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 *اسلوب های رسیدن به مسکن پایدار توسط اقدامات هوشمند سازی

 *1سیّد کسری میرپادیاب

 ، قزوین، ایرانمهندسی معماری، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین

Kasrapadyab@gmail.com 
 

 2پروفسور ایرج اعتصام

 تهران مدیر گروه معماری دانشگاه علوم تحقیقات معماری و شهر سازی دانشگاه بروکلی آمریکا، استاد تمام دانشگاه تهران،استاد 

 

 

 

 
 چکیده 

 

یکی از عواملی که امروزه با آن به عنوان یک چالش رو به رو هستیم مسئله ی حفظ و تولید انرژی توسط ساختمان ها است که 

تمام عواملی که ما را به این مهم نزدیک کند میسر نخواهد شد. در جهان کنونی اقددامات زیدادی بدرای این امر جز با شناسایی 

حفظ و صرفه جویی در مصرف انرژی صورت می گیرد ولی به نوعی جمع آوری تمام این امکانات در یک سداختمان مدی تواندد 

د به همین دلیل برای شناسایی عواملی که در ایدن کمک قابل توجهی را جهت صرفه جویی مصرف انرژی پیش روی ما قرار ده

راستا ما را یاری می کنند در این تحقیق سعی بر آن شده تا با مطالعات کتابخانه ای و اسناد موجدود بده معرفدی راه کدار هدا و 

 ی به کار بندیم.روش هایی که ما را در این امر کمک می کند بر آییم. و مصالح هوشمند را بتوانیم شناسایی و در طرح معمار

 

 BMS معماری پایدار، ساختمان هوشمند، مصالح هوشمند، مدیریت هوشمندواژگان کلیدی: 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
ا راهنمایی این مقاله بر گرفته از پایان نامه ی )طراحی مجتمع مسکونی هوشمند با رویکرد معماری پایدار( سیّد کسری میرپادیاب ب*

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

 به آن رسیدن که است آل ایده هدفی انرژی مصرف کاهش صنعت، توسعه و جمعیت رشد به رو روند به توجه با شک بدون

 مصرف به نیاز که شود اتخاذ باید تمهیداتی و راه ها ها ساختمان ویژهه ب جامعه مختلف های بخش در. است دشوار بسیار

 نوین های فناوری از استفاده ساختمان بخش در. باشد نیز طبیعت با همگام و منطبق روشی سویی از دهد و کاهش را یانرژ

 نشدن یا شدن ایجاد برای ها ساختمان چیدمان سبز، بام انرژی، تولید در زباله از استفاده خورشیدی، های مانند ساختمان

 بسیار های راه از باشد یکی سودمند بسیار انرژی مصرف در جویی صرفه و ژیانر تقاضای کاهش در تواند می هم روی سایه بر

 مختلف فصول در آن تابش و خورشید حرکت گردش با خود به خود که است جهت رعایت سازی ساختمان استقرار در مهم

 می چندان دو ختمانسا در را سازی جهت رعایت مناطق بعضی در مخرب بادهای وجود دیگر طرف از. تنگاتنگی دارد ارتباط

 بوده پیشرفته صنعتی کشورهای توجه مورد اخیر دهه چند در که موضوعاتی مهمترین از . یکی(0931)ضیاء بخش، برزگر،؟، .کند

و پژوهش های جدید نشان داده که باشد.   میزیست  و روشهای سازگار با محیطتوسط  انرژی اتالف از جلوگیری بحث است

. ساختمان هایی که از تکنولوژی جدید و میزان مصرف انرژی آن، رابطه مستقیمی برقرار است بین سطح توسعه یک کشور

برخوردارند و در مقایسه با ساختمان هایی که از این مزیت به دور هستند قادرند با بهره گیری هوشمندانه از مصالح خود را با 

با طراحی سیستم های  .باشند احتمالی تغییرات هرگونه با انطباق قابل باید جدید های شرایط مناسب تطبیق دهند. ساختمان

مختلف هوشمند می توان مقدار مصرف انرژی در ساختمان را مدیریت کرد و آن را به حداقل رسانید. این مقاله در پی آن است 

املی که بر پایداری که  به استراتژی معماران در ارتباط با ساختمان های آینده و همچنین هوشمند سازی آن بپردازد تا عو

ساختمان موثر هستند بررسی کند. لذا الزم است تا استراتژی های طراحی در ساختمان های جدید شناسایی و معرفی شود. در 

ایران به دلیل فراوانی منابع انرژی فسیلی اقدام چندانی در این رابطه صورت نگرفته است. توجه به معماری در ساخت ساختمان 

طراحی مناسب بنا با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و کسب  ی است که در کشور ما باید مورد بررسی قرار بگیرد.ها یکی از اصول

انرژی متضمن آسایش ساکنین ساختمان ها می باشد. با توجه به ذخایر محدود فسیلی دیگر نمی توان به منابع موجود متکی 

حال حاضر در آستانه نسل بعدی ساختمان ها هستیم. نسلی که پیامد آن  بود و باید از انرژی های تجدیدپذیر بهره برد. ما در

به وجود آمدن ساختمان هوشمند می باشد به انواع روش های مختلف. سیستم هوشمند ساختمان به سیستمی با مدیریت 

انرژی  شرایط ایده  یکپارچه اطالق می شود که در صدد آن است که با بکارگیری از آخرین تکنولوژی ها و بهینه سازی مصرف

آل را در ساختمان به وجود بیاورد. هدف از هوشمند سازی ساختمان تطبیق کارکرد اجزای مختلف با توجه به شرایط محیطی 

 و نیاز ساختمان در آن زمان می باشد. هوشمند سازی باعث صرفه جویی در زمان و هزینه نیروی انسانی می باشد. 

 سواالت تحقیق -2

 ه اهداف معماری پایدار چه عواملی دخیل هستند؟برای رسیدن ب -0

 چه اقداماتی ما را به سمت معماری پایدار سوق خواهند داد؟ -2

 آیا طراحی ساختمان هوشمند ما را به رویکرد معماری پایدار نزدیک می کند؟ -9

 

 روش تحقیق-9

ی بر شناخت و معرفی تکنولوژی های نوین در این تحقیق با استفاده از منابع مکتوب مطالعات کتابخانه ای و اسناد موجود سع

 جهت رسیدن به پایداری و هوشمندی شده است.
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 تعاریف-4

 توسعه ی پایدار-4-1
 بددون را بشدر کندونی کده نیازهدای ای توسعه":  است قرار بدین شد، ارائه توسعه پایدار از ریو اجالس در که تعریفی مهمترین

ندژاد،  .)زندیه، پدروردیشود توجه نیز فردا نسلهای و محیط زیست به آن در و ساخته دهبرآور آینده، نیاز نسلهای افکندن مخاطره

 ارتبداط یک اگرچه. باشد می اجرا و(  اکولوژی)شناسی بوم ، پایداری:  های واژه تامین نیازمند که است مفهومی واژه این(0933

 یک مثال، برای. باشد می فرد به منحصر جانبه دو صورت هب و مستقل مقوله هر وجود این با  دارد، وجود ها بین زیر واژه محکم

 بایدد زیسدت محیط با سازگار ساختمان یک که همچنان نباشد، سبز یا محیط با سازگار ولی باشد پایدار ساختمان ممکن است

 ایدن میدان بدلمتقا ارتباط سطح اساس بر ساختمان بودن سبز سطح باشد اجرا و زیست محیط با پایداری، سازگاری از ترکیبی

)قربانی، باشد اجرایی و اکولوژیک پایدار، نسبی طور به که باشد سبز تواند می زمانی تنها معماری اثر یک .شود تعیین مقوله سه

 صارمی،؟،؟(

 ساختمان هوشمند -4-2

ستم در یک تعریف ساده می توان گفت که یک ساختمان هوشمند به ساختمانی اطالق می شود که به زیر ساخت های سی

مدرن اطالعاتی و ارتباطی مجهز شده باشد به نحوی که ساختمان را قادر نماید تا با بهره گیری از یک سیستم مرکزی 

هوشمند، لحظه به لحظه تغییرات را ثبت کند و خود را با شرایط جدید و محیط اطراف هماهنگ و منطبق سازد. طبق تعریفی 

نوآوری های مبتنی بر تکنولوژی در قالب یک مدیریت هوشمند و در جهت جامع تر یک ساختمان هوشمند را ترکیبی از 

 انیستیتو" تعریف به بنا هوشمند یک ساختمان (0932)رضایی، نهاوندی، زنده شاهوار، بازگشت سریع سرمایه می دانند. 

 درونی روابط و مدیریت و خدمات سازه، سیستم،: پایه عنصر چند از بهینه استفاده با که است بنایی "هوشمند های ساختمان

 تلفات، و انرژی نیاز رساندن حداقل به ها ضمن ساختمان قبیل این .نماید ایجاد اقتصادی صرفه دارای و مناسب محیطی ها آن

 بیشترین به طبیعی های انرژی از گیری ساختمان بهره میزان مناسب، های جهت طراحی با غیرفعال، روش به شود می سعی

 .یابد یم افزایش ممکن حد

 مصالح هوشمند -4-9

مصالحی هستند که با عملکرد هوشمندانه در مقابل تغییرات محیط می توانند مانند موجودات زنده خود را با شدرایط محیطدی 

منطبق سازند . برخی ازین مواد هر نوع خدشه و خرابی در ساختار خود را پیش بینی کرده و نقایص خدود را بدر طدرف سدازند. 

ژگی این مصالح مانند شکل ، میزان سختی ، فرکانس و رنگ آنها در یک حالت کنترل شده یا تحدت اثدر محدر  یک یا چند وی

 (0939.)مصطفی باقالنی، نیروی الکتریسیته یا میدان های مغناطیسی به صورت قابل توجهی تغییر می کند

 شناسایی عواملی که ما را به سمت معماری پایدار سوق می دهد-5

 آب و استفاده از آن هامنابع  -5-0
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موجود بودن در دسترس بودن  آب پا  ، باید از خصوصیات ساختمان ها ی سبز باشد. ساختمان ها باید از اسدتفاده مفدرط از 

آب های زیر زمینی برای مصارف غیر از پاکیزگی و آشپزی اجتناب کنند. معماران باید ازتجهیزات ذخیره کننده آب ودوسدتدار 

نند و از آب استفاده شده برای مصارف بهداشتی و فضای سبز و کشاورزی یا آب بداران مجدددا بهدره بدرداری طبیعت را نصب ک

نمایند. محوطه سازی تامین کننده آب بصورت خودکفا باید انجام شود.یک محوطه سازی با گیاهان محلی می تواند همزیسدتی 

آب آشامیدنی که یدک ملدک تجداری شداخص بدا  %51بیش از  بهتری با محیط اطرافش داشته باشد. ساختمان های سبز نباید

کمتر از پایه محاسدبه شدده بدرای  %91همان اندازه در آن ناحیه مصرف می می نماید را استفاده کند. ساختمان های سبز باید 

 ساختمان های سنتی آب مصرف کنند) که شامل آبیاری نمی باشد(

 

 

 

 

 

 اران جهت آبیاری: معرفی روش جمع آوری آب ب1 شکل

 

 توسط آب باران آبیاری نحوه ی عملکردسیستم: معرفی 2 شکل

 : بازیافتی آب از راه کار های استفاده

 %41 تا آب مصرف کاهش برای فشار کم کشی لوله کردن اضافه و نصب .0
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 بدرای آب طغیان و باران آب مدیریت . 9سیالب و آب طغیان مهار برای ساختمان سایت در باران آب کشی لوله شبکه نصب .2

 و...  و شدو و شسدت منظدور بده سدایت از شدده آوری جمع آب از استفاده.  4ساختمان به صدمه و خا  فرسایش از جلوگیری

 ساختمان چرخه در خاکستری آب از بهینه استفاده

   ؟ کرد کنترل را سایت در موجود باران آب توان می چگونه

   (0939مدی،  )حسینیان، ناپذیر نفوذ فرش سنگ وسیله به. 9گیاهی های گونه کاشت. 2نساختما اطراف در باران آب کشی لوله

راهکار و مزایا استفاده از ساختمان های بلند مرتبه در کاهش و مصرف بهینه ی انرژی آن هم از نوع تجدید پذیر و 

  در نهایت صرفه اقتصادی و زیست محیطی :

جهدت گیدری صدحیح . 9استفاده از پنجره های فتوولتاییک شفاف. 2ان جاذب حرارتیاستفاده از سطح گسترده بدنه به عنو. 0

تصفیه فاضالب ، جمع آوری آب باران ، بیوگداز یدا جدایگزینی اندرژی . 4ساختمان در مسیر باد غالب و تعبیه توربین های بادی

استفاده کاربردی از امواج متراکم . 6انرژی استفاده ار مصالح جهت جلوگیری ازهدر رفت . 5برقی حرارتی به جای استفاده از گاز

 (0939امیرشقاقی،  فر، )قهرمانیاز قبیل موبایل، رادیویی... در جهت ایجاد انرژی قابل استفاده 

 منابع باد و استفاده از آنها -5-2

 بادی توربین -5-2-0

اسدتفاده  کشاورزی یا صنعتی تجاری، سکونی،م نوع از الکتریکی بارهای تأمین جهت ها توربین این از منفرد، بادی های توربین

 نزدیکدی در هدا تدوربین ایدن اکثدراً. است متصل نیز شبکه به مصرفی بار و داشته قرار توربین مجاورت در مصرفی بار. می شود

 سدترهگ اسدت. امدروزه کیلدووات 011-01 بدین هدا تدوربین این اندازه عموماً. می شوند داده قرار منازل از یا گروهی کشتزارها

 ایدن از باتری شارژ یا آب پمپاژ برای مثالً دهد می قرار پوشش تحت را صنایع از وسیعی طیف بادی توربینهای کاربرد و فعالیتها

 اندرژی بده سدپس و مکدانیکی اندرژی بده بداد جنبشدی انرژی بادی های در توربین عملکردی نظر از. شود می استفاده توربینها

 (0939حسینی، محمدیان، ینی،)حسگردد.  می تبدیل الکتریکی

 بادگیر-5-2-2

 سدالیان مطبدوع، تهویده دسدتگاه این. است کویری گرم منازل داخل در خنک فضای ایجاد برای ایرانی ابداعی روش یک بادگیر

 صدورت بده کدوچکی برجکهدای معمدوالً بادگیرهدا.  است کرده تحمل قابل را ایران مردم زندگی فضای دور، از روزگاران درازی

 بخدش دو در بدادگیر اصدلی کدار. نمیشود دیده وجه هیچ به آنها در مثلث ساختار که اند منتظم های چند ضلعی یا هارضلعیچ

 چشدمه بده اینکده محض به هوا که طوری به میکند هدایت زیر قسمت به را مطبوع و دلپذیر که هوای آن یکی میشود؛ خالصه

 ایدن دوم کار. میشود کشیده پایین به تمامتر چه هر سرعت با باد بادگیر، ایه چشمه وضعیت ویژه دلیل به وزد می بادگیر های

 )حسدینی،.دهدد مدی انجدام را مکدش کدار واقع در یعنی فرستند می بیرون به آلوده را و گرم هوای بادگیر دیگر جهت که است

 (0939،محمدیان 
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 امین انرژی ساختمان: تشریح استفاده از منابع طبیعی و ابزار های انسان ساخت در ت2جدول 

 تصویر و معرفی روش کاربرد امکانات منبع انرژی

هتولید الکتریسیت آب  پدره آب هدای لوله داخل در که است صورت این به 

 جریددان صددورت در کدده مددی شددود داده هددای قددرار

 حرکدت ها بده پره این ها لوله داخل در آب داشتن

 میددان کده دارندد رو قابلیدت ایدن کده آیند می در

  الکتریسته تولید برای کنند ایجاد طیسیمغنا

 به آب بازگرداني

مصرف چرخه  : 
 چرخده بده را آنهدا دوبداره بتوان که هایی آب

 و گیاهدان آبیداری بدرای کده بازگرداند مصرف

 آب تمدام .کرد استفاده آنها از میتوان شستشو

 در کده شده ذخیره منبع یک در مصرفی های

 ایدن کده کدرد استفاده آن از بتوان نیاز صورت

در  کده اسدت محددودی ظرفیت دارای مخزن

 بده اضدافه آبهدای ، منبدع این پرشدن صورت

 :می شوند هدایت شهری فاضالب

 

هتولید الکتریسیت باد  بده باد وسیله به بتوانند هایی که توربین از ستفادها 

 برق این و کنند برق تولید بتوان که آیند در حرکت

 .گیرد قرار دهاستفا مورد مصارف خانگی در

 

استفاده از صفحات  خورشید

 خورشیدی
 تنظشي  هشا  بخش  در خورشيد حرارت و نور از

 توسش . مشي ششود اسشتااد ... و بشر  توليشد,  گرما

بششر   حششدود  تششا خورشششيد  مششي تششوا  صششاحات

 كرد تامي  را منزل مصرفي

 
 

 استفاده از آبگرمکن

 خورشیدی
 يشششتقابل ايششش   خورششششيد  آبگشششرمك  هشششا  توسششش 

 بشششرا  گشششر  آب بشششه را سشششرد آب كشششه دارد وجشششود

 كند داخلي تبديل مصرف
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 ساختمان انرژی تامین در انسان ساخت  انرژی خورشید و ابزارهای از استفاده -6

 شیشه های هوشمند -6-0

 و ندور شددت کنتدرل در تواندد می که باشد می شیشه رنگ و شفافیت میزان تغییر امکان هوشمند، های شیشه های قابلیت از

 هدا پنجره لذا.  گردد محیط به بنفش ماورای اشعه ورود کاهش باعث ترتیب بدین و نماید ایفا مؤثری نقش انرژی، کاهش تلفات

 گرمدا حفظ امکان شرایط این در. کنند می ایفا نیاز مورد انرژی میزان و ساختمان داخل به ورودی نور در کنترل را اصلی نقش

 خاصدیت بدر عدالوه. شدود می فراهم دلخواه نور میزان تأمین همراه به انرژی، معقول سازی و ذخیره محیطی مناسب سرمای یا

 را شیشه وضعیت بتوان که دهد می را امکان این کند، می جلوگیری ساختمان در از اتالف درصد 41 تا که انرژی سازی ذخیره

 گرمدا ورود امکان شیشه کردن تیره با آفتابی گرم روزهای در بتوان تا تغییر دهد، مات صد صددر حالت به شفاف کامأل حالت از

 با کنترل قابل های شیشه. داد ورود اجازه خورشید گرمای و به نور آن شفافیت با سرد روزهای در و داده کاهش را ساختمان به

 شیشده دیگدر اندواع. )هسدتند دی اس پی و( سی ال)مایع  کریستال ،(اس ای) الکترونیک نوع سه شامل متفاوت های مکانیسم

 قابلیدت بدا هدای شیشه اپتیک، – هالوگرافیک های شیشه گراد، سانتی درجه 24 روی تنظیم خود شیشه الکتروکرومیک، های

 (0939تقوی، )بیگمشدن(  خاموش و روشن و تنظیم

 مزایای استفاده از شیشه های هوشمند:

رژی، هزینده کمتدر بدرای تاسیسدات گرمایشدی و سرمایشدی، آسایش حرارتی در زمستان و تابستان، کداهش هزینده سداالنه اند

جلوگیری از اشعه های مضر خورشید، تامین روشنایی مناسب ساختمان، کاهش هزینه مورد نیاز برای روشنایی، کاهش آلودگی 

 صوتی، استحکام باال

 معایب استفاده از شیشه های هوشمند

ک گرفته تا پنجره هدای بدا ذرات معلدق بدا وجدود مزایدای زیداد دارای پنجره های هوشمند موجود از پنجره های الکتروکرو می

 (3131، )مصطفی باقالنی معایبی از جمله قیمت باال ، کاهش سریع بازدهی ، به کار گیری مواد زیان آور در فرایند ساخت هستند.

 انرژی کننده کنترل های شیشه

 کرد بهینه را حرارتی تبادل و عایق را ها آن ها، پنجره شیشه روی بر نانویی های روکش از استفاده با توان می راستا این در

 خاصیت شیشه به اصطالحاً (Low emission) انکار قابل غیر انرژی مصرف کاهش در آنها نقش صورت این در. کرد واضافه

 اما دهند، می را خورشید نور طیف مرئی بخش عبور اجازه گسیل، کم های شیشه در نانویی پوشش. بود گسیل خواهد کم

 از ناشی حرارت انتقال ها شیشه این. کنند می فیلتر و منعکس را( بنفش ماوراء) مضر امواج و( مادون قرمز امواج) حرارتی طیف

 انتقال همچنین و دهند می کاهش زیادی مقدار به را است تابش و جابجایی های هدایت، پدیده از ترکیبی که دما اختالف

 مزایایی شیشه، نوع این از استفاده مذکور، مشخصات به توجه با. دارند تحت کنترل نیز را( خورشید ژیانر کسب) تابشی حرارت

 با همراه خورشید مضر های اشعه ورود از جلوگیری انرژی، هزینه ساالنه کاهش تابستان، و زمستان در حرارتی آسایش جمله از
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 ها شیشه نوع این .دارد بر در را روشنایی، نیاز برای مورد ینههز کاهش نتیجه در و ساختمان برای مناسب روشنایی تأمین

 عبور قرمز عبوری وتنظیم مادون و بنفش ماوراء امواج شدید باکاهش قادرند خصوصیات، سایر و دررنگ تنوع دارا بودن ضمن

صرفه  در و کرده گیریجلو ساختمان داخل انرژی رفتن هدر از درصد 31 تا تابستان ودر درصد 35 تا زمستان در مرئی، نور

 (0939حسینی، محمدیان، . )حسینی،باشند داشته بسزائی نقش ، انرژی مصرف جوئی

 هوشمند های شیشه: تشریح و تعریف انواع 3جدول 

 مزایا انواع شیشه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هوشمند های شیشه

 

 شیشه های فتوکرومیک

 

با برخورد نور خورشید تیره شده و به عبارتی 

 ر دست ما نمی باشدکنترل آن د

شیشه های چند جداره )حداقل دو جدداره( کده  شیشه های گس کرومیک

پوشش های معینی بدر روی آنهدا انددود شدده و 

بین الیه ها از گاز هدای مختلدف اسدتفاده شدده 

 است

 USERبدون جریان الکتریکدی و بددون فرمدان  شیشه های تروموکرومیک

ی خدا  استفاده می شوند و حاوی مواد پلیمدر

می باشد که در دمای پایین به هم ادغام شدده و 

در دمای باال منبسط و پراکندده مدی شدوند کده 

 این خود باعث پراکندگی نور می شود

با کنترل عبور نور از میان الیه های مختلدف آن  شیشه های لیکوییدی

و ضریب شکست نور متفاوت در الیده هدا باعدث 

 ی شونداختالل مثبت در عبورنور خورشید م

شیشه هایی کده بدا جرایدان الکتریکدی رنگشدان  شیشه های الکتروکرومیک

و  OFFو  ONتغییددر میکنددد دارای وضددعیت 

حالت میانی که حافظه دار بودن آنهاست ، مدثال 

وقتی شیشده را بده رندگ آبدی در مدی آوریدم و 

ناگهان برق قطع شود حددود دو روز طدول مدی 

 هددای کشددد تددا رنددگ آن تغییددر کندشیشدده

 مدی نور کنترل بر عالوه هوشمندالکتروکرومیک

 هدوای در مدثال. کنندد کنتدرل نیدز را دما توانند

 ها شیشه این شفافیت میزان محیطی بسیار گرم

 شدود مدی موجب و شده کم اتوماتیک صورت به

 وارد بسته در محیط به داخل نور کمی مقدار که

 در هدوا حدد از بدیش شددن گدرم از مانع و شود
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 شیشده هدا ایدن از استفاده. شوند یم اتاق داخل

 را اتداق بده وارده حدرارت و ندور میزان تواند می

 تهویه سیستم به مربوط های وهزینه کند تعدیل

 یابد می کاهش به شدت منازل در هوا

  شیشه های هوشمند نانوسیمی پلی آنیلین

یک مادون با قابلیت انتقال نور مریی و رد نور نزد شیشه های هوشمند نانو بلوری

 قرمز

 اجدازه گسدیل، کم های شیشه در نانویی پوشش انرژی کننده کنترل های شیشه

 مدی را خورشدید ندور طیدف مرئدی بخدش عبور

 و( مدادون قرمدز امدواج) حرارتی طیف اما دهند،

 می فیلتر و منعکس را( بنفش ماوراء) مضر امواج

 از ناشدی حدرارت انتقدال هدا شیشده ایدن. کنند

 هدای هددایت، پدیدده از ترکیبی که دما اختالف

 کداهش زیادی مقدار به را است تابش و جابجایی

 تابشددی حددرارت انتقددال همچنددین و دهنددد مددی

 .دارند تحتکنترل نیز را( خورشید انرژی کسب)

ساختمان درونی این شیشه تشکیل شده از دو الیه شفاق قلع به عنوان الکتدرود مدی باشدد کده : شیشه های الکتروکرومیک

ای از کریستال مایع بین آنها ساندویچ شده است. با گذراندن جریان الکتریسیته از فیلم کرستال مایع شفاف می شدود ، بدا  البه

 قطع جریان کریستالها با جهت گیری تصلدفی در فضا موجب پخش کردن نور و در نتیجه مات شدن شیشه می شوند.

 

الکترومیت : تصویر شبیه سازی شده از شیشه های3شکل           
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 شیشه هایی که نور خورشید را به الکتریسیته تبدیل می کنند: 4شکل 

پنجره هایی که در آن از ابر خازن ها استفاده شده این ابرخازن ها درون پنجره های الکترونیکی قرار داده شده اند. که قدادر بده 

ها نور را جذب کرده و در خود ذخیره می کندد، زمدانی  تغییر رنگ هستند. زمانی که تابش نور خورشید شدید است این پمجره

که ظزفیت این پنجره ها تکمیل شد، در ادواتالکترونیکی دیگر نظیر نمایشگرهای تلوزیونی به کار گرفت با مصرف انرژی ذخیره 

 شده در پمجره هوشمند نوسط ادوان، خازن های تخلیه شده و دوباره با جذب نور خورشید شارژ می شوند.

 وهوشمند ممتد ولتائیک فتو های سلول با خورشیدی های سایبان -6-2

 پلی) ولتائیک فتو های سلول با( شفاف و مات) های شیشه پره آن در که است تنظیمی قابل یا ثابت خارجی خورشیدی سایبان

 نیدروی هدم سدایه و هم رتیبت این به. اند شده یکپارچه( گیرند می قرار شیشه ورق دو بین در مونوکراستالین که و کراستالین

 (0939تقوی، بیگم )زهرا .شود می فراهم الکتریسیته

 نما های سبک -6-9

 برد سمنت و کامپوزیت های ورق سرامیک، سنگ،) نما مصالح که ترتیب بدین شوند، می اجرا خشک صورت به سبک نماهای

 و عمودی اعضای شامل فلزی سازه این. شوند یم نصب شده، مهار ساختمان سازه به که فلزی سازه یک روی( فایبرسمنت یا

 نظر در نما الیه و خارجی شده عایق دیوار بین هوا الیه یک سبک، نماهای در .کنند می تامین را نما پایداری که است افقی

 وجود آن به بیرون هوای آمد و رفت امکان که طوری باشد، بسته و شده بندی درز کامال تواند می هوا الیه این. شود می گرفته

 انبساط امکان کوچک، باز درزهای این. شود می گفته در موجود هوای و باشد باز نما، قطعات بین درزهای یا باشد، نداشته

OJVF آورند می فراهم نیز را نما قطعات گرمایی یا 9 باز درز با شونده تهویه نمای آن به صورت این در. شود تهویه الیه این .

 بیرونی پوسته کردن خنک ساخت، مدت در مصالح در مانده باقی آب تبخیر: آورد می وجود به را زایام این هوا الیه وجود

 به بیرون به درون از گرما پراکندگی از ممانعت تابستان، طول در ساختمان درون به بیرون از گرما جریان کاهش و ساختمان

 یا سفالی دیوار ،(گچ الیه) داخلی کاری ناز :  از عبارتند ندهشو تهویه نمای دهنده تشکیل های الیه .حرارتی پل نبودن دلیل

 تهویه نمای از ای شده ساده مدل ،0 تصویر. نما های پانل فوالدی، یا آلومینیومی سازی زیر هوا، الیه حرارتی، عایق آجری،

 و بسته هوا الیه نماها سایر در که، است این مشابه نماهای سایر و OJVF بین اصلی تفاوت .دهد می نشان را باز درز با شونده
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 حرارتی عملکرد بهبود .است باز نما سرتاسر در قطعات بین درزهای OJVF  در که حالی در است، باز پایین و باال در فقط یا

OJVF (خورشید تابش اثر در)نما قطعات شدن گرم ترتیب، بدین. است   شناوری اثر بر متکی خورشید تابش شرایط تحت، 

 محیط به حرارت انتقال و برد می بین از را حرارتی بارهای از بخشی جریان این. کند می ایجاد کننده صعود هوای جریان یک

 دلیل به آن کارایی اما افتد می اتفاق نیز باشند، نما پایین و باال در فقط بازشوها اگر پدیده این. دهد می کاهش را داخلی

 طول در هوا جریان بسته، هوای الیه دارای نماهای در. نیست اندازه این به هوا، هالی باالی در باالتر دماهای و جریان کاهش

 تاثیر امر این که کند می ایجاد همرفتی حلقه یک ترتیب بدین. آید می پایین سرد دیوار طول در و رود می باال گرم دیوار

 مقطع یک 2 تصویر در. کند می اضافه شتاب و هدایت به را همرفت ساختمان، داخل به حرارت انتقال در و دارد معکوس

 (0939توسلی،  ). است شده داده نشان OJVF و شده درزبندی نمای از نمونه عرضی

   نما های پاسخگوی شرایط اقلیمی -6-4

نماهایی که پاسخگوی شرایط اقلیمی و جوی هستند از زمانی شروع به توسعه کردند که نیاز به سازگاری آن ها با عناصدر آب و 

وایی و عناصر حرارتی که ما بین انسان و محیط حرارتی اش بود رد و بدل می شد و به همین خاطر این نما ها الدویتی شددند ه

که این شخص جنبه های جدید از نماهدای سداختمان    Fangerتا در تخقیق ها استفاده شوند محققسن زیادی از جمله فنجر

ایشات کنترل شده به عنوان یک روش اصلی بای بده وجدود آوردن یدک مقیداس از آزم ,Fanger (2001) . را توسعه داده است

واحد استفاده شده. اثرات کامل محیطی درجه حرارت هوا، رطوبت، تابش، جابجایی هوا را با هم ترکیب کند و این اثرات را روی 

ز لحاظ عملکرد بسیار شبیه به پوست پوست بدن انسان از لحاظ اتالف حرارتی در نظر بگیرند چون پوسته و بدنه ی ساختمان ا

با پیشرفت علم و تکنولوژی نقش نما ها به حالت حفاظتی در مقابل محیط بیرون ) شرایط جوی( تغییر یافته و  انسان می باشد.

ا بدرای از آن ها انتظار می رود که ضد آب و بخار باشند تا بتوانند با توجه به مقاومت الزم،دمای مناسب و شرایط هوایی خوبی ر

فضا های داخلی تامین کند. با پیشرفت علم وتکنولوژی نقش نما ها به حالت حفاظتی در مقابل محیط بیرون ) شدرایط جدوی( 

تغییر یافته و از آن ها انتظار می رود که ضد آب و بخار باشند تا بتوانند با توجه به مقاومت الزم ، دمای مناسب و شرایط هوایی 

داخلی تامین کنند و بتوانند میزان انتقال صدای اطراف را به محیط داخلی شکننده و حساس انسان هدا خوبی را برای فضا های 

 Houghton, 1998) .)کنترل کنند از دیدگاه. عملکرد نما های جدید به عنوان فیلتر محیطی تلقی می شود

 نما های دو جداره -6-5

ای پایدار نیستند. این دیدگاه در واقدع مراحدل مختلفدی را از ابتددا نما های دو جداره دیدگاه جدیدی برای داشتن ساختمان ه

گذرانده. نما ها به عنوان راه حل های مهندسی طی سال های جنگ جهانی هم در نظر گرفته شدند .در طول زمانی که بحدران 

ن مصدرف اندرژی  مسیر و جهت اصلی خط فکری طراحان روی ایدن مسدئله بدود کده چگونده میدزا 01انرژی بود در سال های 

این حقیقت امکانی را به وجود آورد که پرده های دیدواری ) حالدت  .(Lars H.Ringvold, 2004)ساختمان ها را کاهش دهند

تیغه( متداول شدند و با استفاده از شیشه های صیقل داده شده و لعابی شده نتوانستند جلوی از دست دادن انرژی خورشدیدی 

ایده ی نما هدای دو  31ود که نما های دو جداره شروع به گسترش پیدا کردند تا اینکه در دهه های را بگیرند. در همین زمان ب

جداره  به صورت گسترده ای در سطح جهانی و برای ساختمان های تجاری مورد استفاده قرار گرفت که این نمدا هدا خیلدی از 

این عملکرد های مرتبط بدا تیغده هدای  در نظر گرفته بود.نگرانی های محیطی که برای جلوگیری از آن ها طراحی شده بود را 
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یکی از سبک هدای  در ارتباط با انرژی نیستند تقسیم شوند.  -2مرتبط با انرژی هستند  -0ساختمان می تواند به دو دسته که 

ایی از جملده جدید نما که به عرصه ی حضور رسید نما های حساس به انرژی هستند و تیغده هدای آن بایدد دارای عملکدرد هد

استحکام، قدرت، پایداری و دوام باشند. همچنین آن ها می بایست کنترل حرارت و میزان رطوبت و بخدار را عدالوه بدر جریدان 

بدا هجدوم تکنولدوژی هدای متفداوت در زمینده ی ( Wigginton & harris 2002 )حرکت آب و آتش سوزی را داشته باشدد.

تمان شکل گرفته است و عنوان شده کده آندان چگونده پاسدخگوی شدرایط محیطدی معماری، جنبه های مختلفی از نمای ساخ

هستند. به همین منظور دیدگاه های پیچیده در طراحی نما ارائه شده اند که در آن هدا لعداب کداری صدیغل کداری بدا میدزان 

هدا پیشدرفت کدرده اسدت. و  اجرایی باال استفاده شده است. همچنین سیستم های کنترل نور خورشید و سایه دار کردن در آن

کنترل های بیشتری را به صورت اتوماتیک انجام می دهند. این تکنولوژی ها به عنوان نما های تعاملی شناخته شده اند) یعندی 

واکنشی هستند که می بایست کامال مسئوالنه و هوشمندانه پاسخگوی شرایط جوی بیرون و نیاز های درون سداختمان باشدند. 

چنین  انرژی های طبیعی موجوداز جمله روشنایی، گرمایی، و عایق کاری را بهینه می کنند و به بهتدرین نحدو از این نما ها هم

استفاده می کنند. و میزان حرارت بهینه و الزم را همزمان نگه می دارد و حفظ می کنند. از آنجایی که هزینه هدای ندور آن ها 

زایی ممکن است در آینده کاهش پیدا کند. برای رسیدن به این هدف این نوع نما ها با رایج و محلی شوند و برای ساختمان ها 

 (Stephen Selkowitz ،4004)مورد استفاده قرار گیرند

 (پوسته دو نمای) هوشمند های پوسته -6-6

 بیروندی انداز سایه ابزارهای. دارند اندازی سایه جهت( پرده) ابزاری به نیاز ای شیشه کامأل های ساختمان مختلف های اقلیم در

 ای بدی کنترلدی سیسدتم. کرد پیدا توسعه اقلیمی های پنجره ایده هفتاد دهه در. هستند درونی انداز سایه ابزار از بسیار مؤثرتر

 ترکیدب بده حرارتدی، فرآیندد ایدن. کندد مدی تنظدیم را خورشید روشنایی و نور سطح و حرارت بیرونی ساختمان نمای در اس

 بداد، مسدیر بداد، سدرعت محیط، دمای داخل، فضای حرارت درجه نیز و پوسته دو ساختار نمای آیرودینامیک انواع از گوناگونی

 عمدودی یا افقی های سایبان از توان می هوشمند نمای طراحی در. بستگی دارد آن زاویه و خورشید تابشی عهاش عبور و جذب

 ضدد یدک عنوان به هوشمند پوسته عموم طور به. کنند تنظیم می را داخلی روشنایی خودکار طور به که کرد استفاده هوشمند

 مدورد زندده هدای ارگانیسدم همانند را های ساختمانی پوسته رانمعما اخیر سالهای در. کند می عمل ساختمان جلوی در گرما

 .هستند هوا و آب سازگا ربا و دهند می شکل تغییر کنند، می تنفس که هایی پوسته اند، داده قرار بینی باز و توجه

 :ساختمان دارد برای گرمایی تأثیر سه موضوع این

 بیشتر محیط دمای از مندهوش پوسته داخل در هوا حرارت درجه روز اوقات اکثر در

 داخلی پوسته به آفتاب اشعه تابش کاهش باعث هوشمند پوسته اضافی ای شیشه الیه

 پنجره از تابشی اشعه بار کاهش باعث پوسته، داخل در پرده گرفتن قرار امکان با هوشمند پوسته

بده  خدارجی محدر  چنددین یا یک به پاسخ در را خود بصری های مشخصه یا رنگ قادرند دهنده رنگ تغییر هوشمند مصالح

 الکتروکرومیدک و ترموکرومیدک فتوکرومیک، مصالح شامل خود محر  به توجه با مصالح این. دهند تغییر پذیر برگشت صورت
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 بدا( مغناطیسی الکترو اشعه وی، یو مرئی، اشعه) نور برابر در گیری قرار با سی، پی اختصاری نام با کرومیک فتو مصالح .هستند

 (0939تقوی، بیگم )زهرادهند.  می نشان ازخود واکنش رنگ تغییر

 هوشمند دیواره -6-0

 برای ها ساختمان نمای و ساختمان خدماتی های سرویس برای گرمایشی های ترموستات در معماری، در آنها مهمترین کاربرد

 21 محدیط دمدای کده زمدانی در خدور آفتداب نمای که اند شده طراحی طوری ها دیوار این. باشد می مدیریت انرژی و کنترل

 21 از تدر پدایین دمدا که زمانی و سفید تابستان، در گرما نتیجه در و خورشیدی انرژی جهت دفع باشد، می گراد سانتی درجه

 هدای اتاق تهویه های سیستم در آنها دیگر کاربرد. شود می هوشمند انجام و افت خودکار تناسب به رسد می گراد سانتی درجه

 آورد . فراهم را فضا مناسب تهویه شرایط تا شود می بسته و باز سیستم مشخص دماهای در که است ای گونه به نساختما

  آتریوم -6-3

 جدوئی صدرفه باعدث تواندد مدی شکل چند به مختلط و عمومی کاربریهای با مخصوصا ، مکان یک در آتریوم یک ساخت امکان

 داخلدی دمدای سدانتیگراد درجده 09 تا 01 دارای معمول بطور حرارتی میانجی شکل به ، حائل فضای یک بعنوان آتریوم .شود

 فضداهای.  اسدت تغییدر حدال در زمدانی تاخیر با و پیرامون محیط دمای نوسانات با همراه آتریوم خود دمای که حالی در است

 صدرفه ایدن مقدار.  می کاهد آنها شفاف سطوح از ناشی حرارتی اتالف از و کرده محافظت محیط شدید ازتغییرات آتریوم مجاور

 عناصدر حرارتدی هدایت ضرائب. 9.آتریوم تهویه و هوابندی وضعیت. 2.آتریوم داخلی دمای . 0:دارد زیر موارد به بستگی جوئی

 هسدتندکه کددر و شدفاف نیمده شدفاف، سدطوح از ترکیبی کالبدی لحاظ از ها آتریوم، .سطوح عایقکاری میزان . 4.آن سازنده

 آتریوم حقیقت در (0939) شریفی و همکاران، .کنند می احاطه را ها آتریوم داخلی فضای ، خارجی دیوارهای و راهروها بازشوها،

 بداران آب آوری جمدع بدرای حوضی دارای که شده می اطالق رومی های خانه درون دار روزنه های اتاق یا روباز های حیاط به

 قدرون در بدازیلیکی کلیسداهای های حیاط. است داشته را نور و تازه هوای تامین وظیفه اندرونی فضاهای کنار در که است بوده

 آگداهی از پس هجدهم قرن در.است بوده مذهبی های گروه تجمع برای ها حیاط این استفاده که اند خوانده نام بدین را وسطی

 گیداه اسدتفاده مدورد چدوبی قداب و یا شیشه های دیواره و سقف با فضاها این حرارت، نگهداری و جذب برای شیشه ازخوا 

 ای شیشده فضاهای بزرگ، های دهانه ایجاد و فوالدی قطعات تولید پی در و نوزدهم قرن طول در. گرفتند قرار هلندی شناسان

 و تدرین معدروف از. شددند سداخته و طراحی صنعتی و کشاورزی محصوالت های فروشگاه و ها نمایشگاه برگزاری برای عظیمی

 بده کلی بطور ها آتریوم.کرد اشاره میالن گالری و پاالس برایتوان،کریستال در سلطنتی پاویلیون به توان می ها آن ترین قدیمی

 معرفی ها گلخانه مبحث ذیل در آنرا معموال و شده بندی دست محیطی و اتصالی ، ،خطی یکپارچه ، مرکزی مختلف دسته پنج

 .)همان(کنند می

 باغچه گودال-6-3

 آن های نمونه. است رفته می فرو زمین داخل در طبقه یک و شده می ساخته مرکزی حیات وسط در باغچال یا باغچه گودال

 امکان بنا، در شده استفاده های خشت نیاز مورد خا  تأمین بر عالوه باغچه گودال شود می دیده نائین و یزد در کاشان،

 را میانی حوض که شده می دیده روانی آب باغچه گودال در معموالً بنابراین. است کرده می فراهم هم را آب قنات به دسترسی
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 در و شد می ساخته باز نیمه شکل به اتاق چند حیاط این حاشیه در. است رفته می دیگر های خانه آن به سرریز و کرده می پر

 و رطوبت از استفاده و ها حیاط نای بودن تر پایین و کوچک به توجه با. داشت رواج انجیر پسته و انار، چون درختانی کاشت آن

. است گرفته می شکل حیاط از تر اقلیمی مراتب به فضایی واقع در گیاهان، و خنکی گیاهان رطوبت بر عالوه زمین، خنکی

 محمدیان، )حسینی، .هستند زمینه این در هایی نمونه کاشان در آقا بزرگ مدرسه مسجد و نائین در پیرنیا خانه باغچه گودال

 (0939حسینی،

 ترومب دیوار -6-11

 شیشه سطح بین در که است گرما کننده حرارتی ذخیره جرم شامل که است مستقیم غیر وری بهره سیستم یک سیستم این

 سطح همچنین. می گیرد قرار هوا جهت خالی فضای متر میلی 25 حداقل با شود گرم باید فضایی که و جنوبی نمای خور

 پوشیده شده مشکی ورق یا انتخابی پوشش وسیله به یا شده آمیزی رنگ رنگ تیره با و دارد رقرا خورشید روبروی که دیواری

 به بستگی یابد می انتقال دیوار طریق از گرما که شود  میزانی جذب دیوار توسط حداعال به خورشید تابش شود می باعث است

 بزرگی قسمت تواند می و گیرد قرار استفاده تواند مورد می آبی دیوار یا بنایی مصالح دارد آن ضخامت و دهنده مصالح تشکیل

 زیر که دیوار از قسمتی یا دیوار ارتفاع کامل صورت به توانند می آنها دهد تشکیل را نیست ای شیشه که جنوبی را نمای از را

 تا 252 دریچه بدون و میلی متر 422 تا 922 دریچه با بنایی مصالح با ترومب مطلوب ضخامت.اجرا گردند دارد قرار پنجره

 052 این خام – آجری خشتی دیوارهای برای میزان این مثال برای.است دیوار چگالی مصالح و تراکم به بسته متر میلی 952

 252 قطر دارای باید حداقل آب های لوله. بود خواهد دریچه یابیشتر بدون متر میلی 222 آب برای و است متر میلی 252 تا

 قرار وشیشه جرم بین هوا فضای در تواند می و نیاز است مورد شبانه پرت کاهش برای هم بندی عایق الیه یک باشند میلی متر

 (0932)فضلی، مدی، بگیرد

 سبز بام -6-11

 یک الیه روی کشت محیط دیگر عبارت به باشد گیاه و خا  از پوششی دارای آن از بخشی یا تمام که را ساختمانی سبز بام

 و شهر سازی و معماری نو های رویکرد از یکی سبز بام. گویند سبز بام باشد شده احداث ساختمان بام پشت روی ضدآب

 و زیست کیفیت محیط ارتقای سبز، فضای سرانة افزایش منظور به توان می آن از که است پایدار توسعة مفاهیم از برخاسته

 شهری های از زمین بهینه برداری بهره امکان عنوان به اندتو می ها بام از کاربردی استفادة.  برد بهره شهری پایدار توسعة

 زیست یا و زنده های بام بام، پشت در گیاه کاشت فناوری یا و ، بام پشت در باغبانی چون عناوینی با سبز های بام .شود قلمداد

فراهم  شهری محیط برای را وبیمطل زیست توانایی که بوده زنده اکوسیستمی واقع در سبز بام شوند می شناخته باغ یا بام بام

 حجم فاضالب کاهش هوا، کیفیت بهبود با شهری سبز های بام دیگر عبارتی به.  سازد می پایدارتر و ورتر بهره را آن و ده کر

 تنوع زیستگاه طبیعی، خلق بنا، خارجی و داخلی محیط در حرارتی تعادل برقراری شهری، حرارتی جزایر آثار کاهش سطحی،

 ههای سکونتگا در . است شهری محیط کیفیت بهبود جهت در مثبتی گام بام، عایق از برداری بهره عمر طول افزایش و زیستی

 سیاه سطوح. دهند خا  نمی به را آب نفوذ امکان که شود، می دیده آسفالت یا ، بتون با شده پوشانده سطوح وفور به شهری

 سبز های بام راستا این در. می کنند منعکس شب در و انباشت جذب، را خورشید نور از حاصل انرژی ها فرش سنگ و ها بام
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 جریان تغییرات در و دهند کاهش را بناها در انرژی مصرف آن پی در و محلی اکوسیستم در ها ساختمان منفی آثار توانند می

 باشند. داشته معین نقشی ها ساختمان انرژی

 سبز بام از استفاده لزوم -6-11-1

 های انقراض گونه و زیست محیط آلودگی افزایش ها، آالینده انواع از استفاده بعلت ازن الیه شدن ناز  زمین، هکر شدن گرم

 .گردانند قابل پیشبینی آینده برای را محیطی زیست مسائل و شناسی بوم ضرورت تا آمیزند می هم با همه و همه زیستی

 مزایای استفاده از بام سبز -6-11-2

 جزایدر اثدر شهری، اقلیمدی، تعددیل زیستی- شناختی بوم کیفیت زیستگاه، بهبود خلق و زیستی گوناگونی ظشناختی، حف بوم

 پداالیش) هدوا کیفیت شهری، بهبود زیست محیط گرمایی، کیفیت عایق و سرد باد اثر کنندگی، کاهش خنک شهر، اثر حرارتی

 بارنددگی از حاصدل روانداب حجم ، کاهش(صدا عایق) صدا و سر کربن، کاهش اکسید دی و اکسیژن ، تبادل(هوا در معلق ذرات

، %33 تدا الکترومغناطیسدی تشعشدع اثدر کداهش آن، آلدودگی از ممانعدت و آب سطحی، افزایش، کیفیدت های فاضالب حفظ)

 پشدت عدایق از بدرداری بهدره عمر طول تابستان، افزایش در کنندگی خنک) مصنوعی تهویه هزینه فرهنگی، کاهش– اقتصادی

 مضداعف سبز فضای ، خلق(زمستان در عایقی پوشش) انرژی در جویی مکان، صرفه به تعلق حس سالمتی، افزایش و ، تفریحبام

 (0932.)لیتکوهی، 

 : (BMS) ساختمان هوشمند مدیریت سیستم -7

 صداحب نظدرانو به گسدتردگی دارد بلکده رسیستم مدیریت هوشمند یا اتوماسیون در ساختمان نه تنها در کار کرد و لفظ آن 

مع بندی بسیاری از آن ها می توان به تعداریف و نگداه اند که با جدی آن را با دیدگاه خود به سخره ی دیدگاه خود در آورده زیا

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان به مجموعه سخت افزارها و نرم افزارهایی اطالق می شود که بده  .دست یافت پیش روهای 

ل  یکپارچه قسمت های مهم و حیاتی در ساختمان نصب می شوند. وظیفه این مجموعه پایش مداوم منظئر مانیتورینگ و کنتر

بخش های مختلف ساختمان و اعمال فرامین به ان ها به نحوی ست که عملکرد اجزاء مختلف ساختمان در تعامل با یکددیگر و 

فقدط بدرای فضداهای در حدین بهدره بدرداری در شرایط بهینه و با هدف کاهش مصدارف ناخواسدته و تخصدیص مندابع اندرژی 

هوش مصنوعی در صنعت ساختمان که در ایران  به عنوان سامانه جامع مدیریت هوشمند ساختمان ( 9831.)صنعتی طراح باشد

شناخته می شود سیستمی است که جهت کنترل ومدیریت هوشمند تاسیسات وتجهیزات مکدانیکی،الکتریکی والکترونیکدی در 

ر می رود.درواقع با بکارگیری مجموعه ای از قطعات الکترونیکدی درهرسداختمان،به هرانددازه وابعداد مدی تدوان هرساختمان بکا

شاخصه های مصرف وهزینه انرژی ،نگهداری وتعمیرات،پدافندغیرعامل وبحران،کنترل ازراه دور،امنیت وایمندی واثدرات زیسدت 

اده می توان گفت که ساختمان هوشمند به سداختمانی اطدالق در یک تعریف س(.  0-2109_)سرمدیمحیطی را مدیریت نمود.

می شود که زیر بنای سیستم های مدرن اطالعاتی و ارتباطی مجهز شده باشد به نحوی که سداختمان را قدادر نمایدد تدا بهدره 

ف هماهندگ گیری از یک سیستم مرکزی هوشمند لحظه به لحظه تغییرات را ثبت کند و خود را با شرایط جدید و محیط اطرا

و منطبق سازد. طبق تعریفی جامع تر یک ساختمان هوشمند زا ترکیبی از نوآوری مبتنی بر تکنولوژی در قالدب یدک مددیریت 
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.با بکارگیری انواع واقسام سنسدورهای حسدی در داخدل وخدارج 9838)بهزادی هوشمند و در جهت بازگشت سرمایه می دانن. 

واحد می توان بصورت  دائمی و بال درنگ اطالعات دما،فشار،رطوبت،دبی هوا،میزان ساختمان وبا بکارگیری یک شبکه وسیستم 

-.)کمرپشدتی وهمکداراناکسیژن ودی اکسیدکربن را در اختیار داشت واز آنهادرجهت رسیدن به شدرایط ایدده آل اسدتفاده کدرد

ی یاست.)رضداBMS اختمان یدایکی از راههای بهینه سازی مصرف انرژی استفاده از سیسدتم هوشدمند مددیریت سد( 0931-0

در سیستم مدیریت ساختمان بسیاری از اعمالی که ساکنان از روی عادت وبه صورت غیدر ارادی انجدام  (01: 0932وهمکاران :

می دهند توسط سیستم های هوشمند انجام می گردد که باعث صرفه جویی در زمان وهزینه نیروی انسدانی شدده و بده عدالوه 

هش هزینه های انرژی،کاهش خطاپذیری وافزایش اثربخشی سیستم را به دنبدال دارد.یدا بده کدارگیری کاهش مصارف انرژی،کا

انواع حسگرها در داخل وخارج ساختمان ویا به کارگیری  یک سیستم واحد می توان به صورت لحظه ای،کنترل تمامی شدرایط 

ایده آل استفاده کرد. برای این منظور، نیاز به تجهیزات  آسایشی وامنیتی را در اختیار داشت واز آنها در جهت رسیدن به شرایط

د، کنترل و نرو سخت افزاری ونرم افزاری خا  می باشد که با گردآوری اطالعات محیطی وانتقال داده ها به سیستم مرکزی، و

بداز وبسدته  بدودن در  در این  نوع سیستم با نصب سنسور اندازه گیری دما،(.، 0933حریری، .)مدیریت ساختمان اجرا می گردد

وپنجره  ها، تشخیص حضور وحرکت افراد ومیزان روشنایی محیط، شرایط محیطدی راسدنجیده وفدرامین الزم راجهدت کداهش 

 (01-0932-رضدایی وهمکدارانمصرف وافزایش کیفیت محیطی را به سیستم  تهویه مطبوع وسیستم روشنایی صادر مدی کندد.)

به سیستمی اطالق می شود که در یک سداختمان نصدب BASاتوماسیون ساختمانیا سیستم BMS سیستم مدیریت ساختمان

شده واز طریق اجزای خود کنترل قسمت های مختلف  ساختمان ونمایش خروجی های مناسب رابرای کاربر امکدان پدذیر مدی 

یزات روشدنایی ( وتجهHVACنماید. قسمت های مختلف تحت کنترل معموال شامل تاسیسات مکانیکی وسیستم تهویه مطبوع)

.)مروتدی بوده که می تواند به سیستم های ایمنی، آتش نشانی، تنظدیم دسترسدی، تدامین بدرق اضدطراری و... نیدز تسدریع یابدد

اتوماسیون ساختمان در مجموع استفاده از تکنولوژی اطالعات در راسدتای مددیریت سداختمان اسدت کده  (9: 2104وهمکاران :

دمند است که به مدیریت واحد ویکپارچه ساختمانها کمدک مدی کندد. در جهدت کداهش محصول آن سیستمی پویا، ایمن وسو

هزینه  های صنعت  ساختمان واستفاده بهینه از تکنولوژی  وبکارگیری فناوری ارتباطات ورایانه عملکرد سیسدتمهای مددیریت 

داشت بطوری که صرفه جدویی هدای واتوماسیون ساختمان چشمگیرتر می گردند که مجموع صرفه جویی انرژی را در برخواهد 

 0931: )کمرپشتی و همکدارانناشی ازبکارگیری این سیستمها درمدت زمان کوتاهی موجب جبران هزینه های مربوطه می شود. 

در یک ساختمان تطبیق شرلیط کارکرد اجزای مختلدف بدا توجده بده BMSبه طور کلی هدف از استفاده از سیستمهای  (423:

سیستمهای کنترل هوشمند دارای انعطاف باالیی  (9: 2109.) مروتی وهمکاران :ساختمان در آن زمان استشرایط محیطی ونیاز 

ا نیازهای مختلف منطبق نمود. همچنین در هنگام بهره برداری به راحتی مدی تدوان بخواهند بود که می توان به راحتی آنها را 

نه های انرژی وکاهش هزینه های تعمیراتی را انجام داد. اتوماسدیون عملیات تغییر و بهینه سازی برای راهبری بهتروکاهش هزی

ساختمان عالوه بر فراهم کردن امکان کنترل و برنامه ریزی وسایل وتاسیسات خانگی ازهرمکان در درون یدا در خدارج از خانده، 

هوشمند شدما مسدئول مددیریت شما را از وضعیت درونی آن نیزآگاه می سازد. همچنین با وجود اتوماسیون خانگی، ساختمان 

(،روشنایی،کنترل تردد وایمنی، آتشنشانی وبسیاری ازدیگر اجدزای خانده کده هرگدز HVACانرژی، سیستم گرمایش وسرمایش)

 BMS  سداختمان هوشمند جامع سیستم(423: 0931) کمرپشتی ودوسدتان،تصور اتوماتیک شدن آن را نمی کردید خواهد بود.

 را سداختمان یدک نیداز مدورد موارد بتوان آن توسط که گردد می اطالق سیستمی به باشد می زیمرک پردازشگر این متولی که

 توجده با (Building Management System) .کرد مدیریت و کنترل افراد، حداقلی دخالت با و مکانیزه و خودکار بصورت
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 منفدک صدورت به معموال که ، کشورمان در شده ساخته های ساختمان در هوشمند غیر و هوشمند سیستم انواع گیری بکار به

 هدای سیسدتم شدامل کده مکدانیکی تجهیدزات و تاسیسات در ابتدا رویکرد این گردد می پیشنهاد نمایند می عمل دیگر هم از

 بدردار بهدره بدر عدالوه باشدند مدی زیر موارد شامل که آن فواید تا شده گیر همه باشند می مطبوع تهویه و گرمایش ، سرمایش

 بهدره دوران در محیطدی زیسدت منفدی اثرات کاهش. 0: گردد آینده های نسل حتی و کشور مردم همه و دولت متوجه ،اصلی

 ، الکترمکانیکی ، مکانیکی تجهیزات و تاسیسات بهینه تعمیرات و نگهداری.9انرژی هزینه و مصرف کاهش.2ساختمان از برداری

 راحتدی و ایمندی.6دور راه از کنتدرل قابلیدت ایجداد.5بحدران مددیریت و لعامد غیدر پدافند در موثر.4 الکترونیکی و الکتریکی

.کنتدرل سیسدتم 0به طور کلی مدیریت انرژی در سداختمان چندد محدور کلدی را در برمدی گیدرد: (0932)سر مدی، ؟، ساکنان

سدید کدربن در .کنترل سطح و میزان دی اک4.کنترل کیفیت توان9کنترل سیستم روشنایی.2سرمایش، گرمایش، تهویه مطبوع

مفهوم ساختمان هوشمند و نمدا هدا طدی دو دهده ی اخیدر شدکل گرفتده اندد.  (0932)رضایی، نهاوندی، زنده شاهوار،  ساختمان

به کار گرفته شده اند و از همان اول به بعد تعداریف مختلفدی  0331همچنین اصطالح ساختمان هوشمند از سال های آغازین 

سدی و چهدار تعریدف از سداختمان هوشدمند و   (2112ت.به طور مثال ویگن تن و هدریس)از ساختمان هوشمند ارائه شده اس

سیزده تعریف از بدنه و روکش هوشمند نماها ارائه کرده اند. که این تعاریف می تواند با هم ترکیب شوند و یک تعریدف سداده از 

غییر ترکیبی، که خودش را تغییدر و بهبدود مدی ویگنتن و هریس را ارائه دهند. بدین صورت که نما به عنوان یک تکنولوژی مت

 Wigginton (دهد تا شرایطی راحت در درون ساختمان و هر آنچه که مربوط به شرایط محیط بیروندی اسدت را فدراهم کندد 

and Harris (2002  4014شدود) بیدان "کمتدر انرژی = اطالعات + انرژی" صورت به تواند می مفهوم این متفاوت نگاهی از 

Lawrence )ساختمان  مدیریت سیستم مفهوم(BMS)دارد 80 دهه اوایل در ریشه(.2101 Sinopoli) سیسدتم مددیریت

به سیستمی اطالق می شود که در یک سداختمان نصدب شدده واز طریدق BASیا سیستم اتوماسیون ساختمانBMS ساختمان

ی کاربر امکان پدذیر مدی نمایدد. قسدمت اجزای خود کنترل قسمت های مختلف  ساختمان ونمایش خروجی های مناسب رابرا

( وتجهیزات روشنایی بدوده کده مدی HVACهای مختلف تحت کنترل معموال شامل تاسیسات مکانیکی وسیستم تهویه مطبوع)

 (9: 2104.)مروتی وهمکاران :تواند به سیستم های ایمنی، آتش نشانی، تنظیم دسترسی، تامین برق اضطراری و... نیز تسریع یابد

در یک ساختمان تطبیق شرلیط کارکرد اجزای مختلف با توجده بده شدرایط BMSکلی هدف از استفاده از سیستمهای  به طور

کنترل خودکار خانه های مسکونی یا ساختمان های اداری ، علیدرغم کداهش ) همان( محیطی ونیاز ساختمان در آن زمان است.

ن ، باال بردن امنیت و راحتی افراد در محیط کاریشان می شدود.در هزینه های ناشی از مصرف انرژی باعث ، صرفه جویی در زما

جهان پیشرفته امروزی که استفاده از فن آوری و به تبع آن استفاده از انرژی الکتریکی و سایر انرژی هدا، تبددیل بده بزرگتدرین 

بدا توجده بده  ندرژی گدام برداشدت.نیاز جامعه شده است ، باید به سمت استفاده بهینه از این فن آوریها و نیز کداهش مصدرف ا

آمارهای موجود ، بیشترین مصرف انرژی بعد از بخش حمل و نقل ، به مناطق مسکونی تعلدق دارد. بیشدترین مقددار اندرژی در 

 مناطق مسکونی ، بعد از زیر سیستم های سرمایشی گرمایشی و تهویه مطبوع، به زیر سیستم روشنایی تعلق دارد.
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 ستیابی به معماری پایداردر د انسان نقش -8

 وجدود ساخته شده محیط اصالح و بهبود امکان مردم، مشارکت بدون .باشد می پیوسته رونده پیش تالش یک نیازمند پایداری

 بایسدت توسدط مدی نتیجده در کنندد؛ موافقدت آن هدای نامه آیین و با مقررات سادگی به مردم که نیست امری پایداری. ندارد

 انجدام پایداری اسدت، سطوح های پایه از که حقوق تساوی به نگاهی به همراه منابع کارآمد مدیریت یک رد ها انجمن مشارکت

 (0933، 39، مهلبانی گرجی)گیرد

 گیرینتیجه -9
این پژوهش سعی بر آن دارد تا نشان دهد چه راه کار ها و اقداماتی می توانند بشر را برای رسیدن به معماری پایدار کمک 

یل کننده ی مسیر برای رسیدن به این مهم باشد. با بررسی های به عمل آمده و جستار های قبلی نگارنده ی دوم کند و تسه

در کتاب هایی چون اقلیم در یم تعلیم یا کتاب حاضر آماده به این مسئله دست یافتیم که بهترین راه کار ها را گذشتگان ما به 

ه بادگیر، آتریوم، گودال باغچه و به قول نگارنده ی اول پروفسور ایرج اعتصام صورت غیر مستقیم به ما آموزش دادند از جمل

این انسان باید معماری گذشته ی خود را به صورت تمام و کمال بشناسد و سپس رجوع کند به تکنولوژی و راه کار های نوین 

ی چه قدر می تواند به کمک معماران بیاید و مقاله نشان می دهد که استفاده از راه کار های گذشتگان و تلفیق آن با تکنولوژ

انسان را به شاخصه های معماری پایدار که یک نمونه آن صرفه جویی انرژی است برساند. و در بخش دیگری از پژوهش سعی 

ز شده با معرفی تکنولوژی های روز به بشر کمک کند تا از یک منبع انرژی سایر انرژی ها را تولید کند. به عنوان مثال ا

نورخورشید برق و یا گرما تولید و ذخیره شود و یا از فشار آب یا فشار لوله های گاز با توجه به پره های محر  تعبیه شده 

ن بررسی می تواند این باشد که با هوشمندانه استفاده کردن راه کار های یدرون آن ها برق تولید شود. پس نتیجه ی نهایی از ا

عماران برای یق آن با تکنولوژی روز به کار بردن ابزار های هوشمند سازی ساختمان به کمک مگذشتگان در حفظ انرژی و تلف

   پایدار کردن معماری آنها بیاید.

 

 

 

 قدردانی -11
و در نهایت، نهایت مراتب تشکر و سپاس را از پروفسور ایرج اعتصام دارم که افتخار شاگردی کردن در مقامشان را به بنده       

ی پایان نامه به بنده کمک نمودند و استادانه اجازه با راهنمایی و تشویق هایشان در پیشبرد اهداف در مسیر شکل گیر دادند و

 دادند تا شاگردانه، شاگردی شان را کنم.
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 مراجع -11

 
 ،دومدین)شیراز شهر موردی نا )نمونهب فرم بر تکیه با پایدار معماری گیری شکل در مؤثر عوامل برزگر، مریم، بررسی بخش، ندا، ضیاء [0] 

 0931پایدار معماری ملی همایش

,  9831 تابستان:    روستا محیط و مسکن ایران ، مسکونی معماری در آن مفاهیم و پایدار زندیه، مهدی، پروردی نژاد، سمیرا، توسعه[ 4]

 99 صفحه تا 9 صفحه از ; 981  شماره,  91  دوره

 مسکونی فضاهای در سبز معماری تاثیرگذار عوامل و ها شاخص مید رضا، بررسیقربانی، ویدا، صارمی، ح[ 3]

و  مسکونی ساختمانهای معماری در انرژی نگهداری مناسب راهکارهای رضایی، داود، نهاوندی، مرضیه، زنده شاهوار، محمد امین، ارائه[ 4]

 9819هری پایدار، هوشمند، اولین کنفرانس ملی معماری و فضای ش های سیستم کارایی بررسی

باقالنی، مصطفی، اجرای نوین ساختمان ها با استفاده از شیشه های هوشمند، پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشدور، [ 5]

 دانشگاه ارومیه 9818شهریور  98، 99،99

 در نوین های نظریه ملی ؟ همایش هیمد ارتقا کامل سبز صورت به را قدیمی های ساختمان حسینیان، کتایون، مدی، حسین، چگونه[ 6]

 9818شهرسازی،  و معماری

2،  0933صنعتی طراح، محسن، سیستم مدیریت هوشمند ساختمان، نشریه پیام مدیران فنی و اجرایی،  [7]  

  63  ، 0939سال  42آبادی، شماره  -، سیستم های کنترلی هوشمند در ساختمان، فصلنامه شهرسازی و معماریبهزاد بهزادی،[ 8]

حریری، رضا، اصول صرفه جویی انرژی در ساختمان های صنعتی،دوره ی مدیریت انرژی،موسسه مطالعاتی بین الملی انرژی وزارت [ 9]

 0933نفت، 

مروتی، آرش، بهاری، تارا، فیروز فر، سهیل،بررسی راه کار های بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان هوشمند، سومین کنفرانس [ 10]

 2104للی رویکرد های نوین در نگهداشت انرژی، بین الم

احمدی کمر پشتی، علی، غالمی، پیمان، احمدی کمر پشتی، مهرداد، بررسی استفاده از تکنولوژی های نوین و اتوماسیون در [ 11]

 0931اردیبهشت  22ساختمان های هوشمند، اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران، 

 هدای نظریه ملی آینده، همایش حال، گذشته، درمعماری سپهر، پایداری سید هکردی، مرتضی، حسینی،د حسینی، الدن، محمدیان[ 14]

 ۳۱۳۱شهرسازی،  و معماری در نوین

 ملدی شدهرقزوین، همدایش بوم در روشنائی و( گرمایش سرمایش) تهویه های پایدار سیستم شهر الگوی شهر، تقوی، زهرا، بوم [ بیگم09]

   0939شهرسازی،  و اریمعم در نوین های نظریه

  0939شهرسازی،  و معماری در نوین های نظریه ملی شونده، همایش تهویه نماهای حرارتی رفتار [ توسلی، ناهید، بررسی04]

، نقد معماری معاصر ایران در عدم پیروی از الگوی مصرف انرژی های تجدید پدذیر و پایددار) شاهین فر، هادی، امیرشقاقی، قهرمانی [15]

 1393ونه ی موردی برج بین المللی تهران(، همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی، نم

، دومین همایش معمداری، مرمدت، شهرسدازی و (آتریوم)پایدار معماری راد، فاطمه، عناصر شریفی، مهدی، حبیبی، حسین، موحدی[ 16]

 18مهر  99محیط زیست پایدار، 
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اقلیمی، کنفرانس بین المللی عمران، معماری، توسعه  تغییرات و انرژی مصرف در معماری نقش بررسیمدی، حسین،  فضلی، مهدی، [17]

 1392پایدار شهری، 

 چندد گیدری تصدمیم تکنیک از استفاده با ساختمان صنعت به مصنوعی هوش هوشمندانه ورود جهت مدلی سرمدی، مرتضی، ارائه [18]

 9819شهری،  پایدار توسعه و ریمعما عمران، المللی بین معیاره، کنفرانس

 شهرسدازی یدو معمدار علمی انجمن پژوهشی -علمی زیست، نشریه محیط حوزه در آن نقد و پایدار یوسف، معماری مهلبانی، گرجی [19]

 ۳۱۱1 ، پاییز ۳۱۱-۳ 9صفحات  ،۳ ایران، شماره

 با مقابله و مصرف انرژی کاهش راستای در طبیعت با همگام یمعمار در نوین رویکردی سبز عبدهلل زاده، صفورا، لیتکوهی، ساناز، بام [40]

 9819زیست، محیط و انرژی مدیریت ملی همایش اقلیم، سومین تغییر
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