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 2پروفسور ایرج اعتصام

 تهران اری و شهر سازی دانشگاه بروکلی آمریکا، استاد تمام دانشگاه تهران، مدیر گروه معماری دانشگاه علوم تحقیقاتاستاد معم

 

 

 

 

 چکیده 

یافتث  بث   کشثورهای توسثع موضوعات قابل بحث  زیست یکی از  های تجدیدپذیر و روشهای سازگار با محیطاستفاده از انرژی

برای حفظ انرژی وجود دارد ک  جدیدترین ایده آن استفاده از تجهیزات و سیستم های نثو مثی . راه های مختلفی رودشمار می

باشد ک  یکی از آنها سیستم مدیریت انرژی ساختمان است. ساختمان هوشمند در بردارنده محیطی پویا و مقرون ب  صثرف  بث  

تثا بثا بررسثی منثابج موجثود و مطالعثات آن اسثت وسیل  یکپارچ  کردن سیستم ها و مدیریت بین آنهاست. این مقال  در پثی 

ضمن معرفی ساختمان هوشمند ب  استراتژی معماران در ارتباط با سثاختمان هثای آینثده و همننثین هوشثمند  کتابخان  ای 

 سازی آن بپردازد. لذا الزم است تا استراتژی های طراحی در ساختمان های جدید شناسایی و جهت گیری شود.

 

ساختمان هوشمند، معماری  ،BMS سیستم مدیریت ساختمان ،انرژی تجدید پذیر  واژگان کلیدی:

 پایدار

 

 

 

 

 

 

 

    

     

 

 
*این مقال  بر گرفت  از پایان نام  ی )طراحی مجتمج مسکونی هوشمند با رویکرد معماری پایدار( سیّد کسری میرپادیاب با راهنمایی 

 ی واحد قزوین می باشد.پروفسور ایرج اعتصام در دانشگاه آزاد اسالم
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 مقدمه -1

در دو قرن گذشت ، محیط ب  طور عمده ب  عنوان یک موضوع خارجی نسبت ب  بشثر، تلقثی مثی شثده اسثتو در نتیجث  بثرای 

استفاده و استثمار انسان، مشکالت محلی اساسا ب  صورت محلی دیده می شدند .پس از یک قرن تجرب  ی معمثاری مثدرن بثا 

تحوالت با ارزش آن، مشکالت پینیده ای در عرص  ی محیط زیست رخ می دهد. و وضعیت جهان در آغثاز  وجود دستاورد ها و

قرن بیست و یک میالدی، ب  یک توسع  ی نا پایدار گواهی می دهد ک  از مشخص  های آن رشد جمعیثت، افثزایم مصثر  و 

رشد روز افزون جمعیت،  بشر امروزه،  ناگزیر بر اسثتفاده  . با توج  ب (9831، 2)گرجی مهلبانی، توزیج نا متعادل منابج می باشد

ی بی روی  از انرژی شده است در حالی ک  این لطف و خدمت رسانی از جانب طبیعثت تثا ابثد پثا برجثا نیسثت. اکنثون تمثام 

تمان شثکل مثی معماران دریافتند ک  این استفاده ی بی روی  از انرژی درصد بیشتر آن را طراحی غلط و غیثر اسثتاندارد سثاخ

 دهد. ک  ب  دلیل ناسازگاری با شرایط و ضوابط اقلیمی مقدار بسیار زیادی از اتال  گرما و سرما را منجر می شود. 

 تعاریف-2

 توسعه پایدار -2-9

یک ایده و اصطالح بسیار گسترده است ک  معانی متفاوت و بسیاری دارد و در نتیج  فراوانی این معانی ، توسع  ی پایدار  

واکنم های مختلف صاحب نظران را بر می انگیزاند. مفهوم توسع  پایدار ، یک نوع تالش برای ترکیب مفاهیم درحال رشد 

اقتصادی می باشد مفهوم توسع  پایدار یک تغییر مهم در فهم رابط   –حوض  ای از موضوعات محیطی با موضوعات اجتماعی 

. این مسال  با دیدگاه دو قرن گذشت  انسان ک  بر پای  جدایی موضوعات  انسان و طبیعت و انسان ها با یکدیگر می باشد

محیطی و اجتماعی و اقتصادی شکل گرفت  بود در تضاد است. توسع  پایدار در رابط  با فعالیت های ساختمانی و محیط 

 (همان.)ساخت  شده ، اغلب ساختمان های پایدار یا ساختار پایدار نامیده می شود

 دا  توسع  پایدار در رابط  با مسائل محیطی)همان(اه : 9شکل

شاید بتوان ب  تعریفی ساده و فرآیندگرا اکتفا کرد . توسع  پایدار آن نوع توسع  ای است ک  سالمت انسان و نظام اکولوژیکی را 

ی نسثل آینثده در دریافثت در بلند مدت بهبود بخشد. توسع  پایدار توسع  ای است ک  نیازهای حال انسان را با توج  ب  توانثای

در ارتباط با معمثاری اهمیثت زیثادی دارد و  "پایدار محیطی "نیازهایم مد نظر دارد. در راستای تحقق اهدا  توسع  پایدار ، 
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) کسمایی، همکثاران، مسائل زیست محیطی ک  در آینده بشر را ب  خطر انداخت  است معماران را ب  چاره اندیشی وا داشت  است.

سع  پایدار توسع  ای است ک  بتواند نیازهای نسل حاظر را بدون تخریثب و بثا آسثیب رسثاندن بث  تثامین نیازهثا و تو (9811

دومفهوم پایداری شهری و توسثع  ی پایثدار شثهری غالبثا بث  دلیثل  )شرزه ای،ماجد،؟،؟(نسل آینده تامین نماید.  یخواست  ها

برای تمایز این دو باید توج  داشثت  باشثیم  کث  کلمث  ی توسثع  در واقثج  نزدیکی معنی آنها ب  جای یکدیگر ب  کار می روند.

فرآیندی است ک  در  طی آن پایداری می تواند اتفاق بیافتد. اما پایداری مجموع  ای از وضعیت هاست ک  در طول زمثان دوام 

 )حسنعلی لقایی،محمد زاده،؟،؟(دارد. 

 

 پایداری -2-2

کاربرد پیدا کثرده اسثت.  "آنن  ک  می تواند در آینده تداوم یابد "یداری با معنی کنونی آن یعنیواژه پا "پایداری"مبدا و منشا 

در واقج پایداری زمانی فراهم می شود ک  مجموع  ای از پایداری اجتماعی و پایداری اقتصادی و پایثداری زیسثت محیطثی بث  

با استفاده از اقلثیم ، مصثالب بثومی ، انثرژی هثای موجثود در معماری پایدار سعی دارد  (9811) کسمایی و همکاران، وجود آید.

 سایت و چگونگی طراحی ، طرحی ارائ  کند ک  الگوهای مصر  انرژی در آن رعایت شده باشد

 

 اصول معماری پایدار -2-2-1

تفاده از کثاهم اسث -8هماهنگی بثا اقلثیم  -2حفظ انرژی : جهت ب  حداقل رساندن نیاز ساختمان ب  سوخت های فسیلی -1

منابج جدید مصالب : ب  گون  ای ک  ساختمان در پایان عمر مفیدش برای ساختن بناهای جدید، خود ب  عنوان منبج جدیثد بث  

کل گرایی : ب  گون  ای ک  تمام اصول معماری پایثدار بایثد در  -6هماهنگی با سایت  -5برآوردن نیازهای ساکنان . -4کار رود 

  ساخت  شدن محیط زیست سالم می شود تجسم یابد. بنابراین مصر  بهین  انرژی و سثایر پدیثده یک پروس  کامل ک  منجر ب

ها ی طبیعی ، جلوگیری ازهدر رفتن امکانات طبیعی ، استفاده از برخی عوامل و پدیده های طبیعی مانند باد و خورشید بثرای 

کاتی است ک  در طراحی و ساخت فضثاها بایثد بث  آنهثا توسع  ی امکانات و بهبود شرایط محیط زیست و فضاهای معماری از ن

ساختمانها باید ب  گون  ای طراحی شوند ک  قادر ب  استفاده از اقلیم و منبج انثرژی محلثی (9812.)رضایی و همکاران، توج  کرد

وجب ارتقاع سثطب باشند شکل و نحوه استقرار ساختمان و محل قرارگیری فضاهای داخلی آن می توانند ب  گون  ای باشد ک  م

آسایم درون ساختمان گردد و در عین حال از طریق عایق بندی صحیب سازه ، موجبات کاهم مصر  سوخت فسثیلی پدیثد 

آید . این دو فرآیند مذکور ناگزیر دارای هم پوشانی و نقاط مشترک فراوان می باشند. معمار استرالیایی گلن مورکات این جملث  
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ختمان باید زمین را ب  گون  ای آرام و سبک لمس کند . این گفتث  یثک ویژگثی از تعامثل میثان عجیب را بیان می کند ک  سا

 .ساختمان و سایت آن را در خود دارد ک  برای فرآیند سبز امری ضروری است

 

 (9811)کسمایی و همکاران، س  راس اساسی معماری پایدارشکل: 2شکل

 وسعه پایدار (تعریف پایداری از دیدگاه توسعه ای : ) ت -2-3

معلوم نا الف( پایداری ب  توانمندی جامع  اکوسیستم ویا هر سیستم در حال فعالیت کنونی اطالق میشود ک  میتواند تا آینده ی

ب( توسع   ادام  ی فعالیت داده بدون اینک  بر اثرفرسایم یا تهی شدن منابج کلی  ی حکم اجبار ب  سمت سقوط هدایت شود.

انسان را در چارچوب ظرفیت حامل سامان  های پشتیبانی کننده محیط زیست ) اکوسیستم هثا ( بهبثود  ای ک  کیفیت زیستی

در لغت نام  ی دهخدا پایداری  ب  معنای بادوام و ماندنی آمده است. در فرهنگ  ،؟( 9835.)جعفریان،عبد الحسین پور،می بخشد

)زندیث  ب  معنای پایداری کردن و استقامت نشان دادن است.  "پایم  "معین این واژه ب  معنای پایدار بودن و مقاومت از مصدر 

 ،؟(9831،پروردی نژاد،

 اهداف اصلی توسعه پایدار -2-3-1

حفظ و اداره سامان  هثای زیسثتی ) 3ارتقای سطب زندگی و بهبود آن برای هم  2تامین نسازهای اساسی انسان امروز و فردا 9

 تامین ابزار و امکانات فکری و فناوری5توج  ب  زیستگاه موجودات 4ی امن تراکوسیستم ها ( برای داشتن آینده ا

 اهداف اصلی معماری پایدار

 -6هماهنگی بثا سثایت -5برآوردن نیازهای ساکنان -4کاهم استفاده از منابج جدید -3هماهنگی با اقلیم -2حفظ انرژی -1

 ()همان کل گرایی
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 مصالح هوشمند -2-4

عملکرد هوشمندان  در مقابل تغییرات محیط می توانند مانند موجودات زنده خود را با شثرایط محیطثی مصالحی هستند ک  با 

منطبق سازند. برخی از مواد ، هر نوع خدش  و خرابی در ساختار خود را پیم بینی کرده و نقایص خود را برطر  سازند یک یثا 

رنگ آنها در یک حالت کنترل شده یا تحت اثثر محثرک نیثروی چند ویژگی این مصالب مانند شکل ، میزان سختی ، فرکانس و 

 (9818) باقالنی، الکتریسیت  یا میدان مغناطیسی ب  صورت قایل توجهی تغییر می کند.

 سیستم مدیریت هوشمند ساختمان -2-5

کث  صثاحب نظثران سیستم مدیریت هوشمند یا اتوماسیون در ساختمان ن  تنها در کار کرد و لفظ آن رو ب  گسثتردگی دارد بل

زیادی آن را با دیدگاه خود ب  سخره ی دیدگاه خود در آورده اند ک  با جمج بندی بسیاری از آن ها می توان ب  تعثاریف و نگثاه 

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان ب  مجموع  سخت افزارها و نرم افزارهایی اطالق می شود ک  بث  های پیم رو دست یافت. 

نترل  یکپارچ  قسمت های مهم و حیاتی در ساختمان نصب می شوند. وظیف  این مجموع  پایم مداوم منظئر مانیتورینگ و ک

بخم های مختلف ساختمان و اعمال فرامین ب  ان ها ب  نحوی ست ک  عملکرد اجزاء مختلف ساختمان در تعامل با یکثدیگر و 

ژی فقثط بثرای فضثاهای در حثین بهثره بثرداری در شرایط بهین  و با هد  کاهم مصثار  ناخواسثت  و تخصثیص منثابج انثر

هوش مصنوعی در صنعت ساختمان کث  در ایثران  بث  عنثوان سثامان  جثامج مثدیریت هوشثمند ( 9831باشد.)صنعتی طراح 

ساختمان شناخت  می شود سیستمی است کث  جهثت کنتثرل ومثدیریت هوشثمند تاسیسثات وتجهیثزات مکثانیکی،الکتریکی 

بکار می رود.درواقج با بکارگیری مجموعث  ای از قطعثات الکترونیکثی درهرسثاختمان،ب  هرانثدازه والکترونیکی در هرساختمان 

وابعاد می توان شاخص  های مصر  وهزین  انرژی ،نگهداری وتعمیرات،پدافندغیرعامل وبحران،کنترل ازراه دور،امنیثت وایمنثی 

ف ساده می توان گفت کث  سثاختمان هوشثمند بث  در یک تعری(.  0-3102_واثرات زیست محیطی را مدیریت نمود.)سرمدی

ساختمانی اطالق می شود ک  زیر بنای سیستم های مدرن اطالعاتی و ارتباطی مجهز شده باشد ب  نحوی ک  ساختمان را قثادر 

نماید تا بهره گیری از یک سیستم مرکزی هوشمند لحظ  ب  لحظ  تغییرات را ثبت کند و خثود را بثا شثرایط جدیثد و محثیط 

طرا  هماهنگ و منطبق سازد. طبق تعریفی جامج تر یک ساختمان هوشمند زا ترکیبثی از نثوآوری مبتنثی بثر تکنولثوژی در ا

.با بکارگیری انواع واقسام سنسورهای حسثی 9838قالب یک مدیریت هوشمند و در جهت بازگشت سرمای  می دانن. )بهزادی 

تم واحثد مثی تثوان بصثورت  دائمثی و بثال درنثگ اطالعثثات در داخثل وخثارج سثاختمان وبثا بکثارگیری یثک شثبک  وسیسث

دما،فشار،رطوبت،دبی هوا،میزان اکسیژن ودی اکسیدکربن را در اختیار داشت واز آنهادرجهت رسیدن ب  شرایط ایده آل استفاده 

ت ساختمان ( یکی از راههای بهین  سازی مصر  انرژی استفاده از سیستم هوشمند مدیری0-0231-کرد.)کمرپشتی وهمکاران

( در سیستم مدیریت ساختمان بسیاری از اعمالی ک  سثاکنان از روی عثادت وبث  01: 0233ی وهمکاران :یاست.)رضاBMS یا

صورت غیر ارادی انجام می دهند توسط سیستم های هوشمند انجام می گردد ک  باع  صرف  جویی در زمثان وهزینث  نیثروی 

،کاهم هزین  های انرژی،کاهم خطاپذیری وافزایم اثربخشی سیستم را ب  دنبال انسانی شده و ب  عالوه کاهم مصار  انرژی

دارد.یا ب  کارگیری انواع حسگرها در داخل وخارج ساختمان ویا ب  کارگیری  یک سیستم واحثد مثی تثوان بث  صثورت لحظث  

ایط ایده آل اسثتفاده کثرد. بثرای ای،کنترل تمامی شرایط آسایشی وامنیتی را در اختیار داشت واز آنها در جهت رسیدن ب  شر

این منظور، نیاز ب  تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری خاص می باشد ک  با گردآوری اطالعثات محیطثی وانتقثال داده هثا بث  
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، (.در این  نثوع سیسثتم بثا نصثب سنسثور 0211سیستم مرکزی، و روند، کنترل و مدیریت ساختمان اجرا می گردد.)حریری، 

ما، باز وبست   بودن در وپنجره  ها، تشخیص حضور وحرکثت افثراد ومیثزان روشثنایی محثیط، شثرایط محیطثی اندازه گیری د

راسنجیده وفرامین الزم راجهت کاهم مصر  وافزایم کیفیت محیطی را ب  سیستم  تهوی  مطبوع وسیسثتم روشثنایی صثادر 

بث  سیسثتمی BASتم اتوماسثیون سثاختمانیا سیسBMS ( سیستم مدیریت ساختمان01-0233-می کند.)رضایی وهمکاران

اطالق می شود ک  در یک ساختمان نصب شده واز طریق اجزای خود کنترل قسمت های مختلف  ساختمان ونمایم خروجثی 

های مناسب رابرای کاربر امکان پذیر می نماید. قسمت های مختلف تحت کنترل معموال شامل تاسیسثات مکثانیکی وسیسثتم 

تجهیزات روشنایی بوده ک  می تواند ب  سیستم های ایمنی، آتم نشانی، تنظیم دسترسی، تامین بثرق ( وHVACتهوی  مطبوع)

( اتوماسیون ساختمان در مجموع اسثتفاده از تکنولثوژی اطالعثات در 2: 3102اضطراری و... نیز تسریج یابد.)مروتی وهمکاران :

وسودمند است ک  ب  مدیریت واحد ویکپارچ  سثاختمانها راستای مدیریت ساختمان است ک  محصول آن سیستمی پویا، ایمن 

کمک می کند. در جهت کاهم هزین   های صنعت  ساختمان واسثتفاده بهینث  از تکنولثوژی  وبکثارگیری فنثاوری ارتباطثات 

هثد ورایان  عملکرد سیستمهای مدیریت واتوماسیون ساختمان چشمگیرتر می گردند ک  مجموع صرف  جویی انرژی را در برخوا

داشت بطوری ک  صرف  جویی های ناشی ازبکارگیری این سیستمها درمدت زمان کوتاهی موجب جبران هزینث  هثای مربوطث  

در یثک سثاختمان تطبیثق BMS( ب  طور کلی هد  از استفاده از سیسثتمهای 231: 0231می شود. )کمرپشتی و همکاران :

( 2: 3102از سثاختمان در آن زمثان اسثت.) مروتثی وهمکثاران :شرلیط کارکرد اجزای مختلف با توج  ب  شرایط محیطی ونیث

سیستمهای کنترل هوشمند دارای انعطا  باالیی خواهند بود ک  می توان ب  راحتی آنها را با نیازهثای مختلثف منطبثق نمثود. 

هزینث  هثای انثرژی همننین در هنگام بهره برداری ب  راحتی می توان عملیات تغییر و بهین  سازی برای راهبری بهتروکاهم 

وکاهم هزین  های تعمیراتی را انجام داد. اتوماسیون ساختمان عالوه بر فثراهم کثردن امکثان کنتثرل و برنامث  ریثزی وسثایل 

وتاسیسات خانگی ازهرمکان در درون یا در خارج از خان ، شما را از وضعیت درونی آن نیزآگثاه مثی سثازد. همننثین بثا وجثود 

(،روشنایی،کنترل تثردد HVACان هوشمند شما مسئول مدیریت انرژی، سیستم گرمایم وسرمایم)اتوماسیون خانگی، ساختم

وایمنی، آتشنشانی وبسیاری ازدیگر اجزای خان  ک  هرگز تصور اتوماتیثک شثدن آن را نمثی کردیثد خواهثد بثود.) کمرپشثتی 

 اطثالق سیستمی ب  باشد می مرکزی پردازشگر این متولی ک  BMS  ساختمان هوشمند جامج (سیستم231: 0231ودوستان،

 و کنتثرل افثراد، حثداقلی دخالت با و مکانیزه و خودکار بصورت را ساختمان یک نیاز مورد موارد بتوان آن توسط ک  گردد می

 در هوشثمند غیثر و هوشثمند سیسثتم انثواع گیثری بکار ب  توج  با (Building Management System) .کرد مدیریت

 ایثن گثردد مثی پیشثنهاد نماینثد مثی عمل دیگر هم از منفک صورت ب  معموال ک  ، کشورمان در شده ساخت  های ساختمان

 گیثر همث  باشند می مطبوع تهوی  و گرمایم ، سرمایم های سیستم شامل ک  مکانیکی تجهیزات و تاسیسات در ابتدا رویکرد

 هثای نسثل حتثی و کشثور مردم هم  و دولت متوج  صلی،ا بردار بهره بر عالوه باشند می زیر موارد شامل ک  آن فواید تا شده

 هزینثث  و مصثثر  کثثاهم.3سثثاختمان از بثثرداری بهثثره دوران در محیطثثی زیسثثت منفثثی اثثثرات . کثثاهم0: گثثردد آینثثده

 پدافنثد در مثوثر.2 الکترونیکثی و الکتریکثی ، الکترمکانیکی ، مکانیکی تجهیزات و تاسیسات بهین  تعمیرات و .نگهداری2انرژی

( ب  طور کلی مدیریت 0233ساکنان)سر مدی، ؟،  راحتی و .ایمنی6دور راه از کنترل قابلیت .ایجاد5بحران مدیریت و عامل غیر

کنتثرل سیسثتم .3.کنترل سیستم سثرمایم، گرمثایم، تهویث  مطبثوع0انرژی در ساختمان چند محور کلی را در برمی گیرد:

( 0233)رضایی، نهاوندی، زنثده شثاهوار،  اکسید کربن در ساختمان .کنترل سطب و میزان دی2.کنترل کیفیت توان2روشنایی

مفهوم ساختمان هوشمند و نما ها طی دو ده  ی اخیر شکل گرفت  اند. همننین اصثطالح سثاختمان هوشثمند از سثال هثای 
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است.ب  طثور مثثال  ب  کار گرفت  شده اند و از همان اول ب  بعد تعاریف مختلفی از ساختمان هوشمند ارائ  شده 0311آغازین 

سی و چهار تعریف از ساختمان هوشمند و سیزده تعریف از بدنث  و روکثم هوشثمند نماهثا ارائث    (3113ویگن تن و هریس)

کرده اند. ک  این تعاریف می تواند با هم ترکیب شوند و یک تعریف ساده از ویگنتن و هریس را ارائ  دهند. بدین صورت ک  نمثا 

متغییر ترکیبی، ک  خودش را تغییر و بهبود می دهد تا شرایطی راحت در درون ساختمان و هثر آننث   ب  عنوان یک تکنولوژی

 مفهثوم ایثن متفاوت نگاهی از  Wigginton and Harris (2002 (ک  مربوط ب  شرایط محیط بیرونی است را فراهم کند 

سثاختمان  مثدیریت سیسثتم مفهثوم( Lawrence 2102شثود) بیان "کمتر انرژی = اطالعات + انرژی" صورت ب  تواند می

(BMS) دارد 80 دهث  اوایثل در ریشث(.3101 Sinopoliسیسثتم مثدیریت سثاختمان) BMS یثا سیسثتم اتوماسثیون

ب  سیستمی اطالق می شود ک  در یک ساختمان نصب شده واز طریق اجزای خود کنترل قسمت هثای مختلثف  BASساختمان

برای کاربر امکان پذیر می نماید. قسمت های مختلثف تحثت کنتثرل معمثوال شثامل ساختمان ونمایم خروجی های مناسب را

( وتجهیزات روشنایی بوده ک  می تواند ب  سیستم های ایمنی، آتم نشثانی، HVACتاسیسات مکانیکی وسیستم تهوی  مطبوع)

طثور کلثی هثد  از اسثتفاده از ( بث  2: 3102تنظیم دسترسی، تامین برق اضطراری و... نیز تسثریج یابثد.)مروتی وهمکثاران :

در یک ساختمان تطبیق شرلیط کارکرد اجزای مختلف با توج  ب  شثرایط محیطثی ونیثاز سثاختمان در آن BMSسیستمهای 

کنترل خودکار خان  های مسکونی یا ساختمان های اداری ، علیرغم کثاهم هزینث  هثای ناشثی از مصثر  زمان است.) همان( 

زمان ، باال بردن امنیت و راحتی افراد در محیط کاریشان می شود.در جهان پیشرفت  امروزی کث  انرژی باع  ، صرف  جویی در 

استفاده از فن آوری و ب  تبج آن استفاده از انرژی الکتریکی و سایر انرژی ها، تبدیل ب  بزرگترین نیاز جامع  شده است ، باید ب  

با توج  ب  آمارهثای موجثود ، بیشثترین مصثر     انرژی گام برداشت.سمت استفاده بهین  از این فن آوریها و نیز کاهم مصر

انرژی بعد از بخم حمل و نقل ، ب  مناطق مسکونی تعلق دارد. بیشترین مقدار انرژی در مناطق مسکونی ، بعد از زیثر سیسثتم 

 .های سرمایشی گرمایشی و تهوی  مطبوع، ب  زیر سیستم روشنایی تعلق دارد

 د چیست؟ختمان هوشمنسا -2-6

ساختمان هوشمند ساختمانی است با هد  افزایم سطب آسایم و امنیت در منزل، محل کار، ویال و... با رویکرد کاهم هزینث  

های سرویس و نگهداری، صرف  جویی در مصر  انرژی، مدیریت ساختمان در هنگام بروز حوادث ک  در آن کلی  سیستم هثای 

 بر توسط سیستمی با قابلیت برنام  ریزی و منطق پذیری کنترل می شود.برقی و الکترونیکی بدون نیاز ب  کار

 

 : ابزار های تحت کنترل در مسکن هوشمند8شکل
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 اتوماسیون در ساختمان  -2-7

ساختمان از لحاظ هوشمند سازی ب  دو قسمت اصلی داخلی و خارجی تقسیم مثی شثود. کث  در بخثم اول قسثمت خثارجی 

و خروجی افراد، درب ورودی و خروجی خودرو، حیاط و فضای سثبز مثی باشثد و بخثم دوم  ساختمان ک  شامل درب ورودی

 (9811.) کمر پشتی و همکاران،شامل فضای داخلی ساختمان شامل پذیرایی ، اتاقها ، هال و .... میباشد

 

 ( :BMS) ساختمان هوشمند مدیریت سیستم -2-8

 محور های مدیریت انرژی در ساختمان -3

 مدیریت انرژی در ساختمان چند محور کلی را دربر می گیرد: ب  طور کلی

کنتثرل سثطب و میثزان -2کنترل کیفیت توان-2کنترل سیتم روشنایی-3کنترل سیستم سرمایم،گرمایم و تهوی  مطبوع-0

را  با نگاهی می توانیم در یثابیم کث  چث  ویژگثی هثایی یثک سثاختمان (3: 33)رضایی وهمکاران :دی اکسید کربن درساختمان

و تصریب کرد ک  یک  ساختمان هوشمند آمیزه ای در تورنت0315هوشمند و غیر هوشمند می سازد. سمپوزیوم معماری درسال

است از ابداعات ب  همراه مدیریتی بدون  نقص ک  در این راستا و با داشتن این دو ویژگی سرمای  صر  شثده مثی توانثد تاحثد 

در  (3)همثان : زیادی برگردد .بنابراین ساختمانهای هوشمند،بازگرداندن هرج  بیشترسرمای  صر  شده در ساخت وسثاز اسثت.

ضمن باید ب  اینک  هم توج  نمود در بخم ساختمان استفاده ازفناوری های نوین مانند ساختمان های خورشیدی ،اسثتفاده از 

زبال  در تولید انرژی ،بام سبز،چیدمان ساختمان ها برای ایجاد شدن یا نشدن سای  بر روی هثم مثی توانثد در کثاهم تقاضثای 

امروزه  فناوری های نوین،دسترسی ب  ( 2: 0233)عبداهلل زاده،لیتکوهی :بسیار سودمند باشد. انرژی وصرف  جویی در مصر  انرژی

محصوالت متنوع را امکان پذیر ساخت  اند واعمال موفقیت آمیز آنها در ساختمان در مقایس  با مصالب قدیمی منجر ب  عملکثرد 

 (3: 0232)باقالنی :تفاده کرد.بهتری می شود ک  می توان از آنها در حوزه های مختلف صنعتی اس
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 مزایای سیستم هوشمند سازی در ساختمان چیست؟ -2

-2باال بردن سطب راحتی و آسایم زندگی -2مدیریت ساختمان هنگام بروز حوادث -3صرف  جویی در مصر  انرژی و زمان-0

-7و ارتباط از راه دور سیستم هوشثمندکنترل -6سادگی استفاده از تجهیزات هوشمند -5کاهم هزین  های تعمیر و نگهداری

راه حثل -7افزایم طول عمر مفید تجهیزات و ادوات و کاهم اسثتهالک هثا-6تامین ایمنی ساختمان و سالمت محیط زندگی

ایجاد یک اتوماسیون قابل انعطا  و قابل گسترش بدون محدودیت در -1مطلوب جهت اضاف  کردن سرمای  ب  دارایی های افراد

زیبثا سثازی و -01هم نقم نیروی انسانی در کنتثرل تجهیثزات و در نتیجث  کثاهم خطثای سیسثتم کنتثرلکا-3ساختمان

استفاده از سیسثتم مثدیریت هوشثمند سثاختمان  دکوراسیون همگون فضای داخلی با تجهیزات زیبا برای سلیق  های مختلف.

صرفی ساختمان را ب  مثا مثی دهثد. ایثن کنتثرل بث  قابلیت کنترل انواع : روشنایی، اطفاء حریق ، ارتباطات و باالخص انرژی م

صورت لحظ  ب  لحظ  و از راه دور امکان پذیر و با توج  ب  کاهم هزین  های دوره بهره برداری از جمل  آب، برق، گثاز و دیگثر 

است .  موارد سوختی سیستمی مناسب در بلند مدت خواهد بود چرا ک  الگوی مناسبی جهت مصر  بهین  انرژی در ساختمان

عالوه بر استفاده از دستگاه های مدیریت کننده هوشمند می توان راه کارهایی زا در فاز طراحی در نظر گرفت کث  از آن جملث  

می توان ب  استفاده مناسب از انرژی روشنایی طبیعی ، تنطیم نور تابشی خورشید، جهت گیری مناسثب سثاهتمان و بث  طثور 

در سیسثتم مثدیریت سثاختمان بسثیاری از اعمثالی کث  (9812)رضایی و همکثاران،برشمرد. کلی ایجاد شزایط آسایم انسان را

ساکنان از روی عادت و ب  صورت غیر ارادی انجام می دهند توسط سیستم های هوشمند انجام می گردد ک  باع  صرف  جویی 

انرژی، کاهم خطاپذیری و افثزایم اثثر در زمان و هزین  نیروی انسانی شده و بعالوه کاهم مصر  انرژی ، کاهم هزین  های 

بخشی سیستم را ب  دنبال دارد ، ب  کارگیری انواع حسگرها در داخل و خارج ساختمان و یا ب  کارگیری یک سیستم واحد مثی 

توان ب  صوزت لحظ  ای ، کنترل تمامی شرایط آسایشی و امنیتی را در اختیار داشت و از آن ها در جهت رسثیدن بث  شثرایط 

آل استفاده مرد. برای این منظور، نیاز ب  تجهیزات سخت افزاری و نزم افزاری خاص می باشثد کث  بثا گثردآوری اطالعثات  ایده

در ساختمان هثای  (9833محیطی و انتقال داده ها ب  سیستم مرکزی ، زوند کنترل و مدیریت ساختمان ارا میگردد. )حریری 

 وشثثثنایی سثثثاختمان ، کنتثثثرل سیسثثثتم سثثثزمایم و گرمثثثایم هوشثثثمند بثثثا اسثثثتفاده از سیسثثثتم خودکثثثار کنتثثثرل ر

، کنترل دوربین های مدار بست  کنترل درها، کنترل وضعیت های اضطراری همنون آتم سوزی ، زلزل  و بسیاری کنترل های 

هوشمند دیگر ، مصر  انرژی ب  نحو چشمگیری کاهم می یابد ، ساختمان هوشثمند ، سثاختمانی اسثت کث  مجهثز بث  یثک 

ار ارتباطی قوی بود ک  می تواند ب  صورت مستمر نسبت ب  وضعیت های متغییر محیط عکس العمل نشان داده و خود را ساخت

با آن ها وفق دهد و همننین ب  ساکنین ساختمان این اجازه را می دهد ک  از منابج موجود ب  صورت موثری اسثتفاده کثرده و 

از جمل  سیستم هایی ک  در حثوزه ی خثدمات هوشثمند سثازی  و همکاران،؟،؟( .) مروتیامنیت و آسایم آن ها را افزایم دهد

روشثن و -3روشن و خاموش کردن چراغ ها بر اساس تثردد-0 اشاره نمود. پیم رو مورد توج  قرار می گیرد، می توان ب  موارد

-2وی تعریثف شثدهروشثن و خثاموش کثردن چثراغ بثر اسثاس سثناری-2خاموش کردن چراغ ها بر اساس میزان نور و محیط

کنتثرل پریثز -7کنترل کلی  سیستم های سثرمایم و گرمثایم-6کنترل پرده برقی-5دیمرینگ)کم و زیاد کردن( نور چراغ ها

سیستم اعالم وجود مونوکسید کربن و سایر -00سیستم اعالم نشت گاز-01سیستم دزد گیر-3سیستم اعالم حریق-1های برق

سیسثتم -05سیسثتم نظثارت تصثویری-02سیستم کنترل پارکینگ خودکار-02سیستم قفل هوشمند درب-03گازهای سمی

کنترل تجهیثزات -01کنترل تجهیزات توسط ریموت کنترل-07سیستم روشنایی هوشمند فضاهای عمومی-06آبیاری خودکار

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

10 

 

-30کنترل تجهیزات از طریق مانیتور های لمسثی-31کنترل تجهیزات از طریق کلید های هوشمند-sms03از طریق تلفن و 

امکثان برنامث  ریثزی  -33(… ,htc, appleکنترل تجهیزات از طریق موبایل های تحت سیستم عامل آندروید و مکینتثاش ) 

سناریو های مختلف برای عملکرد اجزای سیستم)سناریو هایی مانند: ورود، خروج، خواب، مطالع ، شبی  ساز حضثور در منثزل، 

 ) آرامیس(Sms یک از سناریوها با زدن یک کلید و یا ارسالامکان اجرای هر  -32ورود مهمان، پارتی و...(

 

 (، ؟، ؟)کمر پشتی و همکاران BMS: ابزار هایی تحت مدیریت سیستم 8شکل

  مسکن هوشمنددر  انواع سناریو ها و عملکرد آن ها -5

 سناریوی اتاق خواب -5-1

ر تخت خواب دراز بکشد و با زدن یک دکم  خان  برای در این قسمت خان  فقط کافی است فرد ب  اتاق خواب مراجع  کرده و د

سناریوی خواب آماده می شود و تمام وسایل خان  و وسایل تعریف شده خاموش می شود ب  طوری کث  چثراغ موجثود در اتثاق 

خواب نورش کم می شود. و هم زمان سیستم دزدگیر خان  فعال می شود و صاحب خان  می تواند هم زمان روی پنثل شخصثی 

خود باز یا بست  بودن درب ها و پنجره ها را نیز روز صفح  لمسی خود چک کند. ضمنا در نیم  های شب وقتی برای رفتن بث  

سرویس بهداشتی یا خوردن آب در آشپزخان  بیدار می شود با باز شدن درب اتاق خواب چراغ های مسیر ب  صورت اتومثات بثا 

ود. در ساعت بیداری هم سیستم هوشمند ب  کمک او می آید و برای بیدار کثردن نور کم روشن می شود تا چشمان او اذیت نش

فرد با پخم یک موزیک مالیم مورد عالق  و کشیدن پرده ی اتاق خثواب و وارد کثردن نثور صثبب گثاهی خورشثید بث  داخثل 

 ی کند.محوط  او را برای شروع یک روز خوب و پر انرژی آماده می کند و هم زمان چای ساز را روشن م
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 سناریوی نشیمن -5-2

پس از یک روز سخت کاری و جهت ب  آرامم رسیدن افرادساکن در خان  سیستم مدیریت هوشمند ساختمان باز هم ب  کمک 

می آید و جهت فراهم کردن محیط آسایم صاجب خان  باید از روی صفح  لمسی حالت ریلکسیشن نور پردازی را انتخاب کند 

نور زیبا و آرامم بخم شود. همزمان با این فعالیت دمای محیط تنظیم شده آهنگ مالیثم پخثم مثی  تا محیط باب دل او  با

شود و محیط برای دستورات آرامم بخم مهیا می شود و سپس پرده ها جهت کاهم نور بست  مثی شثوند در ضثمن توسثط 

را مثی  ، اسثپیلت و...dvdزیثون، مثاهواره،سیستم لمسی مدیریت هوشمند ساختمان تمام امکانات ریموت دار خان  از جمل  تلو

 توان کنترل نمود.)آرامیس( 

 تهویه مطبوع ، سرمایش و گرمایش :

 تهوی  مطبوع بستگی ب  تعداد افراد و تنطیمات کاربر دارد. تهوی  مطبوع :

 کنترل مطبوع به چند قسمت تقسیم می شود :

 بخم اول برای تنطیم دمای محیط

 بخم دوم برای رطوبت محیط

 بخم سوم تشخیص درصد گازهای موجود در محیط داخلی خان  

 گرمایم و سرمایم: 

 کمر پشتی و همکاران

 
 

 

 سناریوی فضای کار یا ورزشی خانه -5-3

 امکان کنترل روشنایی فضا های ورزشی) استخر، سونا، جکوزی و...( هنگام ورود و بعد از خروج

 امکان پخم موسیقی در فضای ورزشی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

12 

 

 ردن نور فضای استخرامکان دیم ک

 امکان کنترل مانیتورینگ فضای ورزشی

 فعال یا غیر فعال کردن نقاط کنترل از داخل واحد مانند: راه اندازی سونا و جکوزی قبل از مراجعت ب  فضای ورزشی

 سناریوی آشپزخانه -5-4

د آژیر خطر را ب  صدا در آورده شیر در صورتی ک  غلظت هر گون  از گاز های سمی ب  بیم از حد نرمال برسد، سیستم هوشمن

گاز ورودی ساختمان را قطج کرده، با تلفن همراه صاحب خان  تماس می گیرد و هواکم را نیز روشن می کنثد. چثای سثاز یثا 

قهوه جوش همزمان با ورود افراد ب  منزل یا بیدار شدنشان از خواب روشن می شود و در زمان خثروج از خانث  تمثامی وسثایل 

ن  )ب  جز یخنال و فریزر( خاموش شده و نیاز نیست فرد یک ب  یک خاموش بودن آن هثا را بررسثی نمایثد. در ضثمن آشپزخا

شثعل  ی گثاز را کثم،  smsافراد وقتی بیرون هستند و یادشان رفت  غذا را روی اجاق گاز روشن قرار داده اند، می توانند با یک 

 آشپزخان  با تلوزیون های کابینتی برنام  های دلخواه را مشاهده نماییم. زیاد و یا خاموش نمایند.  همننین میتوان در

 سناریو در هنگام خروج از منزل-5-5

با زدن دکم  ی خروج از خان  تمام چراغ ها و وسایل برقی ک  از قبل مشخص شده اند خاموش می شوند. شیر گاز قطج شده و 

حالت نیم  فعال در می آیند.) بثرای صثرف  جثویی در مصثر  انثرژی(  دزدگیر فعال می شود و سیستم سرمایم و گرمایم ب 

وضعیت باز یا بست  بودن درها روی صفح  ی لمسی افراد خان  نشان داده می شود و آنها می توانند بدون هیچ گون  دغدغث  ای 

 راجج ب  روشن ماندن اتو و کتری و یا خاموش بودن اجاق گاز منزل را ترک کنند

                       

 دستگاه اثر انگشت               قفل رمز الکترونیکی                  پردازش صدا                        پردازش تصویر

برای ورود یک فرد ب  داخل ساختمان ابتدا تصویر فرد شناسایی شده و در صورت تشخیص، نوبت ب  شناسایی صثدا و دادن اثثر 

د مراحل فوق کد امنیتی ک  شامل رمز از پیم تعیین شده برای فرد می باشد توسط کاربر وارد می شثود و انگشت و بعد از تایی

 در صورت صحیب بودن این مراحل میتواند وارد ساختمان شود.
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 درب ورودی و خروخی خودرو :-5-6

م کارت خوان ، فرد خودروی خود را در این بهم با استفاده از دئ سیستم پردازش تصویر برای شناسایی پالک خودرو و سیست

 میتواند وارد پارکینگ کند

 

 
 شناسایی پالک خودرو                                                      دستگاه کارت خوان    

 سنسور روشنایی 

 

ودرو این روشنایی ب  در صورت ورود خودرو بهترین روشنایی را برای دید راننده تعیین کرده و در صورت خاموش شدن خ

 (، ؟، ؟)کمر پشتی و همکارانود یا همان حالت باال بر میگردد.حالت عادی خ

. 
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 سناریو ی شبیه ساز حضور -5-7

برای آن ک  نبود افراد در منزل مشخص نباشد با انتخاب گزین  ی شبی  سثاز حضثور، زمثانی کث  در منثزل نیسثت در سثاعت 

 می شود و چراغی روشن و پس از مدتی خاموش می شود و...مشخصی پرده ها باز و یا بست  

 

 سناریوی ورود به منزل -5-8

دیگر الزم نیست صاحبان منازل هوشمند یک دست  کلید برای ورود ب  منزل شان استفاده کنند. فقط کافی است آن ها انگشت 

نگشت افراد درب ورودی را باز می کند  همننین خوذ را بر روی قفل درب قرار داده و سیستم ساختمان هوشمند بر اساس اثر ا

کسانی ک  در منزل حضور دارند از ورود هر یک از اعضا با خبر می شوند. همننین با لمس کثردن کلیثد ورود بث  منثزل تمثام 

ف سیستم ها ب  حالت از پیم تعریف شده در می آیند. ب  عنوان مثال سیستم دزدگیر غیر فعال شده و چثراغ هثایی کث  تعریث

شده اند روشن می شوند . پرده ها در صورت روشن بودن هوای بیرون باز می شوند و در صورت تاریک بثودن بیثرون پثرده هثا 

بست  می مانند و چراغ های از قبل تعیین شده روشن می شوند و دمای منزل ب  حالت از پیم تعیین شده در می آیثد و چثای 

م مدیریت هوشمند دمای محیط ب  حالت مطبوع در می آید و اگر چنانن  فثرد ساز روشن می شود. در ضمن با توج  ب  سیست

در منزل از حیوان خانگی نگ  داری می کند سیستم هوشمند می تواند در فواصل مختلف غذای آن هثا را بث  صثورت خودکثار 

 بدهد.
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 سناریوی ورود مهمانان-5-9

یم تعیین شده در می آیند، ب  عنوان مثال چثراغ هثای دکوراتیثو و ب  محض ورود مهمانان تمام چراغ های خان  ب  حالت از پ

ویترین ها روشن می شوند تا تابلو ها و معماری داخلی ساختمان بیشتر ب  چشم آید. چثراغ راهثرو هثا و لوسثتر هثای قسثمت 

سثرمایم و پذیرایی روشن می شود و سیستم پخم ب  صورت خود کار شروع ب  پخم یک موزیک مناسب می کند و سیستم 

گرمایم نیز ب  حالت تعریف شده برای مهمان تبدیل می شود. در هنگام صر  شثام هثم پثس از هثدایت مهمثان بث  قسثمت 

پذیرایی، صاحب خان  کافی است  بر روی دکم  ی ریموت کنترل سناریوی شام را فشار دهد. پس از آن چراغ های موجثود بثر 

شود چراغ اصلی قسمت پذیرایی خاموش شده و چراغ های مخفی روشن مثی  روی میز شام ب  صورت رمانتیک نورشان کم می

شوند، همننین سیستم سرمایم و گرمایم بر اساس حالت تعیین شده در هنگام شام کار می کند.)در ابتدا سیستم سثرمایم 

است کث  ایثن درب  اولین بخشی ک  در قسمت پذیرایی با آن مواج  می شوید درب ورودیخاموش می شود تا غذا سرد نشود. 

ورودی ب  صورت کارت خوان بوده و از اعضای خانواده کارت ورود خواست  و در صورتی ک  صاحب خانث  دارای مهمثان باشثد و 

نخواهد قسمت کارت خوان فعال شود با تنظیماتی ک  روی پنل دستگاه قرار دارد بث  فثرد ایثن اجثازه را مثی دهثد کث  تعثداد 

عد از ورود افزاد ، این قابلیت وجود دارد ک  تعداد افراد ورودی بث  داخثل آپارتمثان و تعثداد افثراد مشخصی را وارد خان  کند. ب

خروجی از ساختمان محاسب  شود ک  در صورتی ک  صاحب خان  بخواهد از خان  خارج شود ب  او متذکر شود ک  شخص غریب  

 ای داخل خان  وجود دارد و از خان  خارج نشده است.

 

 اهپنل دستگ

 سناریوی حمام-5-11

ب  محض ورود ب  حمام بدون استفاده از هیچ کلیدی سنسور های حمام حضور اشخاص را تشخیص داده و روشن مثی شثوند. و 

مادامی ک  فرد در حمام حضور دارد روشن باقی می مانند و بعد از خروج از حمام چراغ ها خاموش شده و هواکم بثرای مثدتی 

ن فرد می تواند در حمام با استفاده از آین  تلوزیون ضد بخار بث  تماشثای برنامث  ی مثورد عالقث  ی معین کار می کند. همننی

 خود مشغول شود.

 سناریوی لند اسکیپ -5-11

فضای سبز مجتمج، باغن  و باغ دیگر نیازی ب  باغبان ندارد و سیستم هوشمند طبق برنام  ی تعیین شده فضای سبز را آبیاری 

م  ریزی این سیستم می توان آبیاری را ب  صورت قطره ای و در زمثان هثای مشثخص انجثام داد. همننثین بثا می کند. با برنا
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در فضای سبز طنثین  استفاده از بلند گو های صخره ای، دکوراتیو و ضد آب می توان موسیقی دلخواه را با صدای عالی و شفا 

  (شرکت آرامیسانداز کرد. )

ب  نوع گیاه ، گون  گیاه و مقدار رطوبت خاک ک  توسط دستگاه اندازه گیثری مثی شثود آبیثاری در قسمت آبیاری سبز با توج  

 صورت می گیرد. ک  کاربر مشخص کننده وضعیت آبیاری است.

سم پاشی : سم هایی ک  در قصول مختلف باید ب  گیاه اضاف  شود ، مخزن های خاص طراحی شده ک  این امکثان را مثی دهثد 

 شخاص یا شهصی این عمل صورت گیرد.ک  بدون دخالت ا

 

 آبیاری فضای سبز

. 

 سیستم اعالم باران -5-03

این سیستم در باالترین نقط  ساختمان نصب میشود ک  با کنترل رطوبت هوا و تشخیص باران قبل از وقوع را دارا می باشد کث  

کاربرد انثدازه گیثری  صال ب  زمین را دارا می باشد.این قابلیت را دارد ک  میزان ریزش باران و سیستم دفج رعد و برق توسط ات

ریزش باران در قسمت آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار میگیرد ، ک  میزان باران باریده شده در میزان آبیاری آن تاثیر دارد 

  کند.ک  این سیستم توانائی آن را دارد ک  امالح باران را تفکیک کرده و در صورت وجود سم، سم را دفج 

 قدردانی -6

و در نهایت، نهایت مراتب تشکر و سپاس را از پروفسور ایرج اعتصام دارم ک  افتخار شاگردی کردن در مقامشان را ب  بنده  

 دادند و با راهنمایی و تشویق هایشان در پیشبرد اهدا  در مسیر شکل گیری پایان نام  ب  بنده کمک نمودند.
 نتیج  -7

ک  از دیر باز معماران ب  آن روی کرده اند، معماری پایدار و صثرف  جثویی در انثرژی اسثت. کث  عملکثرد یکی از رویکرد هایی 

معماران در این حیط  منجر شده است تا راه کار هایی بسیار مناسبی برای بهبود مصر  و آسایم و رفاه انسان فراهم گردد ک  

است ک  این بررسی نشان داده است ک  هر سناریو در مسکن تثا   BMSیکی از این امکانات تکنولوژی اتوماسیون ساختمان یا 

 چ  میزان می تواند هم در صدد رفاه افراد و هم مسئول در حفظ  انرژی بر بیاید.
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 مراجع -7

گرجی مهلبانی، یوسف، معماری پایدار و نقد آن در حوزه ی محیط زیست، نشری  ی علمی پژوهشی انجمثن علمثی معمثاری و شثهر  [0]

 13، پاییز 0ازی ایران، شماره س

کامران کسمایی، حدیث ، براتی فرد، علیرضا، غفاری، پرینهر، نگرش ها و اصول در معماری پایدار، همایم ملی عمران، معماری، شهر  [2] 

 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردستان0231سازی و مدیریت انرژی، بهمن ماه 

 ، ؟ ، تامین مالی پایدار شهر : چگونگی تامین مالی ب  منظور توسع  پایدار شهری شرزه ای ، ماجد ، غالمعلی ، وحید [3]

 6لقایی ، محمدزاده ، حسنعلی ، حمیده ، ؟ ، مقدم  ای بر مفهوم توسع  شهری پایدار و نقم برنام  ریزی شهری ، هنرهای زیبا ،  [4]

ائ  ی راهکار های مناسب نگهثداری انثرژی در معمثاری سثاختمان هثای رضایی، داود، نهاوندی، مرضی ، زنده شاهوار، محمد امین، ار [5]

 0233مسکونی و بررسی کارایی سیستم های هوشمند، اولین کنفرانس ملی معماری و فضا های شهری پایدار، مشهد مقدس، آذر ماه 

و 00نس دانشجویان عمران سراسر کشور، باقالنی، مصطفی، اجرای نوین ساختمان با استفاده از شیش  های هوشمند، پانزدهمین کنفرا [6]

 ، دانشگاه ارومی  0232شهریور ماه  02و 03

، پایداری شهری با نگاهی ب  ویژگی های شهرهای ایثران ، اولثین همثایم بثین  1335جعفریان ، عبدالحسین پور ، مزدک ، فرید ،  [7]

 المللی شهر برتر ، طرح برتر سازمان عمران شهرداری همدان.

 ، توسع  پایدار و مفاهیم آن در معماری مسکونی ایران ، مسکن و روستا. 1331، پروردی نژاد ، مهدی ، سمیرا ،  زندی  [8]

 ، تدوین معیارهای ساختار محالت شهری پایدار ، باغ نظر 1313مفیدی ، مضطرزاده ، سید مجید ، حامد ،  [9]

کارهای بهین  سثازی مصثر  انثرژی در سثاختمان هثای هوشثمند، سثومین مروتی، آرش، بهاری، تارا، فیروز فر، سهیل، بررسی راه [01]

 کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در نگهداشت انرژی

،اولین همایم منطق  «بررسی راهکارهای بهین  سازی مصر  انرژی در ساختمانهای هوشمند»،0231احمدی کمرپشتی وهمکاران، [00]

 ای مهندسی عمران،دانشگاه آزاد جوسار

ارائ  مدلی جهت ورود هوشمندان  هوش مصنوعی ب  صنعت ساختمان با استفاده از تکنیک تصمیم گیثری »،3102سرمدی،مرتضی، [02]

 ،دانشگاه آزاد اسالمی تبریز،تبریزInternational conference on civil Engineering،«چندمعیاره

عماری همگام باطبیعت در راستای کاهم مصر  انثرژی ومقابلث  بثا تغییثر بام سبز رویکردی نوین در م»،0233عبداهلل زاده،صفورا، [03]

 ،سومین کنفرانس انرژی ومحیط زیست،تهران«اقلیم

صبور، محمد حسین، طاهری، مصطفی، اتوماسیون و سیستم های کنترل فثازی بثرای زیثر سیسثتم روشثنایی در سثاختمان هثای  [04]

 هین  سازی مصر  انرژی با رویکرد توسع  ی پایدارهوشمند، دومین همایم ملی اقلیم، ساختمان و ب

0232معرفی هوشمند سازی و عملکرد اتوماسیون ساختمان، شرکت آرامیس، تهران،  [05]  

3، ص0213صنعتی طراح، محسن، سیستم مدیریت هوشمند ساختمان، نشری  پیام مدیران فنی و اجرایی،  [06]  

 61، ص 0212سال  23آبادی، شماره  -ند در ساختمان، فصلنام  شهرسازی و معماریبهزادی، بهزاد، سیستم های کنترلی هوشم[ 07]
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حریری، رضا، اصول صرف  جویی انرژی در ساختمان های صنعتی،دوره ی مدیریت انرژی،موسس  مطالعاتی بین الملی انرژی وزارت [ 08]

 0211نفت، 
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