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رتبه بندی پارامترهای مؤثر بر مصرف انرژی ساختمان
با کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی*

■ فرح حبیب1، زهرا برزگر2، مریم چشمه قصابانی3

چکیده

مصـرف انـرژی سـاختمان متأثـر از تکنیک هـای متعـددی اسـت کـه تکنیک هـای فعـال و غیرفعال را شـامل می شـود. از جمله 
تکنیک هـای فعـال مرتبـط بـا بدنـه سـاختمان نـوع مصالـح، انـدازه و نـوع پنجـره، عایق بنـدی حرارتـی، بهره گیـری از انرژی 
خورشـید و جهت گیـری سـاختمان1 اسـت. ایـن پژوهـش، رویکـردی بـرای تعییـن تأثیـر و اولویت بنـدی پارامترهـای اصلـی 
تعـدادی از تکنیک هـای سـاختمانی بـر مصـرف انـرژی ارائـه می کنـد. پارامترهـای مؤثـر در راسـتای کاهـش مصـرف انرژی 
سـاختمان شـامل تعـداد سـاکنین، مسـاحت سـاختمان، تعـداد طبقات، میـزان همجواری، نسـبت پنجـره به دیوار، نسـبت طول 
بـه عـرض، تعـداد بـر )نمـا( سـاختمان اسـت. ایـن پارامترهـا نقـش و اهمیـت یکسـانی در میـزان مصـرف انـرژی سـاختمان 
ندارنـد؛ از ایـن رو در ایـن مقالـه از فرآینـد تحلیـل سلسـله مراتبی2 جهـت تعییـن وزن پارامترهـای اشـاره شـده اسـتفاده 
شـده اسـت. نتایـج تحقیـق حاکـی از آن اسـت کـه مؤثرتریـن پارامتـر نسـبت پنجـره بـه دیوار بـود. بـا توجه بـه ارزش این 
پارامتـر )0.36(، فضـای پنجـره و مصالـح آن از نظـر مصـرف انـرژی در اولویـت اول جـای دارد. پارامتـر مهـم دیگـر تعداد 
نماهـای )بَرهـای( سـاختمان بـود. اگـر سـاختمان دارای 1، 2، 3 یـا چهار بر باشـد، مصرف انـرژی تفاوت قابـل توجهی خواهد 

داشـت. کم تأثیرتریـن پارامتـر تعـداد سـاکنین سـاختمان بود.

واژه های کلیدی: مصرف انرژی ساختمان، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، تابش خورشید، جهت گیری ساختمان.

 Email: f.habib@srbiau.ac.ir   1. دانشیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران ، ایران. نویسنده مسئول
   Email: zahrabarzegar86@yahoo.com 2.استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.             
 Email: m.ghasabani@srbiau.ac.ir 3. استادیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. 
* این مقاله از طرح پژوهشی با عنوان »تببین تأثیر جهت گیری ساختمان بر کارایی ایوان از نظر بهینه سازی مصرف انرژی )نمونه موردی: ساختمان های زیاری چهار 

اقلیم کشور ایران(« مستخرج شده که در واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسالمی ایران تدوین گردیده است.                 
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1. مقدمه
کل انرژی های مورد نیاز جهان در بخش هایی مانند حمل و نقل، صنعت، مسکونی، تجاری و غیره مصرف می گردد. اگرچه بیشترین
مصرف انرژی در طول سالهای 1973 تا 2009 متعلق به بخش صنعت بوده است، اما سهم ساختمان های مسکونی نیز بسیار باالست. 
آمارهای جهانی منتشره مارس 2010 توسط وزارت انرژی کشور ایاالت متحده آمریکا نشان می دهد که پرمصرف ترین بخش 
خانه ها نیز برای تولید گرمایش و سپس آب گرم و پس از آن سرمایش و روشنایی است. بنابراین تجدیدنظر در کیفیت طراحی 
از  استفاده  دیگر  از طرف  بود.  بسیار مؤثر خواهد  بهینه سازی مصرف سوخت  اقلیمی  در  اصول  اساس  بر  معمارانه ساختمان ها 
تکنولوژی انرژی های تجدیدپذیر می تواند مازاد انرژی ساختمان ها را تأمین نماید و بخش اعظمی  از مشکالت مربوط به انرژی های 

فسیلی را برطرف می نماید. 
با توجه به نقش مؤثر انرژی در توسعه اقتصادی و افزایش مصرف آن به موازات رشد جوامع بشری، عنایت به محدودیت 
منابع و پیشگیری از مواجه شدن با بحران انرژی، لزوم صرفه جویی از طریق مدیریت مصرف ضروری است. به ویژه، مصرف باالی 
انرژی در ساختمان ها از عمده ترین مشکالت کشورهای درحال توسعه است که در عین حال دارای اثرات اقتصادی و زیست محیطی 
شایان توجهی است. ساختمان ها یک سوم کل مصرف انرژی جهانی را به خود اختصاص داده اند )Zheng et al., 2010(. مصرف 
انرژی در ساختمان ها به سبب چندین عامل از جمله تغییرات آب و هوایی، افزایش بار مصرف انرژی الکتریکی در خانوار، رشد 
امالک و مستغالت، تنوع امروزی لوازم خانگی، تغییر در ساختار صنعت، مصرف بسیار باالی انرژی در ساختمان های فعلی و عدم 
وجود نظارت کافی دولتی، افزایش روزافزونی می یابد. بنابراین، تمرکز تالش ها بر کنترل و مدیریت مصرف انرژی از اهمیت 
باالیی برخوردار است )Yao & Zhu, 2011(. هدف از مدیریت انرژی، کاهش دادن و منطقی کردن مصرف انرژی به نحوی است 

که توجیه اقتصادی داشته و در عین حال منجر به بروز تأثیراتی منفی در سطح رفاه و آسایش حرارتی نگردد.
این پژوهش، رویکردی برای تعیین تأثیر پارامترهای اصلی تعدادی از تکنیک های ساختمانی بر مصرف انرژی ارائه می کند. در 
این مقاله به شناسایی و ارزیابی این پارامترها، که دارای میزان تأثیر متفاوت هستند، پرداخته شده است. پس از مقدمه، ادبیات 
پژوهش در زمینه AHP و کاربرد آن در پژوهش های مرتبط با ساختمان ارائه شده است. بخش دوم، به روش پژوهش اختصاص 

یافته است و در سومین بخش، بحث و بررسی ارائه شده است. در قسمت پایانی مقاله به نتیجه گیری پرداخته شده است.

1 . 1. ادبیات پژوهش
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یک تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره است که می توان از آن در اولویت بندی استفاده نمود. این فرآیند 
به گونه ای طراحی شده است که با ذهن و طبیعت بشری مطابق و همراه می شود. AHP مجموعه ای از قضاوت ها و ارزش گذاری ها 
به یک شیوه منطقی است )Saaty, 1980(؛ گزینه های متعددی را در اولویت بندی دخالت داده و امکان در نظرگرفتن معیارهای 
مختلف کّمی  و کیفی را در مسئله فراهم می سازد. از ویژگی های منحصر به فرد در تصمیم گیری چندمعیاره تعیین میزان سازگاری 
و ناسازگاری اولویت بندی است )Chinese et al., 2011(. در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی می توان میزان سازگاری تصمیم را 
محاسبه نمود و نسبت به قابل قبول یا مردود بودن آن قضاوت کرد. همچنین این روش از مبنای نظری قوی برخوردار بوده و 

بر اساس اصول بدیهی3 بنا نهاده شده است.
 در این فرآیند که با نرم افزارهای Criterium و Expertchoice نیز قابل اجرا است، به منظور دسته بندی خواسته های مشتریان، 
یک ساختار سلسله مراتبی مشابه دیاگرام ارتباط و دیاگرام درختی ایجاد می شود، سپس با استفاده از نظرات مشتریان اهمیت نسبی 
هریک از خواسته ها را در هر دسته ای که در آن قرار دارند توسط ماتریس مقایسه زوجی تعیین می کند. با ترکیب درجات اهمیت 
به دست آمده، درجه اهمیت کلی هر خواسته محاسبه می شود )Ho, 2008; Wong & Heng Li, 2008(. مزیت دیگر این روش 
ساختار دادن به مسئله تصمیم گیری با تشکیل سلسله مراتب است. طبقه بندی معیارها از باال به پایین موجب می گردد مسائل پیچیده 
به صورتی سیستماتیک و با در نظرگرفتن نظرات کارشناسان و تصمیم گیرندگان مختلف مورد بررسی قرار گیرند. قابلیت درک 
آسان، ارائه ساختاری جهت همکاری و مشارکت گروهی در تصمیم گیری، استفاده از هر دو بعد نگرش سیستمی  و تحلیل جزء به 

.)Saaty, 1980( است AHP جزء برای حل مسائل و دارا بودن مقیاس اندازه گیری مختص این روش، از جمله قابلیت های
در  ارجحیت ها.  تعیین  و  معیارها  و  گزینه ها  مقایسه ای  قضاوت های  مدل،  ساختار  است:  پایه گذاری شده  اصل  سه  بر   AHP
نخستین گام، یک مسئله تصمیم گیری پیچیده به شکل سلسله مراتبی ساخته می شود. AHP در ابتدا مسئله پیچیده تصمیم گیری را 
به سلسله مراتب های مرتبط با اجزای تصمیم )معیارها و گزینه های تصمیم گیری( می شکند. این سلسله مراتب حداقل دارای سه 
سطح است: هدف کلی مسئله در باال، معیارهای چندگانه که گزینه ها را تعریف می کنند در سطح میانی و گزینه های تصمیم در 
پایین. مرحله دوم مقایسه گزینه ها و معیارها است. پس از تجزیه مسئله و تشکیل ساختار سلسله مراتبی، روند ارجحیت با توجه به 
تعیین اهمیت نسبی معیارها در هر سطح آغاز می شود. قضاوت های زوجی از دومین سطح شروع شده و در پایین ترین سطح که 
گزینه ها قرار دارند پایان می پذیرد. در هر سطح معیارها به صورت زوجی با توجه به میزان تأثیرشان و بر اساس معیارهای خاص 

 .)Saaty, 1980; Ho, 2008( در سطح باالتر مقایسه می گردند
Jaber, et al., 2008; Ramanathan & Ganesh( در تعیین سیاست های کلی ساختمان ها کاربرد وسیعی داشته است AHP

تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره است که  از جمله   AHP بنا به نظر محققان متعدد،  از محدودیت ها،  با وجود برخی   .)1995
Pohekar & Ramachandran, 2004; Jaber, et al., 2008( به جهت سهولت کاربرد، مورد استفاده فراوان واقع شده است

Saaty, 1980 ;(. وانگ و همکاران تحقیقی مروری بر پیشینه موضوع ساختمان های هوشمند ارائه نموده اند. آنها فرآیند تحلیل 
Wong et( سلسله مراتبی را به عنوان مالحظات سرمایه گذاری و تکنیک های ارزیابی ساختمان هوشمند مورد بررسی قرار دادند

.)al., 2005
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▪ررتبهبندیپارامترهایمؤثربرمصرفانرژیساختمانباکاربردفرآیندتحلیلسلسلهمراتبی

لی و همکاران پژوهشی برای ایجاد مدل شاخص رفاهی انجام داده اند که می تواند برای ارزیابی ساختمان های مسکونی بسیار 
بلند مورد استفاده قرار گیرد. در مقاله مورد اشاره، از AHP به منظور نظام مندکردن شاخص های رفاهی ساختمان بهره گرفته 
شده است )Lee et al., 2011(. ارزیابی سیستم انرژی مسکونی پایدار فرآیند پیچیده ای است که نه تنها در آن جنبه اقتصادی 
بلکه تأثیرات محیطی و انرژی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. رن و همکاران با ترکیب برنامه ریزی خطی )LP( و روش ارزیابی 
چندمعیاره، طراحی یکپارچه و مدل ارزیابی ایجاد نمودند تا سیستم انرژی مسکونی بهینه را تعیین کند. بر اساس طراحی بهینه از 
برنامه ریزی خطی، گزینه های متفاوتی مورد ارزیابی قرار گرفته است که معیار های مصرف انرژی و محیطی را مدنظر قرار داده 

.)Ren et al., 2009 ( است
ژنگ و همکاران در مقاله خود روشی بر اساس فرآیند سلسله مراتب تحلیلی فازی )Fuzzy-AHP( برای ارزیابی حفظ انرژی 
ساختمان ارائه نمودند. در این مدل ارائه شده هفت عامل )سازه ساختمان، دیوار، سقف، در و پنجره، تهویه گرمایی و سرمایی، 

.)Zheng et al., 2010( تعریف شده است )تجهیزات و انرژی
تصمیم گیری  تکنیک  یک  به عنوان   AHP کرده اند.  استفاده  تهران  در  پایدار  کف سازی  سیستم  در   AHP از  همکاران  و  رضا 
چندمعیاره مورد استفاده قرار گرفته است که تأثیرات معیار های ارائه شده را بر شاخص پایداری با استفاده از ساختار سلسله مراتبی 
پنج سطحی، اندازه گیری نماید .)Reza et al., 2011( یانگ و همکاران روشی برای شناسایی و توزین شاخص ها برای ارزیابی بازدهی 
انرژی ساختمان های مسکونی در چین ارائه کرده اند. شاخص های ارزیابی بازدهی انرژی در ساختمان های مسکونی در تابستان داغ 
و زمستان سرد چین ارائه شده است )Yang et al., 2010(. وانگ و لی از AHP در تحلیل چند معیاری انتخاب سیستم های هوشمند 

.et al., 2008 )Wong( توزین های مهم برای معیار ها اولویت بندی و تعیین شده اند AHP ساختمان استفاده کرده اند. به وسیله

1 . 2. نمونه موردی: پارامتر های مؤثر بر مصرف انرژی
اصوالً انرژی مصرفی ساختمان به نظریه طراحی سازگار با شرایط آب و هوایی مربوط می شود. برای مثال، گذاشتن پنجره در 
Taleb( یک ساختمان اهمیت به سزایی دارد، چرا که نور طبیعی مفید، خنک سازی آسان و سیستم تهویه مطلوب را فراهم می سازد

et al., 2011(. ویژگی های معماری متعددی بر میزان انرژی مصرفی در یک ساختمان تأثیر می گذارند؛ به عنوان نمونه پوشش 
ساختمان، جنس مواد سقف، شکل و تعداد طبقات ساختمان از جمله این موارد هستند. دیلی و همکاران در پژوهش خود، وجود 
رابطه نزدیک بین مصرف انرژی در ساختمان و تخریب محیطی حاصله را تأیید نمودند )Dili et al., 2010(. تعیین پارامترهای 
مؤثر بر مصرف انرژی در بخش ساختمان از مهمترین مراحل طراحی یک ساختمان است. طراحی های منفعل در معماری امروز 
شهرهای شلوغ قابل اجرا نیست. لذا کارایی انرژی این گونه ساختمان های شهری به مسائلی مانند کل مساحت و اندازه پنجره ها، 

.)Yıldız et al., 2011( ارتفاع ساختمان، تعداد طبقات، مصالح آن وابسته، جهت گیری و تابش دریافتی خورشید وابسته است
پارامتر های تأثیرگذار بر مصرف انرژی در تحقیقات دیگر شامل شرایط نامساعد، رفتار ساکنین، میزان انتقال حرارت، تعداد 
Yang et( ساکنین، نسبت پنجره به دیوار، تعداد پله ها، تجهیزات، روشنایی، نسبت طول به عرض و طول عمر ساختمان می باشند
 al., 2010; Wong et al., 2008., Taleb et al., 2011., Dili et al., 2010., Yıldız et al., 2011; Borong et al.,2004; Reza
et al., 2011(. لوکاس با بررسی 27 خانه در ایرلند شمالی اثبات نمود که میان میانگین مصرف ساالنه الکتریسیته و مساحت زیربنا 
رابطه نزدیکی وجود دارد. همچنین تعداد افراد خانواده، سن آنها و مقدار زمانی که در خانه سر می کنند، از عوامل مهم مصرف 
انرژی خانه است )Lucas, et al., 2001(. یو روش های متعددی برای صرفه جویی انرژی ارائه نموده است که یکی از مهمترین 
آنها کاهش مساحت فضایی است که نیاز به گرمایش دارد )Yeo, et al., 2003(. نفوذپذیری ساختمان از طریق بدنه هایی مانند در 
و پنجره به عنوان یکی از ضعف های بزرگ در کاهش مصرف انرژی بخش گرمایش دیده شده است، اما همین مسئله در مناطقی 
دیگر به عنوان عامل خنکی و کمک کننده به بخش سرمایش است. لذا تناسبات و اندازه پنجره کاماًل وابسته به اقلیم محلی است 
)Tsikaloudaki, et al., 2012(. درمورد سطح پنجره طهماسبی و همکاران )Tahmasebi, et al., 2011( به این نتیجه رسیده اند 

که اگر سطح پنجره به مساحت زیربنا حدود 34 درصد و یا کمتر باشد مصرف انرژی به طور قابل مالحظه ای کاهش می یابد.
،)Lucas, et al., 2001; Chun-sheng et al., 2010( با توجه به پژوهش های مورد مطالعه، عواملی مانند تعداد ساکنین

با  همجواری  میزان   ،)Yıldız  2011  ,.et al( طبقات  تعداد   ،)Lucas, et al., 2001;  Yeo et al., 2003( ساختمان  مساحت 
Tsikaloudaki et al., 2012; ,( دیوار  به  پنجره  سطح  نسبت   ،)Shimoda  2010  ,.et al(پایین یا  و  باال  کنار  ساختمان های 

Tahmasebi et al., 2011; Lee et al., 2013; Yaşar & Kalfa 2012(، نسبت طول به عرض ساختمان، تعداد بر )نما( ساختمان 
به عنوان شایع ترین عوامل مؤثر بر مصرف انرژی توسط گروه متخصصین تعیین گردیدند.

3.روش پژوهش
است.  شده  استفاده   9/5 نسخه   Expert Choice افزار  نرم  از  استفاده  با  پارامترها  اولویت بندی  برای   AHP از  مقاله  این  در 
همان گونه که در شکل 1 مالحظه می گردد، سلسله مراتب مورد نظر در این پژوهش دارای 3 سطح شامل هدف، معیارها )3 
معیار( و گزینه ها )7 پارامتر مؤثر بر کاهش مصرف انرژی ساختمان های مسکونی( است. مراحل این تحقیق به  این صورت انجام 
گرفت که نخست از طریق بررسی متون و سابقه تحقیق و سپس انجام مصاحبه با متخصصان در زمینه انرژی ساختمان، معیارهای 
سلسله مراتبی مورد نظر جهت اولویت بندی پارامترهای مؤثر بر کاهش مصرف انرژی ساختمان های مسکونی تعیین گردید که 

عبارتند از: )C1(, E cooling )C2(, E heating )C3( E radiation )شکل 1(.
انجام مطالعات متون، مقاالت، پژوهش های  از  این پژوهش( حاصل  پارامترها )معادل گزینه های سلسله مراتبی در  همچنین، 
تدوین  شده گذشته و مصاحبه های متعدد با متخصصان انرژی ساختمان در رشته های انرژی در معماری، مکانیک و انرژی، فهرست 
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شدند که عبارتند از: 
:AF6 ،نسبت پنجره به دیوار :AF5 ،میزان همجواری :AF4 ،تعداد طبقات :AF3 ،مساحت ساختمان :AF2 ،تعداد ساکنین AF1

نسبت طول به عرض،AF7: تعداد بر )نما( ساختمان. )شکل 1(

در ادامه،  تیم تصمیم گیری شامل کارشناسانی در زمینه مصرف انرژی ساختمان تشکیل شد و از اعضای آن خواسته شد تا بر 
اساس دانش و تخصص خود ابتدا معیارها را بر اساس هدف و سپس پارامترها را برا اساس معیارها مقایسه نموده و امتیاز دهند. 
این کار با استفاده از ماتریس های مقایسه زوجی4 و بر اساس مقیاس پنجگانه  لیکرت صورت پذیرفت. به این ترتیب که به عنوان 
مثال کارشناسان نظر خود راجع به میزان تأثیر پارامتر ها بر معیار سوم ) E cooling ( را به صورت مقایسه دو به دویی پارامترها با 
یکدیگر بیان نمودند. همان گونه که اشاره گردید، این امتیازدهی با مقیاس پنجگانه لیکرت و به صورت بیان میزان اهمیت تأثیر هر 
پارامتر در قالب واژه های اهمیت بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم اهمیت و بسیار کم اهمیت، صورت پذیرفت. به این ترتیب وزن هر 
پارامتر ابتدا نسبت به معیارها تعیین گردید. نمونه سؤاالت مطروحه در پرسش نامه در بخش زیر ارائه گردیده است و گزینه ها 

در هر سه سؤال یکسان است که همان پارامترهای این تحقیق هستند.

1- عامل اصلی میزان تابش خورشیدی بر ساختمان از نظر شما کدام است، به ترتیب اولویت امتیاز دهید.
أ. تعداد سکنه

ب. متراژ زیربنا
ج. تعداد طبقه

د. میزان همجواری با همسایگان
ه. نسبت سطح پنجره به نما

و. نسبت طول به عرض ساختمان
ز. ساختمان دوطرفه

2- عامل اصلی میزان نیاز سرمایشی ساختمان از نظر شما کدام است، به ترتیب اولویت امتیاز دهید.
3- عامل اصلی میزان نیاز گرمایشی ساختمان از نظر شما کدام است، به ترتیب اولویت امتیاز دهید.

در گام بعد، وزن هر معیار نسبت به هدف سلسله مراتبی به کمک مقیاس لیکرت اشاره شده و ماتریس های مقایسه زوجی 
محاسبه می گردد )جدول 1(. در پایان، از حاصل ضرب وزن هر پارامتر )نسبت به هر معیار( در وزن معیار مربوطه )نسبت به 

هدف(، وزن نهایی پارامتر محاسبه می گردد )شکل و جدول 2(.

شکل1. سلسله مراتب موردنظر با هدف کاهش مصرف انرژی ساختمان )مأخذ: نگارندگان(

جدول1. مقایسه زوجی )دو به دو( معیارها بر اساس هدف

)مأخذ: نگارندگان(
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4. بحث
پارامترهای مؤثر بر کاهش مصرف انرژی ساختمان شامل تعداد ساکنین، مساحت ساختمان، تعداد طبقات، میزان همجواری، نسبت 
پنجره به دیوار، نسبت طول به عرض، تعداد بر )نما( ساختمان است. این پارامترها دارای نقش و اهمیت یکسان در میزان مصرف 

انرژی ساختمان نیستند؛
در این مقاله از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی جهت تعیین وزن پارامترهای مورد اشاره استفاده شد. در جدول 2 وزن نهایی 
پارامترهای مؤثر بر کاهش مصرف انرژی، حاصل از نرم افزار Expert Choice آورده شده است. همچنین اوزان مربوطه در 

شکل 2 نشان داده شده است. 

نتیجه گیری

مصرف باالی انرژی در ساختمان های مسکونی از عمده ترین مشکالت کشورهای جهان است که در عین حال دارای اثرات اقتصادی 
و زیست محیطی شایان توجهی است. در این مقاله به شناسایی و اولویت بندی پارامترهای اصلی تعدادی از تکنیک های ساختمانی 
بر مصرف انرژی در ساختمان های مسکونی پرداخته شد. به این منظور از AHP برای اولویت بندی پارامترها استفاده گردید. با 
وجود برخی از محدودیت ها، بنا به نظر محققان متعدد، AHP از جمله تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره است که به جهت سهولت 
کاربرد، مورد استفاده فراوان واقع شده است. سلسله مراتبی مورد نظر در این پژوهش دارای 3 سطح شامل هدف، معیارها )3 

معیار( و گزینه ها )7 پارامتر( است.
با در نظرگرفتن وزن )ارزش( عوامل در فرآیند طراحی ساختمان، پارامتر های متفاوت BO را می توان طبقه بندی و ارزیابی 

کرد:
• نخست، مؤثرترین پارامتر نسبت پنجره به دیوار است. با توجه به ارزش این پارامتر )0,36(، فضای پنجره و مصالح برای 

طراحان ساختمان مهم است.
• پارامتر مهم دیگر تعداد اضالع )برَ های( ساختمان است. اگر ساختمان دارای 1، 2، 3 یا 4 بر باشد، مصرف انرژی تفاوت قابل 

توجهی خواهد داشت. انتخاب جهت اصلی، بر، و تعداد بر نیز مدنظر قرار گرفته اند.

جدول1. مقایسه زوجی )دو به دو( معیارها بر اساس هدف

شکل2. وزن پارامترهای مؤثر در مصرف انرژی ساختمان، )مأخذ: نگارندگان(

)مأخذ: نگارندگان(
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• کم تأثیرترین پارامتر تعداد ساکنین ساختمان است.
طراحان شهری و معماران در طراحی ساختمان )با در نظرگرفتن BO و پارامتر های مؤثر آن( می توانند ساختمان هایی طراحی 
کنند که مصرف انرژی بهینه دارند. اگر BO مورد توجه قرار گیرد، تابش خورشیدی مطلوب تری جذب سطح ساختمان می شود 
و در نتیجه مصرف انرژی کاهش خواهد یافت. اما اگر در تعیین جهت گیری ساختمان )BO( به عوامل اقلیمی  توجه نکنند، تأثیر 
مستقیمی بر افزایش چشمگیر هزینه های مصرف انرژی خواهد داشت. در ضمن طراحان شهری می توانند در حین تعیین بلوک 
ساختمان ها به تعداد برهای ساختمان نیز توجه اکید نمایند، زیرا سطوح انتقال دهنده گرما از بیرون به درون در تابستان و از درون 
به بیرون در زمستان است. عالوه بر طراحان شهری، طراحان معمار نیز در حین ارائه نقشه ساختمان باید به نسبت پنجره به دیوار 
در نماها دقت نمایند و این بدین معناست که هم سطح دیوار و پنجره دارای اهمیت است و هم مصالح و نوع هر دو مورد، زیرا 

این سطوح می توانند با باال بردن ضریب مقاومت حرارتی سطوح پنجره و دیوار، میزان انتقال حرارت را افزایش دهند.

پی نوشت ها

1. Building orientation)B.O)
2. Analytical Hierarchy Process )AHP(
3. Axioms
4. Pair wise comparison
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