدود بودن منابع سوخت فسیلی ، 

بیولوژیکی و آبی حرکت نموده اند.  –بادی  –ساختمانها، صنایع ارگانها به سمت استفاده از دیگر انرژیهای موجود زمین مانند انرژی خورشیدی 

اگرچه ساختمانها با مصارف انرژی صفر حتی و کشورهای پیشرفته امروز بسیاری کمیاب و حتی نایاب می باشند اما به دلیل مستقل بودن از 

در راستای تئسعه پایدار و سوختهای فسیلی و کمک در کاهش آالینده های کربن، در حال رشد بوده و توجه بسیاری را به خود جلب نموده اند 

کنترل انرژیهای مصرفی در عملکرد ساختمان سبز توسط مهندسین انرژی بکار برده می شود. طراحی ساختمانهای با دیدگاه استفاده از انرژی 

 خورشیدی است که اغلب در ساختمانهای با مصرف بهتر انرژی بر می گردد.

توصیفی می باشد روش گردآوری داده ها و اطالعات از نوع مطالعه اسنادی ، تحلیلی و  روش پژوهش در نگارش این مقاله از نوع تحلیلی

 توصیفی کتابخانه ای می باشد.

 کربنی –خورشیدی  -فسیلی -صفر انرژی –پایداری  –انرژی  کلید واژه:

 مقدمه:

ارکانها به سمت استفاده از دیگر انرژیهای در دنیای امروز با توجه به محدود بودن منابع سوخت فسیلی، ساختمانها ، صنایع و دیگر 

بیولوژیکی و آبی حرکت نموده اند. ایده و اصل مصرف انرژی خالص صفر به دلیل  –بادی  -موجود در زمین مانند انرژی خورشیدی

یاری را به خود اینکه برداشت از انرژیهای تجدید پذیر وسیله و راهکاری برای حذف آالینده ها و گازهای گلخانه ای است، توجه بس

ای مرتبط با اصول انرژی صفر به دلیل لغزش هزینه های سوختهای فسیلی و تاثیرات مخرب آنها همعطوف داشته است. امروزه طرح

بر روی محیط زیست و شرایط آب وهوایی و بر هم زدن تعادل اکولوژیکی بسیارکاربردی و از محبوبیت خاصی برخوردار شده اند، 

 رژی آنها صفر و آالینده های کربنی تولید نمی کنند.که مصرف ساالنه ان

 بیان مسئله  -2

سال هاست که معماری سنتی ایران و معماری همساز با اقلیم که خود یکی از منابع اصلی پایداری و صرفه جویی در مصرف انرژی 

استفاده از سوختهای فسیلی از یک سو و مصالح بوده، جایگاه خود را در دنیای امروزی از دست داده است. و خواسته یا ناخواسته 

بدون توجه به اقلیم هر منطقه از سوی دیگر رو به فزونی می باشد. که این امر باعث باال بردن هزینه های زیادی در جهت مصرف 

ب می باشند اما به انرژی دارد. اگر چه ساختمانها با مصارف انرژی صفر حتی در کشورهای پیشرفته امروز بسیار کمیاب و حتی نایا
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دلیل مستقل بودن از سوختهای فسیلی و کمک در کاهش آالینده های کربنی، در حال رشد بوده و توجه بسیاری را به خود جلب 

 نموده اند.

 اهداف پروژه -1-2

ها و ساختهای انرژی صفر یکی از اهداف کلیدی ساختمان های سبز را به صورت کامل محقق ساخته و باعث کاهش آالینده 

  گازهای گلخانه ای در طول مدت استفاده از ساختمان خواهند شد. 

مهمتریم اهداف ساختمان سبز و ساختمان انرژی صفر کاهش مصرف انرژی گرمایش و سرمایش و الکتریکی و همچنین افزایش 

 بازده انرژی ساختمان می باشد.

 روش تحقیق -2-2

 و توصیفی می باشد. روش پژوهش در نگارش این مقاله از نوع تحلیلی

 پیشینه پژوهش -3-2

با توجه به پژوهشهای انجام شده تاکنون و مطالعات نگارندگان بنطر می رسد که مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده مانند، 

یری ایده و مقاله دیگری با عنوان بررسی راهکارهای تحقق پذساختمان انرژی صفر نوشته معصومه جوانشیر مقاله ای با عنوان 

، گامی جهت علمی کردن اصول معماری پایدار، نوشته سحر عباسی و نگارندگان که در این  (ZEB)ساختمان های صفر انرژی 

پژوهش خیلی مؤثر بوده و با توجه به پیشینه پژوهش و جمع اوری و تحقیق و سنوات کار یا منابع مأخذ، بر این شدیم که در ابتدا 

 در پژوهش برسیم. ر ادامه به نتایج گفته شدهپژوهش را انجام دهیم و د

 ضرورت پژوهش -4-2

در راستای توسعه پایدار و کنترل انرژیهای مصرفی در عملکرد و احداث ساختمان سبز توسط مهندسین انرژی بکار برده می شود، 

 بهینه انرژی اجرا می گردد.طراحی ساختمان با دیدگاه استفاده از انرژی خورشید است که اغلب در ساختمانهای با مصرف 

 استراتژی و عملکرد -5-2

سایبان ها و درخت ها بایستی طوری جهت یابی شود که موجب ایجاد  -ایوان ها -دیوارها -در این ساختمان موقعیت پنجره ها

سایه در تابستان و بیشترین بهره خورشیدی در زمستان گرددعالوه بر آن مکان مناسب پنجره می تواند باعث افزایش میزان نور 

 مصرف انرژی الکتریکی روشنایی در طول روز گردد. و کاهش (Day lighting)روشنایی روز 

انرژی الکتریکی خورشیدی  (passive solar)و غیر فعال  (active solar)استفاده از تکنولوژی های انرژی خورشیدی فعال 

(photovoltaic)  استفاده از فضای سبز بروی بام ساختمان(roof garden)  از جمله راهکارهای مؤثر در این بخش محسوب

 می شود.

 تعاریف 6-2

 ساختمان انرژی صفر، ساختمان سبز

Building zero –energy 

Zero net energy 

 به ساختمانهایی اطالق می شوند که مصرف ساالنه انرژی آنها صفر و آالینده های کربنی تولید نمی کنند. 

 انرژی مأخذ نگارنده متدهای طراحی ساختمان صفر 1جدول 

ظرفیت حرارتی و ضخامت جرمی حرارتی، انتخاب جهت مناسب،  متدهای طراحی پسیومتدهای طراحی ساختمان صفر 
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انتخاب عایق مناسب، موقعیت پنجره ها، دیوارها، سایبان ها و  (ZEB)انرژی 

درخت، استفاده از پنجره های دو جداره با شیشه ای با ضریب 

 انتشار کم و ...

کتدهای طراحی اکتیو و تکنولوژی های 

 تجدید پذیر

جمع کننده های نور خورشید، سلول های فتوولتائیک خورشیدی، 

 توربین های خورشیدی یا بادی، پمپ های حرارتی و ...

 

 

 

 ساختمان انرژی صفر -3

موارد ویژه دیگری نیز باید در نظر گرفته در طراحی ساختمان انرژی صفر عالوه بر رعایت موارد معمول در ساختمان های متداول ، 

شود از آنجا که انرژی مصرف شده در این ساختمان ها باید با استفاده از انواع روشهای ممکن تولید و تامین گردد، لذا استفاده 

نظر فنی  بیشتر انرژی در ساختمان معادل با بزرگ شدن ظرفیت تولید انرژی در ساختمان میگردد، که چنانچه این موضوع از

 مقدور باشد، شرایط اقتصادی طرح مانع از آن خواهد شد.

اینکه برداشت از انرژیهای تجدیدپذیر وسیله و راهکارهای برای حذف آالینده ها و ایده واصل مصرف انرژی خالص صفر به دلیل 

 تمان انژی صفر(گازهای گلخانه ای است، توجه بسیاری را به خود معطوف داشته است. )جوانشیر، معصومه،ً ساخ

 
 مأخذ نگارنده دیاگرام کاهش مصرف انرژی و تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر 1شکل 

 

دارد طراحی گی ها و شرایط محیطی و مکانی پاسخگو است و کمترین صدمات را بر محیط زیست ژمعماری پایدار نسبت به وی

انرژی هدفی نیم در حفاظت از محیط زیست در معماری و شهرسازی به شمار می رود و گامی اساسی در ساختمان های صفر 

تحقق اهداف معماری پایدار می باشد. )عباسی، سحر،ً نگارندگان، بررسی راهکارهای تحقق پذیری ایده ساختمان های صفر انرژی 

ZEB )گامی جهت علمی کردن اصول معماری پایدار. 

 ساختمان های منفصل -1-3
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عبارت خانه منفصل برای اولین بار در آلمان مطرح شد. به خانه های که مصرف انرژی آنها جهت گرمایش سرمایش و روشنایی در 

 حد امکان و بال استفاده از تکنیک های معماری از طبیعت تأمین می شود، اصطالحاً خانه منفصل )غیرفعال( می گویند.

جواد،ً نگارندگان، ساختمان های با مصرف انرژی صفر، مؤلفه ها و راهکارهای رسیدن به آن( یکی از موضوعات )ریاحی زانیانی، 

اصلی از مناظره طرح ساختمان انرژی صفر در مورد تعادل بین ذخیره انرژی و مصرف توزیع شده انرژی تجدید شدنی )انرژی 

 ندگان، رویکردی نوین در توصیف ساختمانهای با مصرف انرژی صفر(خورشیدی و انرژی باد( می باشد. )رمضانی، امیدً، نگار

 
 عباسی سحر و نگارندگانمنابع تامین انرژی طبیعی مأخذ  2شکل 

 اساس طراحی ساختمانهای انرژی صفر -4

 ساختمانها و ...(-بررسی دقیق محیط اطراف ساختمان )درختان -1-4

بهره گیری از نور  -تهویه طبیعی -سایبان -انرژی ساختمان )عایق کاریتمرکز بر طراحی غیرفعال و کاهش نیاز  -2-4

 روز(

 بهره گیری از سیستمهای کارآمد -3-4

 بهره گیری از انرژیهای تجدید پذیر و تولید انرژی -4-4

 
 ی سحر و نگارندگانبهره وری از روشنایی روز در مرکز آزمایشگاه ملی انرژیهای تجدیدپذیر وزارت انرژی آمریکا مأخذ عباس 3شکل 

 نتیجه گیری:
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استراتژی و طراحی ساختمانهای صفر انرژی برای پایین آوردن و کم شدن مصارف ساختمانی می باشد بدین لحاظ انرژی صفر 

امکان زندگی روزمره و کار را در یک فضایی که بدون سوختهای فسیلی هستند ارائه می دهد. استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر 

خورشید ، بهترین و مناسب ترین راه حل برای صرفه جویی در مصرف انرژی و نگهداری از سوختهای فسیلی برای  –ند: باد مان

 آیندگان می باشد.

 

 ر و قدردانیکتش

سپاسگزار کسانی هستم که سرآغاز تولد من هستند. از یکی زاده میشوم و از دیگری جاودانه. استادی که سپیدی را بر تخته سیاه 

 زندگیم نگاشت و مادری که تار مویی از او بپای من سیاه نماند.
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Summary: 

 

The importance of reducing the consumption of renewable energies is obvious to 

everyone, nowadays regarding to the limited source of fossil energy, buildings, 

industries and organs are using another energy sources like solar energy, biomass 

and hydropower. Although buildings with zero energy use are so rare even in 

developed countries but because of independence from fossil energies and the 

help with reducing carbon emissions, have been growing and have attracted a lot 

of attention to. Therefore this kind of building are used by engineers often in 

order to control energy consumption. Design of buildings using solar energy are 

good choice to prevent the loss of fossil energies. 

This article is based on Descriptive analysis and the method of data and 

information gathering is documentary studies, analysis and description for library. 

 

Keywords: energy – zero energy – fossil energies – solar and carbon energies 
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