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 چکیده

مورد توجه همگان قرار  امروزه با توجه به افزایش الودگی های ناشی از سوخت های فسیلی استفاده از انرژی های تجدید پذیر

یم پایداری و اهداف توسعه پایدار در جهت کاهش اتالف انرژی و الودگی محیط زیست در .کاربرد مفاهگرفته است

معماری،مبحثی به نام معماری پایدار را به وجود اورده است.معماری پایدار به معنای فراهم اوردن شرایطی است که ساکنین 

،از رفاهی نسبی بهره مند گردند.ساختمان های امروز و فردا بتوانند در کمال ارامش و امنیت زندگی کنند و ضمن تندرستی

صفر کربن که امروزه مطرح می گردند یکی از مصادیق معماری پایدار با رویکرد مصرف انرژی صفر و االینده های کربن صفر 

ختمان می باشد.ساختمان های صفر کربن تمام انرژی مورد نیاز خود را از طریق سیستم های تعبیه شده تولید می کنند.این سا

ها عاری از گاز کربنیک هستند،زیرا در ان ها از سوخت های فسیلی استفاده نمی شود و دارای سیستم های جامعی برای 

افزایش راندمان انرژی،کاهش مصرف اب و به حداقل رساندن ضایعات هستند.با توجه به اهمیت معماری صفر کربن و رویکرد 

ود امده است،استفاده از انرژی های موجود در طبیعت و مهار ان ها در جامعه های جدیدی که در مساله ساخت و ساز به وج

امروزی به یک چالش تبدیل شده است.در این مقاله ابتدا اطالعات مختصری از انرژی صفر کربن در ساختمان داده می شود و 

نهایت به دنبال کسب پاسخی مناسب بعد به بررسی روش هایی برای دست یافتن به ساختمان عاری از کربن می پردازیم و در 

برای پرسش این پژوهش بر می اید که چگونه می توان ساختمانی با راندمان انرژی بسیار باال و عدم تولید کربن طراحی کرد؟ و 

انرژی و  مصرف سازی بهینهچگونه مسکن کربن صفر می تواند از نظر تولید انرژی خود کفا شود؟ نتایج نشان می دهد با 

می توان ساختمان هایی طراحی نمود که مصرف انرژی را تا حد مطرح شده در این مقاله  ده از انرژی های تجدید پذیر کهاستفا

 عالوه بر این بتوانند انرژی مورد نیاز مصرفی خود را نیز تولید کنند. قابل توجهی حتی نزدیک به صفر کاهش دهد،
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انرژی، ساختمان های مسکونی صفر انرژی، انرژی های تجدید پذیر، معماری صفر کربن، بهینه سازی مصرف  کلید واژه:

 تکنولوزی های تجدید پذیر

 

 مقدمه.1

امروزه امنیت،قابلیت اطمینان و در دسترس بودن منابع انرژی ،امری ضروری در پایداری و توسعه اقتصادی جوامع می 

یر( و همچنین رشد مصرف انرژی،چالش های بسیاری را در باشد.تغییرات اقلیمی،عدم امنیت حامل های انرژی )غالبا تجدید پذ

 ZEROیا  ZEحوزه انرژی و محیط زیست ایجاد نموده است. از این رو در سال های اخیر مفاهیم ایده الی نظیر مفهوم 

ENERGY .یش افزا مورد توجه کشور های مختلف،به منظور کاهش وابستگی به منابع انرژی تجدید ناپذیر قرار گرفته است

تقاضای انرژی،محدودیت منابع انرژی فسیلی و افزایش قیمت ان و عدم امنیت و ثبات بازار انرژی در دهه اخیر هم سو با مسئله 

الودگی و گرم شدن زمین مبنای رویکرد جدیدی در مبحث انرژی است.در دیدگاه جدید، دو راه حل اساسی مورد توجه قرار 

 گرفته است:

 اهش و یا کنترل تقاضا( و تولید انرژی الف(بهینه سازی مصرف )ک

 ب(استفاده از منابع انرژی جایگزین،عمدتا انرژی های تجدید پذیر

توجه به بهینه سازی در مصرف و تولید انرژی موضوع بسیار پر اهمیتی می باشد. غیر از سهم غیر قابل انکار ان در حفظ منابع 

برای بهره گیری از منابع انرژی نو را زمینه مناسبی ،رعایت و توجه به ان و  اانرژی فسیلی با کاهش میزان بهره برداری از ان ه

و تجدید پذیر فراهم می اورد.در واقع برای ان که بتوان از انرژی های نو و تجدید پذیر استفاده نمود،باید تا حد امکان تقاضای 

رهای پیشرفته امروز بسیار کمیاب و حتی نایاب های با مصرف انرژی صفر حتی در کشواگرچه ساختمانانرژی را کاهش داد. 

های کربنی، در حال رشد بوده و توجه می باشند، اما به دلیل مستقل بودن از سوختهای فسیلی و کمک در کاهش آالینده

دلیل هزینه باالی ساخت به (Zero Energy Building) ساختمان با مصرف انرژی صفر بسیاری را به خود جلب نموده است.

در کشورهای ,سال است 01ها حدود بازگشت سرمایه این ساختمان.ها در کشورمان توسعه نیافته استعمر کوتاه ساختمان و

 01ها شود اما در کشور ما عمر مفید ساختمانها همچنان نوساز تلقی میپیشرفته، پس از گذشت ده سال از ساخت، ساختمان

درصد از  ۰۴در حال حاضر، بخش ساختمان های مسکونی در حدود  .شودسال بوده و پس از این مدت فرسوده تلقی می

دمایی را که یک شخص در محیط بسته بدون استفاده از وسایل های فسیلی کشور را بخود اختصاص داده است. مصرف انرژی

درجه و  22تا  24نامند که این دما برای کشور ما در تابستان سرمایشی و گرمایشی احساس راحتی کند، دمای آسایش می

)سازمان  .درجه است که متاسفانه این دما رعایت نشده و افزایش مصرف انرژی را در پی خواهد داشت 21تا  01برای زمستان 

 بهره وری انرژی ایران(

نوع بررسی روش های طراحی واحد های مسکونی بر اساس ای معماری صفر کربن و  در این مقاله سعی شده تا به معرفی

های سوختهای افزایش هزینه،گامی موثر در راستای فراگیر نمودن معماری عاری از کربن بردارد، به این دلیل که معماری 

و ، رو به افزایش است  فسیلی و تأثیرات مخرب آنها بر روی محیط زیست و شرایط آب و هوایی و بر هم زدن تعادل اکولوژیک

انرژی های  های استفاده از رد.در واقع هدف از این مقاله نمایان سازی ضرورتچاره ای ندا پاک بشر جز به روی آوردن به منابع

 تجدید پذیر و ارائه پیشنهاداتی است تا بتوانیم فردایی پاک و عاری از کربن را برای ایندگان رقم بزنیم.
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 مسئله بیان.2

 هایانرژی دیگر از استفاده سمت به ها رگانا دیگر و هاساختمان فسیلی، سوخت منابع بودن محدود به توجه با امروز دنیای در

 سمت به نظرها شدن معطوف عمده دالیل از. اند نموده حرکت آبی و بیولوژیکی بادی، خورشیدی، انرژی مانند زمین در موجود

 انهگلخ گازهای و ها آالینده حذف برای پذیر تجدید های انرژی بودن مناسب واقع در ساختمان صفر خالص انرژی مصرف ایده

 زدن برهم و هوایی و آب شرایط و زیست محیط روی بر ها آن مخرب تاثیرات و فسیلی های سوخت هزینه افزایش ، است ای

 های بخش در انرژی مصارف سازی بهینه به پاک انرژی تولید از قبل صفر انرژی ساختمان یک در. است زمین اکولوژیک

 برقرار انرژی مصرف و تولید میان تعادل پذیر تجدید تکنولوژی از وشمندانهه استفاده با و است شده پرداخته ساختمان مختلف

 است عبارت ساخت، انسان عوامل درمیان زیست محیط آلودگی و انهدام عامل ترین بزرگ که است آن گویایآمارها  .کند می

 بلکه ماند، نخواهد باقی ثابتی سطح رد درجهان انرژی مصرف تنها نه که است درحالی این انرژی، انواع ومصرف تبدیل تولید، از

 ناخالص تولید افزایش و رفاه به میل جمعیت، افزایش از ناشی آتی های سال در آن مصرف ازافزایش حاکی ها، بینی پیش

 با توجه به موارد ذکر شده.باشد 0181 سال از بیش درصد 51 تقریباً ، 2121 سال تا شود می بینی پیش که جهان در سرانه

 های ساختمان ایده. گیردمی  قرار تأثیر تحت جدی بطور کشور توسعه روند الزم هایبینی پیش و ریزیبرنامه عدم تصور در

 های سوخت مصرف کاهش به نیاز پایه بر دیگر سوی از و انرژی به انسان افزون روز نیاز اساس بر سو یک از(  ZE)صفر انرژی

 بدون فضای یک در را کار و زندگی امکانات "انرژی صفر" واقع در. است گرفته شکل فسیلی بازیافت قابل غیر و کننده آلوده

 فیزیک.  میکنند تولید انرژی خود، انرژی مصرف نیاز اساس بر سال طول در ها ساختمان ای.  کند می پیشنهاد فسیلی سوخت

 . میسازد میسر زیادی حد تا را فوق هدف به ،رسیدن ها ساختمان این در پذیر تجدید منابع از استفاده و مناسب ساختار و

 پیشینه تحقیق.3

، و به  تالیف نموده اند "نو سازی ساختمان با انرژی نزدیک به صفر"کتابی را با عنوان ( 3102فرناندو پاچکو و همکاران)-

د.در این کتاب بررسی روش هایی برای مرمت و باز سازی ساختمان های قدیمی با استفاده از انرژی تجدید پذیر پرداخته ان

 تالش شده تا اطالعاتی در مورد ایجاد ساختمان های صفر کربن در اختیار خوانندگان قرار دهد.

یک بررسی مختصر از "ساختمان های انرژی صفر و گسترش میکرو ارگانیسم ها"کتابی را با عنوان (3102)الیسا گیوسپه-

وبت در ساختمان های انرژی صفر و عامل ارتباط با رشد است که تنظیم کننده گرما و رط حرارتی-پدیده های فیزیکی

بیان می کند که عواقب ناشی از رشد بیولوژیکی ،در دوام، زیبایی شناسی و سالمت انسان ارگانیسم بیولوژیکی است.همچنین 

می دهد و یک طرح  است. در نهایت، از طریق بررسی تحوالت اخیر، اقدامات برای مقابله با پدیده های زیستی مورد بررسی قرار

 کلی برای نوآوری های آینده در اختیار می گزارد.

تالیف نموده  "ساختمان مهندسی و معماری در نانوفناوری "کتابی را با عنوان (0230)و همکاران  گالبچی محمود پروفسور -

بنیادین نانو  و کاربرد های  مفاهیم ای در زمینه تعریف نانوفناوری، تاریخچة فناوری نانو واین کتاب شامل مطالب گسترده اند.

شونده، مواد ، مصالح خودترمیمنانوفناوری و انرژی، پایداری و محیط زیستهمچنین شامل توضیحاتی در مورد باشد. می

ها از مواد و مصالح نانوبنیان هایی که در آنهای عملی و پروژهنمونه این کتابدر  .استگرهای نانوبنیان هوشمند و حس

 ارائه شده است.های کاربردی مصالح نانو زمینه در نتیجه،عنوان مطالعة موردی توضیح داده شده است فاده شده، بهاست
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 حاضر، کتاب. است نموده تالیف "پایدار توسعه با همساز مسکن توسعه " عنوان با را کتابی( 0233)مهدی،محمودی محمد-

 مراحل در محیطیزیست هایآلودگی مساله مسکن، و پایدار ماریمع کلیات عرضه ضمن آن در که شودمی فصل سه شامل

 در این کتاب با.است شده بررسی برداری،بهره زمان در محیطیزیست پیامدهای کاهش برای مناسب طراحی و ساز و ساخت

مسکن  برداریبهره و ساخت مراحل در هاآلودگی کاهش جهت در هاییراهکار ،پایدار مسکن به دست امده در تجارب بررسی

 همساز با توسعه پایدار ارائه شده است.

آرمانشهر پایدار خانه های هوشمند و صفر نیرویی، گامی نو در راستای  "( مفاله ای با عنوان 0982بهاره فیروزی وهمکاران) -

و به  ، یف نموده اندتالدانشگاه ازاد اسالمی واحد شیراز، پایدار شهری فضاهای و معماری کنفرانس اولیندر  "توسعه پایدار

بررسی ساختمان های هوشمند و معرفی مصالح هوشمند نما می پردازد و اصول حاکم بر طراحی ساختمان های صفر انرژی را 

 با دهد می نشان . این مقالهبا ذکر چند نمونه شاخص بررسی می کنند و عملکدر هر یک به تفصیل مورد بررسی قرار می دهند

 کاهش توجهی قابل حد تا را انرژی مصرف که نمود طراحی هایی ساختمان توان میدر ساختمان  مندهوش مصالح از استفاده

 .دهد

 .تعریف واژه ها و مفاهیم4

 (ZE)تعریف ساختمان انرژی صفر.411

(، به ساختمان هایی اطالق می شوند که مصرف ساالنه انرژی آنها صفر و Zero-Energy Buildingساختمان انرژی صفر )

 . یکی از مهمترین اهداف،همچنین مصرف ساالنه برق برابر با تولید ساالنه برق استهای کربنی تولید نمی کنندندهآالی

 ساختمان انرژی صفر کاهش مصرف انرژی گرمایشی، سرمایشی و الکتریکی و همچنین افزایش بازده انرژی ساختمان می باشد.

ها های تجدیدپذیر وسیله و راهکاری برای حذف آالیندهبرداشت از انرژی که ایده و اصل مصرف انرژی خالص صفر به دلیل این

به  "انرژی صفر"های مرتبط با اصول  و گازهای گلخانه ای است، توجه بسیاری را به خود معطوف داشته است. امروزه، طرح

آب و هوایی و بر هم زدن  های سوختهای فسیلی و تأثیرات مخرب آنها بر روی محیط زیست و شرایط دلیل افزایش هزینه

این ساختمان می تواند از شبکه تأمین انرژی جدا و محبوبیت خاصی برخوردار شده اند. تعادل اکولوژیک، بسیار کاربردی و از 

های نو از قبیل خورشیدی، های تولید انرژیمستقل باشد. بدین ترتیب، انرژی به صورت محلی و از طریق ترکیبی از فن آوری

های روشنایی و های خاص برای سیستمست که با استفاده از تکنولوژیا یو سوخت ها تأمین می گردد. این در حالیبادی و ب

اگر بخواهیم نگاهی کلی تر به قضیه داشته گرمایش و سرمایش فوق پربازده، در مصرف هرچه کمتر انرژی تالش شده است. 

ان هایی با عملکرد باال، بسیار اندک می باشند. معموال اتصال شبکه اختصاصی این خانه باید گفت ، ساختم باشیم، در تعریف

ی تجدید پذیر برای تولید همان میزان برق که ساالنه ص ترکیب کرده و از سیستم های انرژسراسری برق را با اندازه گیری خال

ز شبکه سراسری خریداری شده و نیاز دارد استفاده می کنند. در زمان های پیک تقاضا که سیستم خانه پاسخگو نیست برق ا

در زمان هایی که تولید برق بیشتر از میزان مصرف است به شبکه فروخته می شود و به این ترتیب از نظر اقتصادی هزینه ها 

ی صفر وجود ندارد، میتوانند به صورت یتی برای طراحی خانه های با انرژ، هیچ گونه محدودتعدیل می شود. در این روش

ز استاندارد های معماری ثابت و محلی طراحی شوند. به این معنا که می توانند به سبک های سنتی، مدرن، امیخته ای ا

ی در یک خانه ژبه طور مثال میزان مصرف انر تاریخی، روستایی با هر گونه سبک دیگری که مالک بخواهد طراحی شود.

شده، در جدول زیر  بیانامریکا   NAHB رکز تحقیقات مطابق با انچه در گزارش م ZEمعمولی به عنوان پایه و یک خانه 

 (National Association of Home Builders) (1) .تاورده شده اس
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 ZE( میزان مصرف انرژی در بخش های مختلف یک ساختمان 1جدول)

مصرف در حالت خانه یا  در صد از کل

انرژی نزدیک به 

 (kwh)صفر

مصرف سالیانه خانه  در صد از کل

 (kwh) معمولی

 انرژی و کاربرد

 گرمایش 161471 74 6111 62

 سرمایش 011 11 51.0 11
 اب گرم 11264 11 51124 6
 هوای تهویه 5 5 51140 6

 سایر بارها 0141 61 71.11 01

 مصرف سالیانه 641652 155 1110. 155

 

 های بخش در انرژی مصرف میزان وانستهت اندازه چه تا ZE روش به خانه طراحی که دهد می نشان شده انجام های بررسی

 .دهد کاهش را گوناگون

 های انرژی صفرمزایای ساختمان..41.1

انرژی،  مصرف سوخت، کاهش زیست تولید و چوبی ضایعات از بهینه مزایای ساختمان های انرژی صفر عبارت اند از: استفاده

 از هاساختمان این صاحبان بودن انرژی، درامان رخواستد با انرژی مصرف انرژی، تعادل کننده مصرف زائد سیستمهای حذف

 به محیط دمای تنظیم و طراحی دلیل به بیشتر مکانیکی، راحتی وسیله بدون تهویه سیستم از استفادهانرژی،  قیمت افزایش

 زندگی. اهانهم خالص هایهزینه انرژی، کاهش باالی بازدهی دلیل به نگهداری کمتر هایایزوترم، هزینه و یکنواخت صورت

 های انرژی صفرمعایب ساختمان..41.1

 فنی دانش کمبود، آنها کاربری های آموزش به نیاز و باال اولیه های هزینهعبارت اند از:  صفر انرژی هایساختمان معایب

 هاساختمان گونهاین فروش در توانایی کاهش، صفر انرژی مصرف های ساختمان ساخت و طراحی در الزم تجربیات و ها توانایی

 جدید فتوولتائیک خورشیدی های سلول تجهیزات تکنولوژی قیمت، فروش در سخت رقابت به نیاز و اولیه هایهزینه دلیل به

 هر، یابد می کاهش خورشیدی الکتریسیته تولید سیستم در سرمایه مقدار نتیجه در یابد می کاهش ساله هر درصد71 تقریباً

 شبکه برای تقاضا اوج زمانیکه در است ممکن ولی کند استفاده سال یک طول در شبکه صفر انرژی متوسط از است ممکن خانه

 .کند تامین بارها تمام برای را الکتریسیته بایستی شبکه ظرفیت موردی چنین در. باشد داشته نیاز انرژی به افتد می اتفاق

 انرژی جایگزین..41

ع انرژی مربوط می شود که هدف ان ها جایگزین کردن منابع سوخت با سوخت انرژی جایگزین عبارتی است که به تمام مناب

های جایگزین بدون ایجاد پیامد های نا مطلوب می باشد. با توجه به وجود تفاوت در استفاده از انرژی، ماهیت تعریف منبع 

و اهداف مختلف طرفداران ان ها ،  انرژی جایگزین در طول زمان تغییر زیادی کرده است. امروزه به دلیل تنوع منابع انرژی

تعریف برخی از انواع انرژی به عنوان جایگزین بسیار بحث انگیز است. با تصویر فعلی ما از انرژی، تعریف انرژی های جایگزین به 

ستفاده این صورت انجام می شود که انرژی جایگزین انرژی است که تولید و یا بازیافت ان بدون عواقب نا مطلوب ذاتی که در ا
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( وجود دارد می باشد، مهمترین اثرات نا مطلوب سوخت های فسیلی، انتشار دی اکسید (fossil fluelsاز سوخت های فسیلی

 کربن باال است که یک عامل مهم در گرم شدن کره زمین می باشد.

 انرژی جایگزین .منابع41.11

 این. توده زیست و گرمایی، زمین ، باد خورشیدی، انرژی :کرد استخراج مختلفی منابع از توان می را جایگزین های انرژی

 و ساختمان یک برای کننده خنک و حرارت، ، برق تامین جمله از مختلفی کارکردهای در تواند می پذیر تجدید انرژی منابع

 یک در خالص صفر انرژی آوردن بدست در عامل ترین گذار تاثیر .برد بهره سنتی های شبکه برق و آب توسط تر پایین مصرف

 طبیعی منابع بر مبتنی باید جایگزین انرژی منبع ساده، عبارت به . باشد می جایگزین انرژی مقدار و نوع انتخاب ساختمان

 یا و ساحلی های ساختمان محل .شود انتخاب است شده واقع آن ساختمان در محل که خاصی منطقه توسط شده ارائه

 و بگیرد، نظر در را خورشیدی انرژی است ممکن گرمسیری سایت یک که حالی در دبگیر نظر در را باد است ممکن دریایی

 (1111،اکبری علی و زرندی محمودی ).محلی باشد گرمایی زمین منابع کشف پی است در ممکن داخلی معتدل سایت یک

 انرژی خورشیدی....41

و در منطقه ای واقع شده که به لحاظ دریافت درجه عرض شمالی قرار گرفته است  75تا  60کشور ایران در بین مدارهای 

 6655تا  1.55انرژی خورشیدی در بین نقاط جهان در باالترین رده ها قرار دارد. میزان تابش خورشیدی در ایران بین 

کیلووات ساعت بر متر مربع در سال تخمین زده شده است که البته باالتر از میزان متوسط جهانی است. انرژی خورشیدی 

با به کارگیری کلکتورهای خورشیدی می توان تا حدودی از این منابع بی پایان، پاک  .از منابع بی پایان انرژی پاک است یکی

برای استفاده از انرژی  و رایگان استفاده کرد و تا حد بسیار زیادی در مصرف سوخت های فسیلی صرفه جویی نمود.

از نور خورشید و تبدیل آن به الکتریسته از طریق سلول های فتوولتاییک  استفاده مستقیم  -1خورشیدی دو راه وجود دارد: 

از انرژی حرارتی خورشید می توان در  استفاده ی مستقیم از انرژی خورشیدی و تبدیل آن به انواع دیگر انرژی ها. -6

ی خانگی و صنعتی( خورشیدی )در اندازه هاها،آب شیرین کن های  گرمایش آب مصرفی ،گرمایش فضای داخلی ساختمان

 باعث آن از بیشتر هرچه استفاده و رایگان میباشد و نامحدود خورشیدی واحدهای انرژی منبع بهره برد.

ارزش  دارای که میگردد انرژی هایی سایر در مصرف صرفه جویی موجب و گشته محیطی زیست بهبود شرایط

  .باشد کشور اقتصادی مسائل شایمیتوانند گرهگ صنعتی مختلف مراحل در نیز و بوده های افزوده

 خورشیدی ایستای های سامانه.3..41

شود و ها استفاده نمیاز سایر انرژی انرژی خورشیدیای است که در ان برای دریافت و انتفال سامانه،خورشیدی ایستا  سامانه

نمایند. در این سامانه جمع آوری های دریافت و جذب و پخش انرژی عمل میدر واقع عناصر ساختمانی خود به عنوان المان

ایجاد صدا، دود و عدم نیاز  عدممزایای ان از  گیردنور و گرمای خورشید بدون دخالت هیچ تجهیزات یا ابزار متحرکی صورت می

نگهداری حرارت در سطح کف اتاق از دیگر مزایای این سامانه است در حالیکه در ، همچنین را میتوان نام برد لوله کشیبه 

سامانه خورشیدی ایستا یا غیرفعال  .غیر طبیعی اختالف زیادی بین هوای کف و هوای باالی اتاق وجود داردهای دیگر سیستم

 صیادی)ترموسیفون، گلخانه، آبی بام، آبی دیوار، ترومب دیوار، آفتابی پنجره شوند که بدین ترتیبند:دسته کلی تقسیم می ۶به 

 (1111همکاران، و

 آب انرژی.4..41
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 راه تنها. کند می تامین را امریکا مانند کشوری الکتریکی انرژی از درصد هفت تنها حاضر حال در کتریکیهیدروال انرژی

 خواهد بر در را فراوانی اکولوژیکی خسارات که متعدد سدهای و بندها آب احداث به نیاز بدون انرژی این تولید میزان گسترش

 میزان حاضر حال در. است مد و جزر و رودها امواج، انرژی مانند ریکیهیدروالکت انرژی غیرطبیعی منابع از استفاده داشت،

 این. کند پیدا افزایش گیگاوات 24 به میزان این باید 6505 سال تا که است گیگاوات 11 تولیدشده هیدروالکتریکی انرژی

 می تبدیل الکتریکی انرژی به را آبی های جریان در موجود انرژی که شود می تامین مانند توربین تجهیزاتی از استفاده با انرژی

 این معتقدند متخصصان. دارند را جهت چند در حرکت توانایی آنها از برخی و جهت یک در تنها ها توربین این از برخی. کند

 هر در سنت هفت تا چهار برابر یی هزینه و رود می شمار به ها شیوه ترین قیمت ارزان از یکی پاک، انرژی تولید از شیوه

 .داشت خواهد ساعت بر یلوواتک

 باد انرژی.5..41

 قرارگیری های موقعیت بهترین از. است بادی های توربین قرارگیری موقعیت باد، انرژی به دستیابی اصول ترین مهم از یکی

 به که را ساکنانی برای مزاحمت باد، جریان بیشتر شدت از استفاده بر عالوه که است شده اعالم دریاها سطح ها توربین این

 با برابری برای بادی انرژی تولید میزان. سازد می برطرف ندارند، یی عالقه خود سکونت محل برابر در بادی مزارع دیدن

 سواحل بادی مزارع حاضر حال در. برسد 6505 سال در گیگاوات هزار دو به باید کنونی گیگاوات 17 از انسان انرژی نیازهای

 به بادی های توربین اتصال امکان آب باالی عمق دلیل به اما دارند را انرژی گیگاوات 155 تولید توانایی ساالنه اطلس اقیانوس

 آن طی که است گیری شکل حال در نروژ کشور در یی پروژه حال این با. ندارد وجود سواحل این های آب در دریا بستر

 در. داشت نخواهند را دریا بستر به مستقیم اتصال به نیازی و گرفت خواهند قرار دریا آب روی شناور سطحی روی ها توربین

 امواج تاثیر تحت ها توربین شدن واژگون احتمال و یافته اتصال دریا بستر به کابل سه کمک با شناور صفحات این عوض

 .برد خواهد بین از را قدرتمند

 زیست توده.6..42

ی و جانوری مانند پسماندها و زائدات کشاورزی و دامی هستند پذیر بقایای گیاهدر واقع اجزای تجزیه (Biomass) تودهزیست

 پسابها انواع از بسیاری برای .آیدسنگ، چهارمین منبع تأمین انرژی مورد نیاز بشر به شمار میکه پس از نفت، گاز و زغال

 قسمتی که است این هوازی بی تخمیر اساسی مبنای .باشد می پذیر تجدید انرژی خوب منبع یک عنوان به بیوگاز تولید

 کربن اکسیداسیون میانگین درجه که نتیجه این با شود می احیا کامالً  دیگر قسمت که حالی در شود کامالً اکسید کربن از

 دارد، بستگی مختلفی فاکتورهای به بیوگاز تولید واقعی مقدار شوند. می احیا کامالً  اکسیژن و نیتروژن ماند باقی می یکسان

 استفاده سلول رشد و نگهداری برای که  COD مقدار پساب، فسادپذیری آلودگی گرما، تولید ،phاتمسفر، فشار دما، مانند

از فاضالب انسانی می توان برای تولید برق یا سوخت . (0230و همکاران، احمدپور ).پساب در سولفات غلظت و گیرد می قرار

از فاضالب انسانی به منظور تامین نیروی مورد نیاز خودروها در شبکه استفاده کرد. در همین راستا، برنامه هایی برای استفاده 

 ).حمل و نقل عمومی اجرایی شده اند. همچنین با استفاده از سلول های سوختی میکروبی می توان از فاضالب برق تولید کرد

 (0211،کشتکار االسالمی و شیخ

 زمین گرمایی انرژی.7..41

می باشد، به طوری که دمای الیه های خاک در نزدیکی سنگ بستر در تمام طول سال و زمین یک منبع خوب انرزی گرمایی 

درجه فارنهایت باقی می ماند. هر چه به اعماق زمین نزدیکتر می شویم حرارت  45تا  05بدون توجه به شرایط جوی هوا بین 

درجه سانتی گراد می رسد.زمین که به عنوان ان افزایش می یابد به طوری که این حرارت در هسته زمین به بیش از پنج هزار 
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ساعته فعال عمل می کند، می تواند تا حد زیادی از طریق روش رسانش انرژی در اختیار ما قرار  67منبع انرژی پایان ناپذیر و 

ین گرمایی از انرژی زم. (1111،وفامهر). میلیون کیلووات تخمین زده شده است 76دهد که میزان این انرژی حاصل از زمین ، 

ای نیروگاهی )غیر مستقیم( و غیر نیروگاهی )مستقیم( استفاده می شود،که به بررسی روش غیر نیروگاهی در دو بخش کاربرده

 می پردازیم.

 استفاده از انرژی زمین گرمایی غیر نیروگاهی.711..41

تجاری و ... استفاده نمود. روش کار بدین  می توان از انرژی زمین گرمایی به صورت غیر نیروگاهی و برای پروژه های خانگی ،

صورت است که از بخش موتور خانه ساختمان، لوله هایی را خارج کرده  و در زمین تعبیه می کنند که در این لوله ها اب 

شود و جریان دارد. بر اثر تماس لوله ها با الیه های گرم زیرین زمین، از طریق فرایند رسانش اب موجود در لوله ها گرم می 

سپس به خاطر پمپی که در سر راه مسیر لوله ها قرار داده شده است، این اب گرم به موتور خانه بر می گردد و می توان از 

عالوه بر گرمایش می توان  مود. از انرژی زمین گرماییگرمایی ان برای گرم کردن ساختمان و نیز تهیه اب گرم استفاده نانرژی 

 (1)صول گرم نیز استفاده نمود.برای سرمایش ساختمان در ف

 

 

 

نوع متفاوت افقی،عمودی،پیچشی و لوله گذاری  7ر استفاده از سیستم گرمایش زمین گرمایی شامل سیستم های لوله گذاری د

در مواردی که فضای الزم در اطراف ساختمان وجود داشته باشد از سیستم لوله گذاری افقی و در غیر این  .در اب می شوند

استفاده مجدد از اب باران تاالب های ذخیره طراحی شود صورت از بقیه گزینه ها استفاده می شود.می توان برای جمع اوری و 

 .که این تاالب ها هم می توانند برای قرار گیری لوله های سیستم انرژی گرمایی به کار روند

 مصالح هوشمند.414

 با را خود زنده موجودات مانند توانند می محیط تغییرات مقابل در هوشمندانه عملکردی با که هستند موادی هوشمند مواد

 را خود نقایص و کرده بینی پیش را خود ساختار در خرابی و خدشه نوع هر این مواد، از برخی . سازند منطبق محیطی شرایط

 یا شده کنترل حالت یک در آنها  رنگ و فرکانس سختی، میزان شکل، مانند مصالح این  ویژگی چند یا یک . سازند می برطرف

 توجهی قابل صورت به مغناطیسی های میدان یا الکتریسیته نیروی ، PH رطوبت، دما، فشار، مانند خارجی محرک اثر تحت

 یعنی اول گروه ، کنیم بندی طبقه هوشمند و هوشمند نیمه ، هوشمند غیر مصالح گروه سه به را اگر مصالح کند. می تغییر

 را خود فرم و شکل محیطی تاثیرات به پاسخ رد قادرند تنها هوشمندها نیمه ، ندارند را باال خاص ویژگی هوشمند غیر مصالح

 ,Ritter )بود. خواهد برگشت قابل و تکرارپذیر تغییرات این هوشمند مصالح در اما دهند تغییر اندکی زمان مدت یا بار یک برای

 زمین گرمایش سیستم .(1شکل)

 گرمایی
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 ویژگیدلیل  به این و شوند می شناخته نیز " پذیر تطبیق" و" پذیر انعطاف" مصالح عنوان تحت هوشمند مصالح. (2007

 (Addington& Schodek/  2005).باشد می شرایط محیطی با خود نمودن تنظیم در آنها خاص

 مصالح که کنند تغییر چنان خود پیرامون محیط به واکنش در میتوانند آنها دارند، ناپذیر پایان توانی تقریبا هوشمند مصالح

 کنند؛ ایجاد زندگی روش و و ساز ساخت معماری، در مثبت تحولی قادرند آنها. آن نیستند به قادر( مند هوش غیر) طبیعی

 اختیار را در آن شب در و پرداخته الکتریسیته تولید به روز در طول یا کنند عوض رنگ دستور طبق توانند می مصالح هوشمند

 مصالح از استفاده با روست، پیش قرن مباحث مهمترین از که است مقوله انرژی در آنها تاثیر مهمترین اما.  دهند قرار ما

 یا و مستقیم طور ها به فرآورده و مصالح اکثر زیرا جست، بهره انرژی مصرف بهینه نمودن در توان می ساختمان در هوشمند

افزون  روز افزایش تعدیل به قادر هوشمند واقع مصالح در.  گیرند می پیرامونی محیط از را خود نیاز انرژی مورد مستقیم غیر

 هوشمند در مصالح از استفاده باالی تقاضای به اتکا میباشند با خام و متریالهای قیمت گران انرژی منابع رایب جهانی تقاضای

 آنچه و شده پیرامونمان ساخته محیط با رابطه در ما تصور گذاشت، ما خواهد های ساختمان بر که گیری تاثیر چشم و آینده

 مصالح خصوص در های نوین فناوری به دستیابی.  کرد خواهد تغییر مثبتی به طرز پنداشتیم، می معماری عنوان به که

 به عمل اقلیمی شرایط برابر در باال قابلیت ماندگاری با هایی ساختمان طراحی برای معماران از سوی خاصی توجه هوشمند،

 حاج و مهلبانی گرجی ).یابد افزایش روز به هوشمند، روز مصالح از وری بهره و تقاضا که رود می و انتظار است آمده

 (..11،ابوطالبی

 هوشمند مصالح انواع..4141

 : شوند می تقسیم زیر انواع به کارکرد نظر از هوشمند مصالح

 مواد پیزوالکتریک. 2                                                  مواد کروموینیک.0

 MRو مگنتاهستاتیک  ERمصالح الکتروهوستاتیک .  4                                          آلیاژهای دارای حافظه.9

 .راهکار های مدیریت انرژی در ساختمان ها در جهت ایجاد ساختمان صفر کربن5

 .هوشمند سازی ساختمان با هدف مدیریت انرژی.51

مصرفی که یک ساختمان دارد  مدیریت انرژی در تعریف به معنای استفاده مقرون به صرفه و کارآمد از انرژی است. بسته به نوع

های اداری و تجاری دستگاه تهویه مطبوع و سیستم روشنایی به عنوان مثال در ساختمان ند.ا دستگاههای پرمصرف متفاوت

 مصرف انرژی را تا حد زیادی با کاهش روبرو ساخته است. HVACهای ترین هستند. البته کاربرد سیستممرکزی پرمصرف

توان با کاهش تعداد تجهیزات میزان اتالف انرژی را ای مجهز به کمک کنترلرهای پیشرفته و پیچیده میهامروزه در ساختمان

دارد. این نیز کاهش داد. به بیان کامال ساده کنترلرهای ساختمان میزان مطلوب مشخصه خاصی را در حد تعیین شده نگه می

شد. همچنین استفاده از عایق در دیوارها و استفاده از با…تواند سیستم روشنایی یا گرمایش و سرمایش و مشخصه می

های در واقع مزیت استفاده از سیستم نرژی را تا حد چشمگیری کاهش دهد.تواند اتالف اها میهای دو جداره در پنجرهشیشه

ز به کابل کشی ( و کنترل سیستم بدون نیاpcهای کامپیوتری )قابلیت نصب ساده آنها بر روی شبکه energy savingجدید 

باشد. با در نظر گرفتن میزان مصرف انرژی با توجه به روشنایی روز و دمای پرهزینه و استفاده از تجهیزات گران قیمت می

جویی در انرژی انتخاب نماید. در نظر گرفتن دمای بیرون سیستم قادر است یک روش مصرف ارزان قیمت را همراه با صرفه

کند. این کار با در شود مصرف انرژی را تا حد بسیار زیادی محدود میای که از آن میاستفاده مطلوب ساختمان براساس نوع
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فرض دارد از جمله  هایی که سیستم به عنوان پیشدهد و همچنین دادهای که کارفرما به سیستم مینظر گرفتن اطالعات اولیه

گیرد. در نتیجه پروسه مصرف تصاعدی انرژی و ایجاد ورت میتغییرات روزانه و فصلی شرایط طرح و نحوه انتخاب تجهیزات ص

( تعریف EMSهای مدیریت انرژی در ساختمان )رود. به این ترتیب سیستمهای باال برای نگهداری ساختمان از بین میهزینه

یند.به طور خالصه نمارویه آن جلوگیری میای تجهیزات از مصرف بیها با تنظیم عملکرد ساعتی و یا دوره EMSشوند. می

 01تواند در حدود ( میEMSهای مدیریت انرژی )استفاده از سیستمenergy saving توان گفت که در نظر گرفتن بحث می

کاهش قیمت و هزینه در پی دارد. از این رو این موضوع از نظر اقتصادی و سیاسی در بسیاری از کشورها اهمیت یافته  %21تا 

 ها در اغلب کشورهای اروپایی و آمریکا روند روبه رشدی دارد.مو استفاده از این سیست

 در راستای ایجاد ساختمان های صفر کربن هوشمندسازی راهکارهای.512

 BMS سیستم مدیریت ساختمان.12.25

سیستمی است که به فعالیتها و امور ساختمانها   BMS (Building Management System)سیستم مدیریت ساختمان یا 

نماید. این سیستم نظارت کرده و در مواقع الزم با توجه به تغییرات شرایط محیطی، تغییرات الزم را بطور خودکار اعمال می

ده و بر کلیه تواند با توجه به کاربری ساختمان ) مسکونی، اداری، تجاری، بیمارستان و ... ( جهت آنها طراحی و اجرا شمی

های تهویه مطبوع پنجره و پرده های روشنایی، سیستمهای اعم از باز و بسته شدن درب، ورود و خروج افراد، سیستمفعالیت

باشد اصطالحاً ساختمان  BMSساختمانی که مجهز به سیستم مدیریت  اتاقها، صوتی و تصویری و ... نظارت داشته باشد.

دهد که از تجهیزات بطور کارآتری استفاده نموده و احساس امنیت افراد ساکن این امکان را می هوشمند گویند. این سیستم به

این ساختمانها با استفاده از یک پارچه  جویی انرژی گردد.تواند موجب صرفهدهد و همچنین میو آسایش را در آنها افزایش می

و با برقراری ارتباط میان آنها محیطی پویا و مقرون به صرفه ها، ساختار، سرویس و مدیریت نمودن چهار عنصر اصلی سیستم

  بوجود آورند.

 قابل کنترل هستند BMSتجهیزاتی که از طریق .2.3.3

، های سرمایشی و گرمایشی ) تهویه مطبوع(سیستم، در، پنجره، پرده و سایبان، های حفاظتی و امنیتیسیستم، روشنایی

کنترل  ، سیستم آیفون تصویری و ورود و خروج مهمانان یا مراجعه کنندگان ، اداری های صوتی و تصویری، تجهیزاتسیستم

 سیستم آبیاری، وسایل الکتریکی ساختمان، های ارتباطیسیستم، تأسیسات استخر، سونا و جکوزی

  BEMSسیستم مدیریت انرژی ساختمان یا  .12.23

باشد . این سیستم در واقع زیر آن مدیریت انرژی ساختمان میباشد با این تفاوت که هدف می BMSاین سیستم نیز مشابه 

بر و کنترل آنها دارد و همچنین ممکن است ای به مصارف انرژی، تجهیزات انرژیباشد که توجه ویژهمی BMSای از مجموعه

زم نیز در راستای گیری مصرف انرژی نیز به این سیستم متصل و یک سری گزارشات و فرمامین کنترل الهای اندازهدستگاه

 کنترل و کاهش مصرف انرژی به طور هوشمند صادر نماید به عنوان مثال کنترل دیماند مصرفی یا کنترل روشنایی ساختمان 

  LMSسیستم مدیریت روشنایی یا  .12.24
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یت باشد. این سیستم بطور خاص به مدیرمی BEMSو  BMSای از سیستم سیستم مدیریت روشنایی نیز زیر مجموعه

تواند با استفاده از انواع سنسورها نظیر سنسورهای حضور و نور نسبت به پردازد. در این سیستم میهای روشنایی میسیستم

روشن و خاموش نمودن و یا کنترل سطح نور مکانهای مختلف اقدام نمود. و یا با استفاده از تایمر بر اساس زمان بعضی از 

بندی مناسبی را های مختلف، منطقهتوان با آدرس پذیر نمودن منطقهه از این سیستم میبا استفاد مکانها را کنترل نمود.

ها اقدام و با های از پیش تعریف شده برای مکانهای خاص مانند آمفی تئاترها و سالنبوجود آورد و همچنین نسبت به حالت

 12تواند مصرف بخش روشنایی را تا هیزات کارا میاستفاده از سیستم هوشمند به همراه تج تنها صدور یک فرمان اجرا نمود.

 ایران( انرژی وری بهره سازمان ).جویی قابل توجهی در برق مصرفی ساختمان ایجاد نموددرصد کاهش داده و صرفه

 های جلوگیری از اتالف حرارت در ساختمانراه.3.5

 جهت استقرار ساختمان.3.5.5

یر در مصرف انرژی در ساختمان در بارهای گرمایش و سرمایش نیز تأثیر گذار است. بطور جهت استقرار ساختمان، عالوه بر تأث

کلی، ساماندهی وجوه اصلی و عریض ساختمان در جهت شمال و جنوب، به میزان قابل توجهی در کاهش درجه عایق کاری و 

اند که بار اضافی تهویه مطبوع ساختمان و مصرف باشد. تحقیقات بیشتر آشکار ساختهوسودمند می تهویه مطبوعدرنتیجه بار 

رود. هم باال می انرژی در جهت استقرار شرقی و غربی نسبت به جنوبی و شمالی در صورت افزایش نسبت پنجره به دیوار باز

گاهی ممکن است موقعیت جغرافیایی سایت ساختمان برجهت گیری مناسب نور خورشید منطبق نباشد. در این موارد برای 

توان برخی از اجزاء ساختمان بطور مثال همکف یا پارکینگ همکف با موقعیت جغرافیایی سایت بهبود شرایط اقلیمی، می

ها عموماً در جهت حداقل عایق کاری، پ باال شکل دهی پالن به صورتی باشد که پنجرههماهنگ طراحی کرد و در طبقات تی

شمال و جنوب در مناطق گرمسیری، قرار گیرند. در غیر این صورت اگر نتوان پالن ساختمان را بر جهت گیری مناسب 

 (0980همکاران، و صیادی) اهش داد.ها را در دیوارهای شرقی و غربی کخورشید طراحی کرد. باید تا حد امکان، سطح پنجره

 .حفاظت ورودی3.5.5

گردد. در یک در خانه حفاظت ورودی به لحاظ کنترل افت حرارتی مهم بوده و در هر باز و بسته شدن در، کلی انرژی خارج می

کل افت حرارتی را  ۰۴تواند تا معمولی نفوذ هوای سرد از در و باز و بسته شدن در و نیز افت حرارتی ناشی از ضخامت در می

 محلی دنج در امان باشد. و یا بوسیله قرار گیری در باد شکنشامل شود. ورودی باید از وزش بادهای زمستانی بوسیله درخت، 

 (1931همکاران، و صیادی)

 ها و کنترل انرژی خورشیدی.پنجره3.5.5

باشد. طراحی خوب پنجره ها، یکی از مهمترین عوامل موثر در بار گرمایی فضا در ساختمانها میاتالف گرما از طریق پنجره

بخشد. برای تحلیل اثر سازه پنجره در مصرف انرژی  منجر به کاهش مصرف انرژی برای سرمایش شده آسایش ساکنان را بهبود

 (0980همکاران، و صیادی) گیریم:ساختمان دو مورد زیر را جداگانه در نظر می

های دوجداره در تابستان، از لحاظ اند که بازده پنجرههای محاسباتی آشکار ساختهالف( افزایش الیه شیشه پنجره: تحلیل

های تک جداره کمتر است. در زمستان به دلیل مقاومت گرمایی اندک مطبوع از پنجره کاهش انرژی مصرفی برای تهویه
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های بیرونی را تشکیل ها بخش اعظمی از کل اتالف گرمایی از طریق پوستههای تک جداره، اتالف گرمایی از طریق پنجرهپنجره

ها تک جداره برابر مقاومت گرمایی رسانایی پنجرههای دوجداره تقریبأ دو دهد در مقابل، مقاومت گرمایی رسانایی پنجرهمی

 است.

اندازه پنجره، با توجه ویژگیهای گرمایی خورشیدی، باید توسط جهت گیری دیوار ب( افزایش نسبت مساحت پنجره به دیوار:

تلفات گرما در مشخص شود تا بتوان به حداکثر راندمان انرژی در تعادل بین حداکثر دریافت نور خورشید در زمستان، حداقل 

زمستان و حداقل دریافت گرمای خورشیدی در تابستان، دست یافت. افزایش سطح پنجره در زمستان اثر کمی در مصرف 

شود. به طور مثال در گذارد، زیرا اتالف گرما از این طریق با دریافت گرمای خورشیدی جبران میانرژی برای گرمایش می

ز بیرون بار سرمایش را به اهای متحرک یا ثابت، سایه بان، کرکره ند باید با ایجاد سیستمزمناطقی که گرمایش حرف اول را می

 حداقل رساند. 

 نفوذ هوا.جلوگیری از 3.5.5

حرارت که چه در ساختمانهای قدیمی و چه در ساختمانهای جدید مورد بحث است، نفوذ هوای یکی از مهمترین راههای اتالف 

رود و هوای سرد از راه درزها به ساختمان نفوذ شود که هوای گرم باال میبیرون به داخل است که این عمل وقتی انجام می

ها و های بلند و بازبودن دودکش شومینهها، سقفبرد که وجود نورگیرباال می ۵۲کند و مصرف سوخت در ساختمان را تا می

که در برخی ساختمانها نصب  تهویه هواهای های کولر و دریچه، کانالهواکشتواند آن را تشدید کند. همچنین می سرعت باد

های جلو گیری از نفوذ هوا عبارتند شود. برخی از راهیرون میشوند، باعث خروج هوای داخل ساختمان وجایگزینی هوای بمی

 از:

 

 نصب فنر بر روی درها .2                           هادرزگیری درها و پنجره.1

 مسدود کردن نورگیرهای سقفی.4                          هاپر کردن منافذ و شکاف.9

 نصب دریچه یا درپوش بر دودکش. 6                   نصب هواکش با دریچه خودکار.5

 ساختمان                             کاشت گیاهان سبز و بلند در اطراف بنا بدون ایجاد سایه بر روی . 8                         های پشت بامبستن کانال.7

 .عایق کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان3.5.3

ها ف خود در حال تبادل دمایی است. در تابستان گرمای بیرون از طریق سقف، دیوارها و پنجرهساختمان همواره با محیط اطرا

کند و در زمستان هوای داخل ساختمان که با صرف هزینه و مصرف سوخت گرم شده است از به داخل ساختمان نفوذ می

شود که تبادل باعث می عایقکاری حرارتی شود.کند و فضای داخل سرد میها و سقف و کف به بیرون نفوذ میطریق پنجره

ای کنترل شده داخل ساختمان و فضای بیرون به حداقل برسد. برای عایق کاری حرارتی پوسته خارجی گرمایی بین فض

توان از انواع عایقهای حرارتی مانند فوم )پلی یورتان(، یونولیت )پلی استایرن(، پشم ساختمان اعم از دیوارها، سقفها وکفها می

 (1931همکاران، و صیادی) سنگ وپشم شیشه استفاده کرد.
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 جمع اوری اب باران.3.5

 درهمه روش این از دلیل همین به.باشد می اجرا قابل کوچک ابعاد در و ساده فناوری دارای باران آب استحصال های سیستم

 انتقال و پمپاژ کالن های هزینه صرف با دور فواصل از آب انتقال و آبی بی عنوان تحت مشکلی ودیگر کرد استفاده توان می جا

 شهری مناطق در کشی لوله آب برای تقاضا کاهش موجب باران آب آوری جمع سیستمهای از استفاده .داشت دنخواه وجود

 مورد ، شست و شو و غیرهبهداشتی های سرویس در و کرده تصفیه و آوری جمع را باران آب می تواند همچنین شود می

 مورد دیگر مصارف برای و کرده تصفیه را آن دوباره مجدد، هاستفاد منظور به و استفاده از بعد عالوه، به. گیرد قرار استفاده

 می اصلی گزینه سه دارای باران آب ذخیره سیستم. باشد داشته را انرژی اتالف حداقل طریق این از تا دهد می قرار استفاده

 :باشد می اجرا قابل نیاز به توجه با که باشد

 می زمین روی یا و زمین در مدفون پمپاژ مخزن یک داری تنها باشد یم حالت ترین ساده که:  محوطه آب تامین سیستم -1 

 .باشد می استفاده قابل خودرو شستن و باغچه آبیاری برای و ذخیره آن در آوری جمع از پس باران آب که باشد

 با کنترلی سامانه ، است همراه خانگی مصارف برای الزم کشی لوله با که سیستم این در:  خانگی آب تامین سیستم -2 

 باران آب کیفیت بهبود منظور به.  کند می جلوگیری بارش کم فصول در باران آب مخزن شدن خالی از شهری آب از استفاده

 .است شده تجهیز تصفیه پیش فیلتر با سیستم این

 واحدهای آب ینتام تا شود می نصب بام روی بر کمتر حجم با مخزنی سیستم این در:  خانگی آب تامین هوشمند سیستم -9 

 از مانع و آب پمپ شدن خاموش و روشن دفعات کاهش موجب سامانه این. باشد گرانشی صورت به ساختمان در مصرفی

 می مخزن داخل آب سطح نمایشگر و کنترل سامانه داری همچنین.  شود می برق مصرف کاهش همچنین و آن فرسودگی

 آب تصفیه سامانه نصب امکان نیاز صورت در. شود می باران آب یتکیف بهبود سبب تصفیه پیش های فیلتر وجود.  باشد

 (1932و همکاران، زهتابیان ).دارد وجود نیز بهداشتی آب تامین جهت پالست نانو خانگی

  نوین شیوه به آب تصفیه.3.5.5

 برطرف -9بیماریزا عوامل از آب کردن عاری -2 درآب معلق و شناور مواد جداکردن -1 :از است عبارت آب تصفیه از هدف

 روش سه منازل در مصرفی آب تصفیه برای. گیرد قرار کننده مصرف قبول مورد که آنجا تا آب نامطبوع طعم بو، ، رنگ کردن

 (پرکلرین) شیمیایی مواد توسط گندزدایی( ج   جوشاندن( ب  کردن صاف(  الف. دارد وجود کلی

 نمونه های اجرا شده.6

 کرج شهرستان در انرژی و مواد وهشگاهپژ صفر انرژی ساختمان ...6

 انرژی جبران و اولیه انرژی مصارف کاهش دیدگاه با نیز (2) کرج شهرستان در انرژی و مواد پژوهشگاه صفر انرژی ساختمان

 0989در سال  ایران در صفر انرژی ساختمان اولین عنوان به پاک، و تجدیدپذیر منابع از انرژی تولید طریق از شده مصرف

 با و طبقه دو در 2111m2 زیربنای با مذکور ساختمان. گردید طراحی( مبنا) انرژی نوسازی بهسازی مشاوران شرکتسط تو

 و بادگیر مانند عواملی و ساختمان معماری از استفاده با تا گردیده سعی ساختمان این در. باشد می پژوهشی - آموزشی کاربری

 خورشیدی انرژی از استفاده با نیز ساختمان انرژی نیازهای از بخشی و یافته اهشک ممکن حد تا ساختمان انرژی نیاز گلخانه
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 در عایقکاری و فضاها جانمایی ساختمان، گیری جهت خورشیدی، فعال غیر طراحی مانند مواردی کارگیری به .گردد تامین

 یک به نسبت ساختمان این رژیان مصرف گردیده سبب طراحی نوین استانداردهای کارگیری به و ساختمان معماری طراحی

 تجهیزات از استفاده با نیز انرژی مصرف مقدار همین که برسد kWh/m2  15 به و یافته کاهش %81 تا معمولی ساختمان

 . گردد می جبران خورشیدی

 

 

 

 

 از ستفادها همچنین و خورشید حرارتی انرژی کسب در بسزایی تاثیر آن گیری جهت همچنین و ساختمان کشیدگی: کشیدگی

 طبقه دو اکثر حد یا یک در ساختمان تا شود می کوشیده صفر انرژی های ساختمان در. دارد ساختمان طبیعی روشنایی

 برای بام روی بر بیشتری فضای اینکه بر عالوه امر این. کنند می گسترده زمین روی بر را ساختمان مقابل در و شود ساخته

 امکان و گیرد قرار ساختمان جنوبی ضلع در بیشتری فضاهای تا شود می سبب هد،د می قرار دسترس در تاسیسات اجرای

 (4).رهد می افزایش را روز طول در خورشید انرژی از استفاده

 

 

 

 

 

 اما یابد، کاهش ساختمان انرژی مصرف میزان تا گردد می سبب ساختمان کاری عایق میزان افزایش ساختمان: در کاری عایق

 ساختمان کاری عایق میزان برای بهینه نقطه یک کردن پیدا با لذا. یابد می افزایش پروژه اجرای اولیه های زینهه دیگر سوی از

 الزم کاری عایق میزان توان می گردد می حاصل اولیه هزینه کمترین صرف با انرژی مصرف در جویی صرفه بیشترین آن در که

 .نمود مشخص را

 صفر انرژِی ساختمان.(2شکل)

 ایران

 ساختمان الکتریکی بار تامین جهت خورشیدی سیستم از ستفاده.ا(9شکل)
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 سایزهای با ها بان سایه سازی مدل با مواد پژوهشگاه صفر انرژی ساختمان : درساختمان وبیجن نمای در بان سایه از استفاده

 .شد خواهد استفاده ساختمان جنوبی ضلع در واقع های پنجره برای افقی های بان سایه از تنها ،که گردید مشخص مختلف،

 باشد می کاربری فاقد ساختمان که روز انتهایی و ابتدایی  ساعات در تنها ساختمان شمالی ضلع در واقع های پنجرهزیرا 

  عمق با افقی های یان سایه از استفاده که است آن دهنده نشان ها بررسی نتایج گیرند قرار آفتاب معرض در است ممکن

cm41 نماید می ایجاد ساختمان برای را بهینه حالت . 

 انرژی ساختمان گرمایش دوره در تازه هوای تامین  تمان:ساخ گرمایش دوره در تازه هوای تامین جهت گلخانه از استفاده 

 دوره در تازه هوای تامین جهت الزم انرژی از بخشی تامین برای لذا. است نموده وارد ساختمان به را زیادی گرمایشی بار صفر،

 تنها ساختمان تازه وایه تامین ساختمان، اشغال اوج زمان در. گرفت قرار بررسی مورد گلخانه از استفاده ساختمان گرمایش

 تازه هوای تامین برای الزم انرژی میزان ساختمان، برای نیاز مورد تازه هوای حجم به توجه با. گیردمی  صورت گلخانه توسط

 الزم گلخانه، مفید حجم تعیین منظور به .است گردیده محاسبهkWh/year 024411  معادل آن گرمایش دوره در ساختمان

 هوای دمای برای مناسب محدوده در مواقع بیشتر در سال سرد فصل در گلخانه دمای که گردند انتخاب وریط آن ابعاد تا است

 . گیرد قرار باشد، می ºC 20 با برابر که ساختمان، تازه

 راهروهای تهویه منظور به بادگیر از مواد پژوهشگاه صفر انرژی ساختمان در  صفر: انرژی ساختمان در بادگیر از استفاده

 این در که آنجا از. است شده استفاده صفر انرژی ساختمان یک از نمادی عنوان به و( پاییز و بهار) میانی فصول در ساختمان

 گلبادهای آن طراحی برای لذا است شده استفاده هوا، خروجی عنوان به دیگری و ورودی عنوان به یکی بادگیر، دو از ساختمان

 جهت این در خروجی برج های دهانه و بوده باز غالب باد سمت به ورودی برج های انهده و گرفت قرار بررسی مورد منطقه

 (4). باشند می بسته

 

 

 

 بهره حداکثر جهت مناسب الزامات و یافته کاهش مجموعه معماری طرح با ساختمان روشنایی نیاز الکتریکی: تاسیسات طراحی

 کاهش بر عالوه که است شده انتخاب LED نوع از روشنایی جهیزاتت. است شده دیده معماری در طبیعی روشنایی از مندی

 از ساختمان الکتریکی نیاز تامین جهت. باشد می فتوولتاییک تجهیزات از استفاده صورت در مناسبی گزینه روشنایی، توان

 نیز را شبکه به برق وشفر توانایی ساختمان، نیاز تامین بر عالوه PV سیستم. است شده استفاده( PV) فتوولتاییک تجهیزات

 که نکته این و ساختمان کاربری نوع به توجه نمایندبا استفاده بدون ساختمان، کاربرد بدون ایام و تعطیل روزهای در تا داراست

 در  ساختمان مدیریت سیستم از است، مجموعه برداری بهره روش از متاثر زیادی حد تا ساختمان انرژی مصرف میزان

 (5).است سیستم این عهده بر ساختمان مختلف اجزای کنترل و شده استفاده مجموعه

 بادگیر نظیر باستانی معماری های المان بکارگیری.(4شکل)
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 شده گرفته نظر در خورشیدی انرژی از استفاده با ساختمان مصرفی گرم آب و حرارتی نیاز تامین مکانیکی: تاسیسات طراحی

 یک از همچنین. ستا شده تعبیه ساختمان بام برروی خورشید انرژی کسب جهت خورشیدی کلکتور عدد 21 تعداد. است

 افزار نرم در شده تهیه مدل از استفاده با. شود می استفاده مصرفی گرم آب تامین جهت 300lit  گنجایش به دوکویلی منبع

IES، داشته را هم برروی اندازی سایه میزان کمترین که است شده تعیین شکلی به بام برروی کلکتورها موقعیت سازی شبیه 

. پذیرد می انجام گلخانه در شده انباشته حرارت از استفاده با و حرارتی بازیافت طریق از نیز ساختمان زهتا هوای تامین. باشند

 در که گردیده نصب گلخانه هوای خروجی برروی کویل فن داکت دستگاه 2 آسایشی، شرایط کیفیت افت از جلوگیری جهت

 (6).نمایند می تامین را تازه هوای برای مناسب ایدم و آمده مدار داخل مجموعه BMS سیستم طریق از ابری، مواقع

 

 

 

 

به کارگیری مواردی مانند طراحی غیر فعال خورشیدی، جهت گیری ساختمان، جانمایی فضاها و عایق کاری در  جمع بندی:

یک طراحی معماری ساختمان و به کارگیری استاندارد های طراحی سبب گردید تا مصرف انرژی این ساختمان نسبت به 

برسد که همین مقدار مصرف انرژی نیز با استفاده از تجهیزات  KWh/m 287کاهش یافته و به   %90ساختمان معمولی تا 

خورشیدی جبران می گردد. همچنین استفاده از بادگیر در ساختمان سبب کاهش مصرف انرژی ساختمان در فصول میانی 

در ساختمان نیز سبب گردیده تا کنترل مناسبی بر مصرف   BMSگردیده است. استفاده از سیستم های مدرن کنترلی و 

انرژی ساختمان ایجاد گردد. در نهایت استفاده از سیستم اب گرم خورشیدی و فتوولتاییک برای تولید انرژی از منابع بازگشت 

 پذیر و پاک سبب گشته تا ساختمان فوق به یک ساختمان انرژی صفر تبدیل گردد.

 PVنتایج محاسبات در نرم افزار  .(1شکل)

syst 

سطح کلکتور چیدمان اجزای سیستم و بیشینه دمای .(2شکل)

 TSOLبراساس محاسبات 
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 مبانی نظری.7

 خانه طراحی برای کلی راهکار دو. باشد می انرژی مصرف بیشتر هرچه کاهش ،انرژی صفر های ساختمان طراحی در کلی اصل

 ی صفر کربن وجود دارد:ها

  یژانر رفمص درصدی 11 تا 51 کاهش آن اصول رعایت با که. انرژی تولید و(تقاضا کنترل یا و کاهش) مصرف سازی بهینه (0

 . هستیم شاهد را

 های یتکنولوژ بکارگیری با امر نای.  سوخت زیست ، باد خورشیدی، یانرژ مانند پذیر تجدید های یانرژ منابع از ادهتفاس (2

  .گردد می میسر پذیر برگشت

قابل انکار ان در حفظ منابع  ی موضوع بسیار پر اهمیتی می باشد.غیر از سهم غیربهینه سازی در مصرف و تولید انرژ توجه به

زمینه مناسبی برای بهره گیری از منابع انرژی نو و تجدید پذیر فراهم ،لی با کاهش میزان بهره برداری و توجه به ان ی فسیانرژ

می اورد. در واقع برای ان که بتوان از انرژی های نو و تجدید پذیر استفاده نمود، می بایست تا حد امکان تقاضای انرژی را 

ته شده در نقاط مختلف دنیا، مانند ساختمانی که در این پژوهش به ان اشاره شده، ساخ صفر کربنساختمان های  کاهش داد.

از فن اوری های مختلفی برای کاهش و تولید انرژی )دو رکن ،بسته به شرایط اقلیمی، نوع کاربری و میزان سرمایه گذاری 

را می  ZEه شده در اکثریت ساختمان های اصلی برای رسیدن به ساختمان انرژی صفر( بهره برده اند. عمده روش های استفاد

  (1)زیر خالصه نمود. نمودارتوان در 

 

 ZE های ساختمان الزم در های روش .(1نمودار)

 

 

تمامی موارد اشاره شده پتانسیل بکار گرفته شدن در کشور را دارا می باشد.تنها در مورد برخی فناوری های نو همچون 

اخت سازه تجربیات کمی در داخل کشور وجود دارد که نیاز به انتقال و تبادل این دیوارهای ترومپ و روش های نوین س
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انرژی از دو راه قابل حصول  اصول کاهش مصرف تجربیات از کشور ها و پروژه های موفق در این زمینه ها احساس می گردد.

 است:

ا در نظر بگیرید.با کاهش تنها چند درجه ای در به عنوان مثالی ساده، میزان دمای اب گرم مصرفی در منازل رکاهش تقاضا: (1

دمای اب گرم مصرفی ، می توان میزان قابل توجهی از تقاضای انرژی را کاهش داد. کاهش تقاضا نیازمند فرهنگ سازی و 

ای . برای کاهش تقاضا ابتدا باید الگوی مصرف غالب شناخته شده و سپس راهکار هاستاندارد ها و کیفیت زندگی استتغییر 

مناسب برای ان ارائه و با فرهنگ سازی زمینه عملی شدن ان ها محقق شود . در حقیقت برای عملی شدن برخی از این روش 

 ها، تغییر کیفیت زندگی، ضروری است.

 انطباق قابل الگوی بسیار حائز اهمیت است.امکان استفاده از روش های نوین جهت کاهش اتالف انرژی  کاهش اتالف انرژی:(2

 :از اند عبارت انرژی مصرف کاهش با رابطه رد

 ساخت منطقه های پتانسیل تمامی از مثبت گیری بهره منظور به اقلیمی شرایط ویژه معماری طراحی-

 (باال حرارتی مقاومت با سبک های سازه از استفاده)سازه مناسب طرحی-

 اقلیمی شرایط با مناسب کاری عایق-

 درزگیری-

 هوشمند و جداره چند های پنجره از استفاده-

 معماری طراحی نوع و اقلیمی شرایط به وابسته نو های اوری فن از استفاده-

 مصرف کم بسیار استاندارد گازی و برقی تجهیزات از استفاده-

 مصرف کم نوین روشنایی های سیستم-
 

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

 لذا گردد، تامین و تولید ممکن روش های انواع از استفاده با باید ساختمان این در شده مصرف انرژی که آنجا از. شود گرفته

 از موضوع این چنانچه که گردد،می ساختمان در انرژی تولید ظرفیت شدن بزرگ با معادل ساختمان، در انرژی بیشتر استفاده

 صفر انرژی ساختمان های طراحی در اساس این بر. شد خواهد آن انجام از مانع طرح اقتصادی شرایط باشد، مقدور فنی نظر

 :گیردمی قرار نظر مورد ذیل شرح به اصولی

 

 اقلیم از کافی و الزم شناخت -

 ...( و ساختمان ها درختان،)  ساختمان اطراف محیط دقیق بررسی -

 (روز نور از گیریبهره و طبیعی تهویه سایبان، مناسب، کاریعایق) ساختمان انرژی نیاز کاهش و فعال غیر طراحی بر تمرکز -

 المپ های و چراغ ها مکانیکی، و الکتریکی سیستم های در باالترEER و COP راندمان،)  کارامد سیستم های از گیریبهره -

 (پربازده

 انرژی لیدتو و تجدیدپذیر انرژی های از گیریبهره -

 

 ها ساختمان این به دستیابی برای که است گونه این به است شده داده نشان شکل در که کربن صفر های ساختمان در طراحی

 تجهیزات انتخاب با ادامه در و داد کاهش را ساختمان انرژی نیاز فعال، غیر های سیستم از گیریبهره با ابتدا است الزم

 تولید های سیستم انواع بکارگیری با نهایت در. داد کاهش حداقل به را ساختمان انرژی مصرف کارآمد، الکتریکی و مکانیکی
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 را انرژی ساختمان، انرژی ساالنه مصرف معادل صفر، انرژی رویکرد به دستیابی جهت تجدیدپذیر، انرژیهای از استفاده با انرژی

 (7).نمود تولید محل در

 

 

 

 و مصالح نقل و حمل و تبدیل تولید، چون مواردی برای و بنا اجرای از قبل که ساختمان، صنعت مصرفی انرژی مبحث از اگر

 .نمود اصالح مختلف شیوه 4 با توانمی را مسکن و ساختمان در انرژی مصرف الگوی بگذریم، رود،می بکار ساختمان اجرای نیز

 ( غیره و ابندیهو افزایش ساختمان، پوسته حرارتی مقاومت افزایش) ساختمانی شیوه -1

 هایانرژی منابع سهم افزایش روشنایی، و برودتی حرارتی، هایسیستم کردن بهینه( )تاسیساتی) تکنولوژی با مرتبط شیوه -2

 (غیره و ساختمان انرژی تامین در نو

 شهروندان مصرف رفتاری الگوهای اصالح -9

 (ساختمان انرژی مصرف کاهش هتج اقلیم با متناسب معماری طراحی از استفاده) معماری شیوه -4

 هایشیوه لیکن گرفت، بهره آنها همه از باید و بوده مناسب هاساختمان انرژی مصرف کاهش برای فوق هایشیوه همه هرچند

 شیوه.است بیشتر شدنشان عملی قابلیت و بوده تر مناسب ایران اجتماعی و اقتصادی شرایط برای متعدد هایجنبه از معماری

 فاکتورهای مناسب انتخاب با و معماری طراحی با تنها توانمی چگونه که پردازدمی امر این به انرژی مصرف اهشک معماری

 معماری طراحی با هاساختمان انرژی مصرف کاهش .داد کاهش را هاساختمان انرژی مصرف میزان اقلیم، هر برای معماری

 و بوده مزیت دارایاثربخشی ، باالی و میزان طرح مخاطب گروه بودن به دلیل اقتصادی بودن، مناسب هاشیوه دیگر به نسبت

 پایداری و هزینه بدون هایروش انرژی، مصرف دهنده کاهش معماری هایروش .است برخوردار اولویت از ایران شرایط برای

 ها روش دیگر از تر مناسب محیطی زیست نظر از چه و اقتصادی نظر از چه انرژی، قیمت افزایش درصورت حتی و بوده

 اقتصادی، ساختار بواسطه ولی است استفاده قابل ها کشور همه در معماری طراحی با انرژی جویی صرفه هرچند. باشندمی

 معماری طراحی بوسیله انرژی مصرف کاهش اینکه بدلیل. است برخوردار بیشتری مناسبت از ایران برای فرهنگی، و اجتماعی

 الگوی طراحی خانه های صفر کربن.(5شکل)
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 طرح این موفقیت باعث امر این و گردد می واقع عمومی استقبال مورد شیوه این است، ارزان بسیار ای و نداشته بر در ای هزینه

 .شود می اجرا در

 :نتیجه

 ای پرهزینه و نوین ویژه موارد ها، ساختمان ساخت در متداول و معمول موارد رعایت بر عالوه صفر انرژی ساختمان طراحی در

 تامین و تولید ممکن های روش از استفاده با باید ساختمان این در شده مصرف انرژی که نجاآ از. شود گرفته نظر در باید نیز

 چنانچه بنابراین شود، می ساختمان در انرژی تولید ظرفیت شدن بزرگ با معادل ساختمان، در انرژی بیشتر استفاده لذا شود،

 طراحی در اساس این بر. شد خواهد طرح انجام از مانع کشور اقتصادی فعلی شرایط باشد، مقدور فنی نظر از موضوع این

 درختان،)  ساختمان اطراف محیط دقیق بررسی اقلیم، از کافی و الزم شناخت چون اصولی صفر انرژی های ساختمان

 و طبیعی تهویه سایبان، مناسب، کاریعایق) ساختمان انرژی نیاز کاهش و فعال غیر طراحی بر تمرکز ،...( و ها ساختمان

 مکانیکی، و الکتریکی های سیستم در باالتر EERوCOPراندمان،) کارآمد های سیستم از گیریبهره ،(روز نور از گیریرهبه

 طراحی در .گیرد قرار نظر مورد بایست می انرژی تولید و تجدیدپذیر های انرژی از گیریبهره و( پربازده المپهای و چراغها

 انتخاب با و داد کاهش را ساختمان انرژی نیاز فعال، غیر های سیستم از گیریبهره با اابتد است الزم صفر انرژی های ساختمان

 های سیستم انواع بکارگیری با نهایت در و رساند حداقل به را ساختمان انرژی مصرف کارآمد، الکتریکی و مکانیکی تجهیزات

 ساختمان، انرژی ساالنه مصرف معادل صفر، انرژی یکردرو به دستیابی جهت تجدیدپذیر، های انرژی از استفاده با انرژی تولید

در طراحی یک ساختمان انرژی صفر،معماری نقش حائز اهمیتی دارد. همچنین استفاده از نور و  .کرد تولید محل در را انرژی

ده  از انرژی گرمای خورشید به صورت مستقیم و غیر مسستقیم، استفاده از جریان طبیعی هوا، جهت گیری مناسب بنا و استفا

همچنین باید به این موضوع توجه نمود که در طراحی یک ساختمان  های تجدید پذیر در رده های دیگر اهمیت قرار دارند.

مصرف انرژی در  %77اصل مهم ، تولید انرژی نیست بلکه کاهش مصرف انرژی است که این اصل سبب کاهشصفر انرژی 

استفاده از سیستم کنترلی هوشمند و چند منطقه ای در یک ساختمان کربن  مقایسه با ساختمان های معمولی شده است.

می شود یک سیستم جامع برای دریافت اطالعات شرایط داخلی و خارجی از سنسور ها و پیشنهاد  صفر بسیار کلیدی می باشد.

انرژی با حالتی که کنترل به ارسال فرمان راه اندازی به سیستم ها بررسی شود ونتایج را از لحاظ شرایط اسایش و مصرف 

صورت دستی انجام می شود، مقایسه گردد. همچنین تاثیر پوشش گیاهی و نوع خاک در گرمایش و سرمایش زمینی در گلخانه 

بر اساس نتایج استخراج شده ، با پیاده سازی استراتژی مدیریت انرژی پیشنهادی می توان کنترل  ها مورد بررسی قرار گیرد.

 هنگی بهتری را بر روی ساختمان های صفر انرژی ایجاد نمود.پذیری و هما
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