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 چکیده

 

ای کهه اتتیاجهات نسها تارهر را بهدون       توسعه پایدار را به صورت توسعه (WCED)کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه 

بندی ساختمان سبز در  پرکاربردترین سیستم رتبه  LEED.لطمه زدن به توانایی نسلهای آتی بر آورده نماید، تعریف کرده است

ی پایهدار   که معیارهای توسعه ارائه طریق میدهد و ساختمانهایی امتیاز 96زیستی با  سرفصا محیط 7در  LEED. کشور ماست

 .شوند  برای ساختمانهای سبز می( ای، گواهی پالتینیوم، طالیی، نقره)را برآورده کنند ، موفق به اخذ گواهی لیید 

ههای مربهوب بهه طراتهی ،      گیری ای از اطالعات پارامتری که برای استفاده در تصمیم سازی اطالعات ساختمان به مجموعه مدل

برداری  داری و بهره بینی عملکرد ساختمان ، تخمین هزینه ، زمانبندی، روشهای نگه ی ساختمانی با کیفیت ، پیشها ایجاد نقشه

آوری اطالعهات میهدانی    در پژوهش کاربردی آتی، پس از جمع. شود  شود، تعریف می و مدیریت قراردادها و تدارکات استفاده می

 اسهتقرائی  روشی موردی در این زمینهه پرداختهه شهد کهه بهه       سی چند مطالعهتحلیلی به برر-ای، با روش توصیفی و کتابخانه

یک مدل فرری که ویالیی با فرض تاسهیس در تههران   .آنها صورت پذیرفت تحلیا و تجزیه سپس و بندی طبقه و سازی فشرده

،جهت باد، مسیر خورشید  گیری ساختمان سازی اطالعات ساختمان سبز از جمله مکان پروژه ، جهت مدل. باشد ، ایجاد شد  می

و  +Revit 2015  ،Energyافزارههای   ، تحلیها برداشهت آخ خاکسهتری و آخ بهاران، طراتهی سهایت و آنهالیز انهرژی در نهرم         

Ecotect سوال تخصصی و کاربردی برای اولین بهار در داخها کشهور توسهط      96ای شاما  همچنین پرسشنامه.انجام شده است

ی  طراتهی پرسشهنامه برتسهی طیهف لیکهرت ، نحهوه      . فت و توسط متخصین امر جواخ داده شهد ، انتشار یا متولیهای   سایت

ی گسهتردگی اسهتفاده از    سواالت در زمینه. ها به روش دلفی و آنالیز نتایج به روش آلفای کرونباخ انجام پذیرفت  گردآوری داده

BIM ی استفاده از  در داخا کشور ، هزینهBIM  مقدار امتیاز آوری ،BIM  درLEED    آنالیزهای صهورت گرفتهه در ،BIM  ،

، فواید استفاده  BIMهای داخا کشور ، ابعاد استفاده از  های دریافتی پروژه ، سطوح گواهینامه BIMابزارهای مورد استفاده در 

بشهر از جملهه   ی تمهیدات سبز ، اسهتفاده از سیسهتمهای سهاخت     ی بازگشت سرمایه در پروژه ، بازاریابی پروژه ، نحوه BIMاز 

ی ساخت سبز در داخا کشور ،  پنلهای فتولتاییک ، توربینهای بادی ، سیستمهای مکانیکی و روشنایی خاص و چگونگی توسعه

 .باشد  می
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 بندی ساختمان سبز سازی اطالعات ساختمان، سیستم رتبه توسعه پایدار، ساختمان سبز، مدل :واژگان کلیدی

 

 مقدمه-1

 

 بهین  سهط   در رایهج  و مههم  بسهیار  مباتث پایدار، به توسعه و فسیلی های انرژی مصرف در جویی صرفه زیست، محیط امروزه

 و سهاخته  رو به رو انرژی کمبود مشکا با پیش از بیش را جهان کشورهای جمعیت، مداوم افزایش بعالوه.اند شده تبدیا المللی

 نفهر  میلیهارد  ۵ جههان  سراسهر  شهری مناطق در  ،0202 سال متحد تا سازمان ملا طبق گزارش .کند می تهدید را بشر تیات

 0222 سهال  در .کردنهد  می زندگی شهری مناطق از جمعیت جهان در  ٪02،  96۵2سال  در که تالی در .کرد خواهند زندگی

 (9037سلیمانی،) .افزایش یابد ٪92 به 0202 سال تا شده بینی پیش و یافت افزایش  ٪77به شهری ساکنان نسبت

 از میراثی بیماری، و آخ کمبود زباله، دفن های محا فراوانی هوا، آلودگی شهری، گستردگی زمین، کره شدن گرم انرژی، کمبود

 توسهعه  از کهه  تعریفهی  ترین مهم. کنیم پایدار  ترکت اجرای و فکر بسوی سرعت به ما اینکه مگر بود خواهند ویکم بیست قرن

 های نسا نیاز افکندن مخاطره بدون را بشر کنونی نیازهای که ای توسعه":است قرار این به شده، ارائه آن از ریو دراجالس پایدار

 پایدار توسعه از زیادی تعاریف کنون تا هرچند ".شود توجه نیز فردا های نسا و زیست محیط آن به در و ساخته برآورده آینده،

 و زیسهت  محهیط  بهه  توجهه  تعهاریف  تمامی در و بوده آینده به توجه و نیز بعدی های تعاریف، نسا تمامی محور ولی شده ارائه

  .است بوده نظر مد جهانی، زیست محیط از تفاظت

 و دهی فرم زیبایی، نهایت گیری از بهره ها، ساختمان پایداری مصرف، مدیریت،انرژی سازی ذخیره :چون مواردی به یابی دست

 روان سیا،) طبیعی های آمد برخی پی کنترل شکا، تغییر در انعطاف پذیری اطراف، های محیط با سازی همسان شکا، تغییر

 جامعهه،  روانی فضای تعدیا فضای سبز، سرانه بردن باال ها، آخ روان آلودگی از صیانت زیست، محیط تفظ ،(آن امثال و ها آخ

 غهذایی،  مهواد  تولیهد  چرخه از گیری انرژی،بهره مصرف کاهش نما، و بام ایزوالسیون عمر بردن باال گرمایی، و صوتی ایجادعایق

 سیا آسا های باران و تگرگ و طوفان از وزش ناشی های آسیی کنترل ،(اکسیژن افزایش و کربن اکسید دی کاهش)هوا تلطیف

 (9036،مهلبانی گرجی) .بود خواهد سبز های ساختمان اجرای نتیجه که است هایی آورد جمله از آن، امثال و

،صهرفه جهویی در آخ مصهرفی     ٪ 0۵،کاهش درصد کربن  ٪ 02ساختمانهای سبز دارای میزان میانگین صرفه جویی در انرژی 

 (9060کریگا و نیس،). هستند ٪ 67تا  ۵2و کاهش در زباله  ٪ ۵2تا  02

 

 

 روش تحقیق-2

 

 و است نوع توصیفی از تارر پژوهش .دارد آن اجرائی امکانات و پژوهش ماهیت و ها هدف به بستگی پژوهش روش نوع انتخاخ

 نقش و ورعیت موقعیت، در پژوهشگر دخالتی که است این توصیفی پژوهش ویژگیهای از .باشد می کاربردی ماهیت، لحاظ از

  .پردازد می آن تشری  و توصیف به کرده، مطالعه وجود دارد را آنچه صرفا و کند نمی کنترل یا دستکاری را آنها و ندارد متغیرها

 .کاربردی است چون در صنعت ساخت و ساز مورد استفاده قرار میگیرد و کاربرد عملی یک دانش تازه است

تحقیقات میدانی و استفاده از .از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی با پیاده سازی مدل فرری و مدلهای موجود میباشد

سازی اطالعات ساخت  از طریق مدل  LEED، ساختمانهای سبز و ی پایدار  پرسشنامه  جهت بررسی مهمترین ارکان توسعه

BIM  .از روش مطالعه موردی نیز در این پژوهش بهره گرفته شده است. 

 نیز و توصیفی تحقیقات در .باشد می پیمایشی، تحقیقات در اطالعات آوری جمع ابزار متداولترین از یکی بعنوان پرسشنامه

 پرسشنامه روش از معموال باشند، زیاد آن نمونه و آماری جامعه افراد یا باشد برخوردار زیادی جغرافیایی گستره از که تحقیقاتی
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ها به روش دلفی و  ی گردآوری داده طراتی پرسشنامه برتسی طیف لیکرت ، نحوه (9037تافظ نیا،  .)شود می استفاده ای

 .آنالیز نتایج به روش آلفای کرونباخ انجام پذیرفت

 

 کاربرد روش دلفی

بپردازیم از روش دلفی استفاده زمانیکه بخواهیم درباره اتفاق نظر یک جمع صاتی نظر درباره ی موروع خاص به بررسی 

  .شود می
 

 شرایط مورد نیاز برای کاربرد دلفی

 به دستیابی در گروهی توافق وسیع، گروه نظرات و متخصصان قضاوت به نیاز دلفی کاربرد برای نیاز مورد شرایط ترین مهم از 

 و تجربه با متخصصین بودن دسترس در دانش، بودن ناکاما یا توافق عدم و ای رشته بین و بزرگ پیچیده، مشکا وجود نتایج،

  هزینه روش وجود عدم و زمانی محدودیت عدم ها، داده آوری جمع در گمنامی لزوم پراکنده، جغرافیایی نظر از متخصص،
 

 دلفیاعتبار روش 

 .نه به تعداد شرکت کنندگان در تحقیق که به اعتبار علمی متخصصان شرکت کننده در پژوهش بستگی دارداعتبار دلفی 

روش دلفی برای مسائلی با ارزش است که نیازی به .شوند می شاما را نفر 22 تا 5شرکت کنندگان در تحقیق دلفی از 

های واقعی موجود نیست و یا  اند یا وقتی نمونه داده ها ناکافی یا فاقد قطعیتمثال زمانی که .  تکنیکهای تحلیلی دقیق ندارند

 (9039،سرمد) .ای مشکا است  وقتی که جمع کردن افراد و بحث کردن در مورد مساله

 

نتایج تحلیا بصورت .بدست آمد 21699بررسی شد و مقدار  BIS spssافزار  رریی آلفای کرونباخ برای پرسشنامه توسط نرم

 :یر استز
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.916 19 

 

 

 گیری و حجم نمونه جامعه آماری، روش نمونه-3

 

 چند یا یک دارای( ای  منطقه یا جهانی)مشخص جغرافیای مقیاس یک در که افرادی و عناصر کلیه از است عبارت آماری جامعه

اندرکاران  ایران و دست LEEDایران و  BIMجامعه آماری این پژوهش شاما اعضای انجمن  ( 9039،سرمد) .مشترك صفت

 .ی تخصصی میباشند این توزه

 از یکی بعنوان پرسشنامه . است شده استفاده پرسشنامه ابزار و میدانی روش به اطالعات آوری جمع منظور به پژوهش این در

 گستره از که تحقیقاتی نیز و توصیفی تحقیقات در .باشد می پیمایشی، تحقیقات در اطالعات آوری جمع ابزار متداولترین

 .شود می استفاده ای پرسشنامه روش از معموال باشند، زیاد آن نمونه و آماری جامعه افراد یا باشد برخوردار زیادی جغرافیایی

 (9062خاکی،)

و توسعه پایدار توسط سایت  BIMقرار دادن پرسشنامه اینترنتی در اختیار افراد خبره در زمینه ی ساختمان سبز ، 

www.iranbimcouncil.com  وwww.ravanshadnia.com  وwww.leediran.org  وgama.com-www.iran  و

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.iranbimcouncil.com/
http://www.ravanshadnia.com/
http://www.leediran.org/
http://www.iran-gama.com/
http://www.sid.ir


 

 

http://srtscem.blogfa.com/ ( ، دانشگاه آزاد اسالمی واتد علوم و تحقیقاتانجمن علمی مهندسی و مدیریت ساخت 

 (تهران

 
 

 

 

 توسعه پایدار-3

 

 آینهده،  ههای  نسها  نیاز افکندن مخاطره بدون را بشر کنونی نیازهای که ای ی پایدار که در تعریف آن آمده است،توسعه توسعه

ارکهان مختلهف   .جامعهه ای اسهت   شهود،نیاز همیشهگی ههر    توجهه  نیز فردا های نسا و زیست محیط آن به در و ساخته برآورده

ارکهانی کهه در تمهام برنامهه ریهزی ههای کشهور بایهد مهد نظهر قهرار             .(9070کسمایی،) مشخص و معلوم است ی پایدار توسعه

 .ی پایدار است یکی از روشهای دستیابی به توسعه ساختمان سبز.گیرد

بهتر از سبز طراتی پایدار .با تغییری که در زبان صنعت ایجاد شده است از اصطالح پایدار به جای اصطالح سبز استفاده میکنیم

 (9060کریگا و نیس،) .تال آنکه سبز تنها تاثیر بر محیط طبیعی دارد.زیرا پایداری تاثیرات بیشتری در بر میگیرد.است

 

 

 (BIM)سازی اطالعات ساخت مدل-4

 

را به عنوان نمایش قابا محاسبه تمام مشخصه ههای فیزیکهی و کهارکردی یهک      BIM،(NIBS1)موسسه ملی علوم ساختمانی

اسهتفاده و نگهه داری بههره     چرخه تیات آن میداند،که باید به عنوان منبع اطالعاتی برای/ساختمان و اطالعات مربوب به پروژه

 .الک در طول چرخه عمر ساختمان در دسترس باشدبردارم

(NIBS2007)،BIM یها   0)ک نمایش دیجیتال،نمایی مجازی از اشیای موجود در ساختمان را با هندسه فیزیکی را به عنوان ی

 BIMطراتان با همکاری یکدیگر،این اشیا .ارائه میکند(مانند مصال ،روابط فضایی و غیره)و پارامترهای کارکردی دیگر( بعدی 0

اطالعات فیزیکهی و کهارکردی ذخیهره شهده در اشهیا      در مدل تاصله نیز از .را برای تعریف یک مدل ساختمانی تجمیع میکنند

BIM پس از تکمیا مدل ساختمانی،تمام اطالعات الزم برای سهاخت،تجزیه و تحلیا،برنامهه ریهزی سهاخت     .بهره گیری میشود

(4D BIM)تخمین هزینه،(5D BIM)        و نهایتا برای مدیریت تسههیالت در جریهان مرتلهه بههره بهرداری از ساختمان،توسهط

 .(9060بهاری،) قابا تولید خواهند بودکاربران 

 

 

 BIM قابلیتهای-4-1
 

 0انهواع مختلفهی از مهدلهای     BIMدر .بعدی مانند،طول،عرض،ارتفاع یهک شهی   0نمایش ریاری هر نوع سط  :بعدی 0مدل (9

الکتریکهی  تاسیسهات مکهانیکی و   )MEPمهدلهای معماری،سهازه ای،  :مدلهای طراتی شهاما -9:بعدی وجود دارند که عبارتند از

 ...مدلهای طراتی به توالی های ساختمانی و :تجزیه -مدل ساخت-0( ساختمان

بعهدی و   0چهار بعدی میان عناصهر   BIMهر مدل .افزودن بعد چهارم یعنی برنامه زمانبندی به مدل سه بعدی:بعدی 7مدل (0

بعهدی را در اختیهار    7ازی پروژه در محهیط  خط زمانی تحویا پروژه ارتباب برقرار میکند و بدین ترتیی امکان شبیه سازی مج

 .کاربران قرار میدهد
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 .افزودن بعد پنجم یعنی داده های تخمین هزینه به مدل سه بعدی:بعدی ۵مدل (0

نگه دارندگان میباشد این مدل که تاوی اطالعات اجهزای مهرتبط بها    /زمانی که پروژه آماده ی تحویا به مالکان:بعدی 9مدل (7

ت و داده های محصوالت،روشهای نگه داری و بهره برداری،عکسها،داده های گارانتی،لینکهای ارتباطی با منهابع  سازه مانند جزئیا

این مدل در بهره برداری و نگه داری سازه در طول چرخه تیات پهروژه  .آنالین تولیدی،قراردادها،اطالعات ساخت و غیره میباشد

 .کمک شایانی خواهد کرد

 .رتبط با مدیریت قراردادها و تدارکات استاین مدل م:بعدی 7مدل (۵

را به ابزارهای تحلیا انرژی پیوند داد تا ارزشیابی انرژی در طهول فراینهد طراتهی مشهخص      BIMمیتوان مدل :تحلیا انرژی(9

 .شود

 طراتی های تولید شده توسط سهازمانهای مختلهف را میتهوان بهه منظورمقایسهه گهرد ههم آورد تها امکهان         :شناسایی تصادم(7

 .(9060بهاری،)فراهم گردد  MEPشناسایی،بررسی و رفع برخوردهای هندسی میان سیستمهای معماری،ساختاری و 

 

 

 ساخت و ساز سبز-5

 

اسدپور ، ) یابد تجسم شود، می سالم زیست محیط شدن ساخته به منجر که کاما پروسه یک در باید پایدار معماری اصول تمام

 که LEEDاز جمله.های ساختمان سبز به برآورده کردن معیارهای توسعه ی پایدار میپردازند تمامی گواهینامه .(9060،مرزبان

 اخهذ  بهه  موفهق  میکننهد   رعایهت  را ذیا موارد که ساختمانهایی و میدهد طریق امتیاز ارائه 96محیط زیستی با  سرفصا 7 در 

 .شوند می بندی رتبه شده کسی امتیاز به توجه با و سبز میشوند ساختمانهای برای لیید گواهی

 :به صورت زیر است LEEDچهار سط  گواهی 

 امتیاز LEED 09-00گواهی 

 امتیاز LEED 00-03نقره ای 

 امتیاز LEED 06-۵9طالیی 

 (9060کریگا و نیس،)امتیاز + LEED ۵0پالتینیوم 

 

  :از عبارتند امتیاز تداکثر اصلی شاخصه های

 (9060کریگا و نیس،)امتیاز  97(:پایدار)بامحیط زیست سازگار سایتهای .9

 محهیط  در تراکم بهینه به دستیابی سایت، درست انتخاخ ،)الزامی( ساز و ساخت تین در آلودگی تولید از جلوگیری

 تهممین  زیست، محیط وآالینده دیده آسیی های سایت بازسازی شهری، خدمات شبکه با مجاورت و شده ساخته های

 باز، فضای رساندن تداکثر به متناسی، ظرفیت پارکینگ ایجاد عمومی، نقا و تما های سیستم به مناسی دسترسی

 جزیره پدیدآمدن از جلوگیری غیربام، در گرمایی های جزیره از پدیدآمدن جلوگیری باران، آخ کمی و کیفی مدیریت

 (Azhar et al , 2011)نوری  های بام،کاهش آلودگی در گرمایی های

 امتیاز ۵:آب و بازدهی کارایی .0

 های فناوری از بااستفاده فارالخ بازیافت آبیاری، های سیستم آخ مصرف در جویی صرفه ،)الزامی( آخ مصرف کاهش

 خالقانه

 امتیاز 97:جو و انرژی .0

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

در  تهداقا  انهرژی  مصهرف  ،)الزامهی (سهاختمان  در انهرژی  ههای  سیسهتم  عملکهرد  صهحت  از اطمینهان  تصهول 

 در انهرژی  سازی مصرف بهینه ،)الزامی(سرمایشی تجهیزات طریق از ازون الیه تقلیا از جلوگیری ،)الزامی(ساختمان

  در ساختمان انرژی مصرف ممیزی و سنجش تجدیدپذیر، انرژی منابع از استفاده ساختمان،

 امتیاز 90:منابع و مصالح حفظ .7

 داخها  سهازه ای  غیهر  عناصهر  نگهداری با ساختمان از مجدد استفاده ،)الزامی(بازیافت قابا مواد آوری جمع و ذخیره

 در رفتهه  کهار  محصهوالت بهه   و مصهال   از مجهدد  اسهتفاده  سهاز،  و سهاخت  از تاصا پسماندهای مدیریت ساختمان،

 باال تجدید سرعت با از مصال  استفاده آورد، بوم و محلی مصال  از استفاده بازیافتی، مصال  از استفاده ساختمان،

 امتیاز 9۵:زیستیمحیط  نظر از ساختمان داخلی کیفیت .۵

در  شهده  منتشهر  سهیگار  دود میهزان  کنتهرل  ،)الزامهی (سهاختمان  داخها  ههوای  مطلهوخ  کیفیهت  تداقا به دستیابی

 سیسهتم  ساختمان،افزایش خروجی هوای در موجود کربن اکسید دی گیری اندازه های سیستم نصی ،)الزامی(محیط

 آالیندگی میزان با مواد از ساخت،استفاده زمان در و برداری بهره از قبا ساختمان داخا هوای کیفیت مدیریت تهویه،

 نهورپردازی،  ههای  سیسهتم  کنترل ،)چوبی های سازی،فرآورده کف ها، پوشش و ها رنگ درزبندها، و ها چسی(اندك

 مناسی منظر تممین طبیعی، نور تممین ترارتی، سیستم آسایش طراتی ترارتی، و تهویه های سیستم کنترل

 امتیاز ۵:طراحی در نوآوری .9

 لیید نظر مورد فاکتورهای با همگام طراتی در نوآوری

 :ای منطقه های اولویت .7

 محلی و بومی های اولویت به اهمیت

در سالهای اخیر توجه به ساخت سبز و معیارهای آن تبدیا به یک دغدغه ی جهانی شده و این معیارها باید دغدغه ی صهاتی  

رفتن ساخت سبز نیاز به مهارتها و دانش ایهن رشهته در تمهامی ابعهاد آن از جملهه طراتی،مهدل       با باال .ملک و مدیر پروژه باشد

 .اتساس میشود... سازی،ساخت،مدیریت، بهره برداری و 

 

 انتشار پرسشنامه-6
 

سوال تخصصی ، طراتی و در داخا کشور  96ای شاما  های مختلف موروع پژوهش ، پرسشنامه پس از مطالعات الزم در زمینه

و  www.ravanshadnia.comو  www.iranbimcouncil.comبصورت اینترنتی ، توسط سایتهای تخصصی همچون سایت 

www.leediran.org  وwww.iran-gama.com  وhttp://srtscem.blogfa.com/ ( انجمن علمی مهندسی و مدیریت

چون این . برای پاسخگویی متخصصین موروع ، انتشار یافت  (ه آزاد اسالمی واتد علوم و تحقیقات تهراندانشگاساخت ، 

به علت محدود بودن سایتهای . مبحث نوپاست ، هنوز متخصصین زیادی در این زمینه فعالیت ندارند و عمومیت نیافته است 

امر  مرتبط و متخصصین و داشتن تحصیالت دانشگاهی متخصصین ، چنین به نظر میرسد که دسترسی به بیشتر متخصصین

 . ی مناسبی فراهم گردیده است های نامبرده فراهم گردیده است و تجم نمونه توسط سایت

دهندگان به علت پاسخگویی به تنها یک  یکی از پاسخ.نفر پاسخ دادند 92ماه از انتشار این پرسشنامه ، تعداد  0پس از گذشت 

 .و تحلیا صورت گرفت نفر به عنوان تجم نمونه باقی ماندند 6سوال تذف گردید و تعداد 

 

 

 تحلیل نتایج پرسشنامه-6-1
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نفر به این  6تعداد  اند؟ استفاده کرده BIMهای خود از  در چند درصد پروژهدر سوال اول از متخصصین پرسیده شده که 

نفر یعنی  9استفاده کرده بودند و  BIMهای خود از  از پروژه ٪02کمتر از ، در  ٪33/33نفر آنان یعنی  3سوال پاسخ دادند که 

هستیم و امید  BIMچون در ابتدای راه استفاده از .که این امر برای کشور ما منطقی به نظر میرسد. ٪۵2تا  02، در  99/99٪

 .قدار در سالهای آتی بیشتر گرددمیرود که این م

 ۵نفر به این سوال پاسخ دادند که  3تعداد  در پروژه چقدر است؟ BIMهزینه استفاده از در سوال دوم پرسیده شده که 

نفر  0.ای میباشد که برای پروژه صرف میشود هزینه ٪0کمتر از ، معتقد بودند که این هزینه مقداری  ٪۵/90نفر آنها یعنی 

ها  طی بررسی.میباشد  ٪۵تا  0، اعتقاد داشت که این مقدار بین  ٪۵/90و تنها یک نفر یعنی  ٪0تا  0بین ،  ٪0۵ایشان یعنی 

 .اند  را در نظر گرفته ٪0ها نیز مقدار هزینه کمتر از  و مطالعات انجام شده در کشورهای دیگر اکثر منابع و نظرسنجی

نفر یعنی  ۵،  امتیاز کسب کرد؟ LEEDتا چه اندازه میشود از  BIMبا استفاده از در سوال سوم که پرسیده شد ، 

 .را امتیاز 92مقدار  ٪۵/07نفر یعنی  0را در نظر گرفته بودند و  امتیاز 02سخ دهنده ، مقدار نفر تعداد پا 3، از  ۵/90٪

رسد که در  که چنین به نظر می.امتیاز میباشد 02تا  02ها و منابع مطالعات خارجی این مقدار بین  این مقدار در نظرسنجی

شود و یا توان چنین کاری هنوز  استفاده نمی LEED برای کسی امتیاز از BIMهای  داخا کشور هنوز از تمامی قابلیت

 .عمومیت نیافته است

 9)کنترل مقدار فارالبهای سطحی-(امتیاز 9)انتخاخ سایت:گرفت اینها هستن LEEDاز  Revitامتیازهایی که میشود با 

 9)ذخیره سازی و جمع آوری مصال  قابا بازیافت-(امتیاز 0)آخ موثر محوطه -(امتیاز 9)کاهش اثر جزیره ی گرمایی-(امتیاز

-(امتیاز 0)استفاده از مواد منطقه ای -(امتیاز 0)محتویات بازیافتی -(امتیاز 0)استفاده ی مجدد از مصال  ساختمان -(امتیاز

 7)نوآوری در طراتی -(امتیاز 0)در طول ساخت و قبا از ساخت  IAQ MGIطرح -(امتیاز 9)استفاده از چوخ استاندارد 

 (امتیاز

 امتیاز 02=جمع

کاهش مصرف -(امتیاز 9)فن آوری نوین فارالخ :گرفت LEEDاز  Virtual Environment (VE)و امتیازهایی که میشود با 

   viewنور روز و -(امتیاز 9)آسایش ترارتی -(امتیاز 92)بهینه سازی عملکرد انرژی-عملکرد انرژی تداقا-(امتیاز 0)آخ 

 (امتیاز 7)نوآوری در طراتی -(امتیاز0)

 امتیاز 93=جمع

اندرکاران  وال که از دستدر این س.سبز پرداخته شد در سوال چهارم به اقتصاد مهندسی پروژه و مدت بازگشت سرمایه ساخت

های خود ، پس از چند سال هزینه ساخت سبز برگشت پذیر است؟  در برآورد بازگشت سرمایه پروژهامر پرسیده شد 

، مدت  ٪0۵نفر یعنی  0.رسیده بودند سال 02های خود به مدت   دهنده در برآورد پروژه ، پاسخ ٪۵/07نفر یعنی  3نفر از  0، 

 .را در نظر گرفته بودند سال 02، مدت  ٪۵/90نفر یعنی  9و  سال 92، مدت  ٪0۵فر یعنی ن 0،  سال و بیشتر 72

های طراتی خود را با دو سط   تا ساز و راه و های ساخت نامه ایالت کالیفرنیا آیین. سال است  02این مدت در کشورهای غربی 

، خود را به روز کرده  LEEDو ساختمان دارای گواهی عملکرد محیطی برگرفته از ساختمان پایدار ، ساختمان متداول بازار 

 .تغییر داده است ٪97ی بین ساختمان سبز و سختمان معمول بازار را به  که این مساله هزینه.است

از .تواند این مدت را کمتر کند ها در کشور ما می تر پروژه ی پایین تر مصال  ، نیروی کار و کال قیمت تمام شده قیمت پایین 

بنابراین هنوز تحقیقات .تر انرژی نسبت به اکثر کشورهای دنیا ، این مدت را بیشتر خواهد کرد های بسیار پایین قیمت طرفی

این زمینه رروری به نظر  های انرژی و اقتصاد کشور ما در های پروژه ، نرخ بهره ، قیمت تاما وسیعتری مطابق با هزینه

 .رسد می
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کنندگان  شرکت ٪922نفر یعنی  7نفر از  7.های سبز پرداخته شد های ساخت بشر در پروژه سیستمسوال پنجم به استفاده از 

های خود از سیستمهای ساخت بشر مانند پنلهای فتولتاییک ،  در چند درصد از پروژهدر این پاسخ به این سوال که 

 .را انتخاخ کردند ٪02قدار کمتر از ، ماید؟  توربینهای بادی ، سیستمهای مکانیکی و روشنایی خاص استفاده کرده

های انرژی نسبت به اجرای این تمهیدات ، از  بدیهی است که این مقدار کمی میباشد و به نظر نویسنده پایین بودن قیمت

 .باشد هم عدم توجه به این امر میعواما اصلی و م

های پیاده سازی  تعادلی بین هزینه اغلیگان در سوال ششم معتقدند که  کننده از شرکت ٪99/99نفر یعنی  6نفر از  9

BIM  در این سوال که از متخصصین پرسیده . و قابلیت آن در دستیابی به استانداردهای زیست محیطی وجود دارد

و قابلیت آن در دستیابی به استانداردهای محیط زیست وجود  BIMهای پیاده سازی  آیا تعادل بین هزینهشد ، 

را انتخاخ  هرگزی  ، گزینه ٪99/99نفر یعنی  6نفر از  9و تنها  اوقات بعضیی  ، گزینه ٪00/00یعنی  نفر 6نفر از  0، دارد؟ 

 .کرده بودند

سازی اطالعات ساختمان و  ی مدل در این سوال از عواما و متخصصین عرصه. سوال هفتم یکی از سواالت مهم پرسشنامه بود 

های داخا کشور از جمله  رسد که تعدادی از پروژه انجام شده چنین به نظر می های های ساختمان سبز ، که با بررسی گواهینامه

نامه  کسی گواهی سیرجان ، که پیشتر مورد بررسی قرار گرفت ، موفق به گلگهر معدنی و صنعتی شرکت اداری ساختمان

LEED تا کنون موفق به کسب کدام سطح از گواهینامه اند ، پرسیده شد که  شدهLEED 7نفر از  0. اید؟  شده 

 7نفر از  9. اند  شده LEEDنامه  از گواهی گواهی، اظهار کرده بودند که موفق به کسی سط   ٪۵2کننده یعنی  شرکت

، اذعان کرده  ٪0۵نفر یعنی  7نفر از  9و . اند  شده ای نقره، عنوان کرده بود که موفق به کسی سط   ٪0۵کننده یعنی  شرکت

 .اند  شده LEEDاز  پالتینیومنامه  سی گواهیبود که موفق به ک

های ساختمان سبز ، تربیت متخصصین و بازرسان این  نامه های گواهی امید است با پیشبرد علم و فناوری ، ایجاد نمایندگی

ی ساخت  عرصه زمینه ، تخصیص تسهیالت و توجه مسئولین به این امر شاهد گسترش و عمومیت یافتن این امر و الزام آن در

 .و ساز کشور باشیم 

تا کنون تا چند بعد از در این سوال که پرسیده شد ، . و فواید آن در کشور پرداخت  BIMسوال هشتم به سط  استفاده از 

BIM کنندگان ، عالوه بر استفاده از  از شرکت ٪97/۵7دهنده یعنی  پاسخ 7نفر از  7، اید؟  های خود استفاده کرده در پروژه

نفر یعنی  7نفر از  0. بعدی که بعد چهارم به زمانبندی پروژه میپردازد ، استفاده کردند BIM 7، از  BIMبعدی 0های  شهنق

بعدی که بعد پنجم به هزینه و متره BIM ۵، از  ٪03/97نفر یعنی  7نفر از  9بعدی استفاده کردند ، 0، تنها از مدل  ۵7/03٪

بعدی که به 7بعدی و BIM 9، از  ٪2کنندگان یعنی  اند و متاسفانه هیچ یک از شرکت کرده و برآورد پروژه میپردازد ، استفاده

 .اند ا میپردازد ، استفاده نکردهبرداری و مدیریت قرارداده داری،بهره نگه

،  موافقدهندگان نظرات خود را به صورت  که پاسخ( . 9۵تا  6سوال )سوال طراتی گردید  7نامه  در قسمت بعدی پرسش

در پروژه  BIMبه فواید استفاده از  90تا  6سوال اول این بخش یعنی از سوال  7. اعالم کردند  تاتدودیو  ممتنع،  خالفم

 .به بازاریابی پروژه اختصاص یافت  9۵تا  90سوال بعدی یعنی از سوال  0ساخت و 

جهت  BIMدسترسی آسان به ابزارهای کنندگان ، با  از شرکت ٪7۵شرکت کننده یعنی  3نفر از  9در سوال نهم ، 

ی  ، گزینه ٪۵/90نفر یعنی  3نفر از  9. بودند  موافق، بازگشت فوری به طرح اولیه و تصحیح آن امکان پذیر است 

 .را انتخاخ کرده بود  ممتنعی  ، گزینه ٪۵/90نفر یعنی  3نفر از  9و  تاتدودی

ی مربوط  مستقیما به پایگاه داده BIMای در  طرح و دیدگاه و برنامههر ، با  ٪۵/07نفر یعنی  3نفر از  0در سوال دهم ، 

نفر از  0و  تاتدودی،  ٪۵/07نفر یعنی  3نفر از  0. بودند  موافق، به آن متصل بوده و با تغییر آن کل طرح تغییر میکند 

 .بودند  مخالف، با آن  ٪0۵نفر یعنی  3
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اطالعات مورد نیاز جهت طراحی سازگار با محیط  BIMاستفاده از با  ، ٪۵/90نفر یعنی  3نفر از  ۵در سوال یازدهم ، 

نفر یعنی  3نفر از  9و  تاتدودی،  ٪0۵نفر یعنی  3نفر از  0. بودند  موافق، . را میدهد LEEDزیست و کسب امتیاز 

 .بودند  مخالف، با آن  ۵/90٪

میتوان به طور مستقیم از مدل بدست آمده برای تعیین  BIMدر ، با  ٪۵2نفر یعنی  3نفر از  7در سوال دوازدهم ، 

،  ٪0۵نفر یعنی  3نفر از  0. بودند  موافق،  میزان استفاده مجدد مصالح و بکارگیری مصالح بازیافتی استفاده کرد

 .بودند  مخالف، با آن  ٪۵/90نفر یعنی  3نفر از  9و  ممتنع،  ٪۵/90نفر یعنی  3نفر از  9،  تاتدودی

میتواند مشتری را قانع کند که پروژه با طراحی سبز و پایدار  BIM ، با  ٪۵2نفر یعنی  3نفر از  7سیزدهم ،  در سوال

 .بودند  مخالف، با آن  ٪0۵نفر یعنی  3نفر از  0و  تاتدودی،  ٪0۵نفر یعنی  3نفر از  0. بودند  موافق، انجام شده است 

 BIMهای مختلف طراحی به طور همزمان در یک مدل  گزینه ، با ٪70/79نفر یعنی  7نفر از  ۵در سوال چهاردهم ، 

 .و هیچ کدام با آن مخالف نبودند  تاتدودی،  ٪۵7/03نفر یعنی  7نفر از  0. بودند  موافق، بررسی میشود 

 وری از روشنایی روز مطابق با های بهره ترین مدل پیچیده ، با ٪۵7/03نفر یعنی  7نفر از  0در سوال پانزدهم ، 

نفر یعنی  7نفر از  0و  تاتدودی،  ٪39/70نفر یعنی  7نفر از  0. بودند  موافق، پذیر است  امکان BIMاستانداردها توسط 

 .بودند  مخالف، با آن  ۵7/03٪

کنندگان به این سوال پاسخ دادند ،  نفر از شرکت 3. در کشور پرداخت  BIMهای مختلف  سوال شانزدهم به استفاده از قابلیت

 .های خود استفاده کرده بودند  در پروژه BIMکه هر کدام از یک یا چندین قابلیت 

 ها  پروژه ٪7۵، یعنی در  BIMدر  آنالیز انرژیکنندگان از قابلیت  نفر از شرکت 9

 ها پروژه ٪۵/07، یعنی در  BIMدر  رشید و روشنی روزآنالیز خوکنندگان از قابلیت  نفر از شرکت0

 ها پروژه ٪۵/07، یعنی در  BIMدر  آنالیز سایت و مکان پروژهکنندگان از قابلیت  نفر از شرکت0

 ها پروژه ٪۵/07، یعنی در  BIMدر  گیری و تراکم ساختمان آنالیز فرم ، جهتکنندگان از قابلیت  نفر از شرکت0

 ها پروژه ٪۵/90، یعنی در  BIMدر  آنالیز صوتیان از قابلیت کنندگ نفر از شرکت9

 ها پروژه ٪۵/90، یعنی در  BIMدر  آنالیز مصال  و موادبازیافتیکنندگان از قابلیت  نفر از شرکت9

 ها پروژه ٪۵/90، یعنی در  BIMدر  آنالیز مقدار و بهاکنندگان از قابلیت  نفر از شرکت9

 ها پروژه ٪۵/90، یعنی در  BIMدر  آنالیز آخکنندگان از قابلیت  نفر از شرکت9

کنندگان به این سوال پاسخ  نفر از شرکت 3. اختصاص داشت  BIMافزارها و ابزارهای مورد استفاده در  سوال هفدهم به نرم

 .های خود استفاده کرده بودند  در پروژه BIMافزار  دادند ، که هر کدام از یک یا چندین نرم

 ها پروژه ٪۵/37یعنی در . استفاده کرده بودند  Autodesk Revitافزار  نفر از شرکت کنندگان از نرم 7

 ها پروژه ٪۵/07یعنی در . استفاده کرده بودند  Navis Workافزار  نفر از شرکت کنندگان از نرم 0

 ها پروژه ٪۵/07یعنی در . استفاده کرده بودند  BIM رهای دیگرافزا نرمنفر از شرکت کنندگان از  0

 .استفاده نکرده بودند Virtual Environmentافزار  کنندگان از نرم هیچ یک از شرکت

 .سواالت هجدهم و نوزدهم بصورت نظرسنجی از متخصصین پرسیده شد 

، معتقد بودند که  ٪۵/90کننده یعنی  نفر شرکت 3نفر از  ۵. پرسیده شد  BIMترین فاکتور موفقیت  مهمدر سوال هجدهم 

فاکتور  اندازه پروژه، معتقد بودند که  ٪0۵کننده یعنی  نفر شرکت 3نفر از  0. مهمترین فاکتور است  BIMمهارت اعضای تیم 

یچ یک از فاکتور مهم است و ه ارتباب تیم پروژه، معتقد بود که  ٪۵/90کننده یعنی  نفر شرکت 3نفر از  9. مهمی است 

 .رای نداد عواما خارجی سازمانی  کنندگان به گزینه شرکت
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 7. به نظر شما کدام عامل بیشترین تاثیر برای توسعه ساخت سبز در کشور را دارد؟ در سوال نوزدهم پرسیده شد که 

 0. مهمترین فاکتور است معاف شدن از مالیات برای ساختمان سبز ، معتقد بودند که  ٪9۵/۵7کننده یعنی  نفر شرکت 7نفر از 

 7نفر از  9. مهمترین فاکتور است اعطای تسهیالت به ساخت سبز ، معتقد بودند که  ٪3۵/70کننده یعنی  نفر شرکت 7نفر از 

کمک ی  مهمترین فاکتور است و هیچ کدام به گزینه های انرژی افزایش تعرفه، معتقد بود که  ٪9۵/۵7کننده یعنی  نفر شرکت

 .رای ندادند LEEDنامه  فت گواهیی دریا هزینه

 

 

  BIM فرضی مدل-7

 

مدل یک ویال میباشد با 

 فرض اتداث در تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Location) مکان پروژه-7-1
 

با انتخاخ تهران به عنوان مکان پروژه طول و عرض جغرافیایی 

 : میاید بدست افزار نرمتوسط 

  درجه 0۵19997:عرض  و  درجه ۵917000: طول     

 

 

 

 

  آب برداشت برای ساختمان اطالعات استفاده از مدلسازی-7-2

 بارندگی-7-2-1

 و /http://www.tehranmet.ir به میتوان سایتها این جمله از.  موجودند اینترنت سایت تعدادی در هوایی و آخ های داده

http://www.irimo.ir/ است شده آوری جمع مهرآباد ایستگاه از تهران شهر مورد در زیر اطالعات.کرد اشاره : 
 

 مشخصات ایستگاه هواشناسی-7-2-1-1

 Autodesk Revit 2015 ا نرم افزارمدل ویالی فرضی در :  1شکل 

 

 

 Revit پنجره مکان و طول و عرض جغرافیایی  پروژه در:  2شکل
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عرض  ۵9196: طول جغرافیایی،  9670: سال تاسیس،  سینوپتیک فرودگاهی: نوع ایستگاه ،  تهران:، شهرستان مهرآباد:ایستگاه

 9969: ارتفاع از سط  دریا ،  0۵179:جغرافیایی 

 به نزدیک و مختلف ایستگاههای برای تهران ای منطقه آخ شرکت /http://www.thrw.irمیزان بارندگی ماهانه توسط سایت 

 :میاید بدست نظر مورد آبی سالهای طی اکسا فایا بصورت پروژه محا

 

 

 

 

 BIM مدل-7-2-2

 از شده برداشت باران آخ مقدار محاسبات در ما به تا کنیم گردآوری ساختمان اطالعات ما باید اطالعات را از مدل مدلسازی

 . نماییم کمک ساختمان های بخش سایر و آخ های ها،چشمه ها،سرویس چاه برای خود نیاز و بامها پشت
 

  سطح بام-7-2-2-1

بارندگی * سط  پشت بام = میزان جمع آوری آخ باران 

 (9060کریگا و نیس،)   213* ماهانه 

دیده  روبرومحاسبات سط  بام مفید همانطوری که در شکا 

  .است مترمربع 992100۵میشود 

 :است زیر صورت به تهران در پروژه این برای میلیمتر به 60 تا 37 سال از باران آخ آوری میزان میانگین جمعبنابراین نتایج 

 

 

 : با است برابر باران آخ ساالنه آوری پس تخمین میزان جمع

1102250 * 34.12 = 37608770 cm3 = 37608.77 lit = 9949.41 gal = 10000 gallons 

 

 (آب خاکستری)آب شستشو -7-2-3

 

 های سرویس آخ که سیاه آخ با خاکستری آخ.میشود تعریف آخ مخازن و لباسشویی تجهیزات ، شویی ظرف این آخ بصورت

 ساختمان از سیاه آخ ، شهری آخ تصویه سیستم با.است متفاوت ، میرود کار به غذا سازی آماده برای و است ها چاه و بهداشتی

 و انداخته خود موجود طراتی به نگاهی باید ابتدا ، ساختمان در موجود خاکستری آخ میزان کردن مشخص برای.میشود خارج

 22تا  48ساالنه ایستگاه باران سنجی تهران از سال آبی -بارندگی ماهانه:  1جدول 

 

 

 محاسبه سطح بام:  3شکل 

 

 

 

 آوری آب باران پروژه میزان جمع:  2جدول 
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 را فارالخ آخ یا سیاه آخ ما.بدانیم ، را آورد بدست میتوان یک هر از که آبی مقدار و ساختمان در موجود فیکسچرهای تعداد

 .نمیکنیم تصفیه

مرد و همچنین فرض میشود که ساختمان در  0زن و  0.نفر در نظر میگیریم ۵پروژه ما تعداد ساکنان ساختمان را برای این 

 دفعات تعداد برای عددی باید همچنین.است روز 02 ماه در امکانات از استفاده میانگین تعداد رو این از.تمام مدت اشغال است

 :گردد تعریف امکانات از استفاده

  بار برای سرویس بهداشتی  0بار برای ادرار و  7، برای مردان 

  ، بار استفاده از سرویس بهداشتی ۵برای زنان 

 

کریگا و ) مقدار آخ مصرفی هر بار* تعداد ساکنان * تعداد استفاده روزانه هر ساکن =  ها آخ مصرفی روزانه سرویس 

 (9060نیس،

 یک را مردان برای ادرار مصرف بار 0 هر اگر و.هر بار فالش استگالن در  919مقدار آخ مصرفی برای توالت به طور متوسط 

 :بنابراین ، بگیریم نظر در سرویس

4* 3 * 1.6 = 19.2 man 
5* 2 * 1.6 = 16 woman 
16 + 19.2 = 35.2 gallons 

 

   ماه در گالن 92۵9 و.گالن آخ در روز نیاز داریم 0۵10پس در این پروژه ما به 

 خاکستری آخ روزانه بازیافت=نفر هر روزانه مصرف*جریان مقدار*مصرف مقدار*ساکنین تعداد*درصد بازیافت 

  گالن در  99۵3 عدد این روزانه اشغال رریی در ررخ با.میباشد روز در گالن 0319بنابراین برگشت آخ خاکستری

 .رسدماه می

 

 

 

 

 تحلیل نور روز-7-3

 

با توجه به این . دهدپراکنده را در طول سال برای شهر تهران نشان مینمودار های زیر میزان انرژی خورشیدی مستقیم و 

 داشت، خواهیم بهار فصا در را پراکنده تابش بیشترین و تابستان فصا در را مستقیم تابش بیشترین که یابیم نمودارها درمی

 از پوشی چشم که باشدمی توجهی قابا میزان نیز سرد فصول طی در خورشید دریافتی انرژی میزان که نکته این به توجه با اما

 ناخواسته ورود از جلوگیری برای کارهایی راه کارگیری به با لذا. کندمی تحمیا ساختمان بر را توجهی قابا گرمایشی باز آن

 .داد انجام موجود خورشیدی انرژی از را بهینه برداری بهره توان می گرم، فصول در خورشید انرژی
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 .نشان داده شده است  Ecotect افزار در دو شکا زیر انعکاس نور داخلی در نرم

 .با استفاده از بازشوهای جنوبی و غربی و شرقی میزان قابا قبولی از نور دریافت شده است

 .است بیشتر روز نور میدهد که در کنار بازشوهاانعکاس نور داخلی نشان 

 

 

 

 

 

همانطور که در این نمودارها مشخص است . دهندنمودارهای زیر به ترتیی تواتر باد غالی، رطوبت و دمای آن را نشان می

 جهات این از که بادهایی نیز را رطوبت و دما بیشترین اینکه بر عالوه. وزد می شمال غرخ و بیشترین مقدار باد از سمت غرخ

بنا براین این بادها هم در زمستان و هم در تابستان برای تامین شرایط آسایش در ساختمان مزاتمت ایجاد . وزند، دارند می

 .ای باشد که کمترین سطوح از ساختمان در معرض این باد ها قرار بگیردبه گونهکنند و استراتژی طراتی باید می

 نمودار تابش پراکنده نور خورشید:  1نمودار  نمودار تابش مستقیم نور خورشید:  2نمودار 

 Ecotect افزار انکسار نور داخلی در نرم:  8شکل  Ecotect افزار انعکاس نور داخلی در نرم:  5شکل
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 گیری جهت-7-4

به طور کلی در مناطق نیمه بیابانی که دارای 

 در باید ساختمان باشند،می سرد زمستانهای

 خورشیدی انرژی تداکثر که بگیرد قرار جهاتی

 در که همانگونه. نماید دریافت سال طول در را

 شهر در باشد می مشخص باال شکا نمودار

 رنگ با که جهات از توجهی قابا طیف تهران،

 انرژی کسی نظر از اند شده مشخص زرد

 02 تا جنوخ هایجهت. مناسبند خورشیدی

 جنوخ از انحراف درجه 02) غربی و شرقی درجه

  (.غرخ و شرق سمت به

نظر را  مورد پروژه برای جنوخ سمت به ساختمان گیری جهت برای روز طولدر  Ecotectافزار  نرم در سایه رنج زیر شکا دو

 . نشان میدهند

 

 تحلیل انرژی-7-5

 

درجه انحراف از جنوخ به سمت  9۵درجه انحراف از جنوخ به سمت شرق،  9۵تحلیا انرژی در نماهای جنوخ، غرخ، شرق، 

درجه انحراف از جنوخ به  7۵درجه انحراف از جنوخ به سمت غرخ،  02درجه انحراف از جنوخ به سمت شرق،  02غرخ ، 

 نمودار تواتر باد غالب تهران:  5نمودار نمودار تواتر رطوبت باد تهران:  8نمودار  نمودار تواتر دمای باد تهران:  3نمودار 

 تهرانجهت گیری مناسب در :  6نمودار 

 Ecotect افزار رنج سایه در نرم:  7شکل  Ecotect افزار رنج سایه در نرم:   6شکل
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 عالوه به جهات این تمامی دوباره و بان سایه عالوه این جهات بهدرجه انحراف از جنوخ به سمت غرخ و تمامی  7۵سمت شرق، 

ساعته  07در این تحلیا دمای محیط به صورت .است شده انجام +Energy افزار نرم در Low Energy  شیشه و بان سایه

 در و درجه 03 تا 00 بین تابستان در را محیط دمای سرمایشی و گرمایشی سیستمهای یعنی.است شده گرفته نظر در مطبوع

 .میکنند تفظ روز شبانه مدت تمام در درجه 07 تا 93 بین زمستان

 

  Low-E شیشه-7-5-1

باعث صرفه ، آن بسیار کمتر از شیشه تک جداره معمولی است  U-valueر استفاده از شیشه های کنترل کننده انرژی که مقدا

می خواهید دمای ساختمان را  صفر درجه سانتیگراد است و فرض کنید در زمستان دمای بیرون .جویی بیشتر انرژی می گردد

 هر ازای به ، است 9 آن U-Valueمیلیمتر تک جداره معمولی باشد که مقدار  7گر پنجره شما شیشه ا.درجه تفظ نمائید 09

 آن U-Value مقدار که Low-E شیشه از استفاده صورت در ولی.دارید نیاز انرژی واتد 09*0=909 به شما ، شیشه مترمربع

 سوخت زمستان در بنابراین. است معمولی شیشه از کمتر ٪32 که است نیاز مورد انرژی واتد 09*919=9100 ، است 919

تواند برای فصول گرم  این صرفه جویی می .باشد می نیاز مورد ساختمان داشتن نگه گرم جهت کمتری هزینه نتیجه در و کمتر

 (www.irimo.ir) .نیز در نظر گرفته شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 +Energy افزار نتایج حاصل از آنالیز انرژی در طول یک سال در نرم-7-5-2

 

 نور روز+سایه+گیری جهت سایه+گیری جهت گیری جهت

 ضریب انتقال حرارت انواع شیشه:  3جدول 
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 گیری جهت

مصرف 

-kw/h)انرژی

year) 

جویی در  صرفه

های  هزینه

 عملیاتی سالیانه

مصرف 

-kw/h)انرژی

year) 

جویی در  صرفه

های  هزینه

 عملیاتی سالیانه

مصرف 

-kw/h)انرژی

year) 

جویی در  صرفه

های  هزینه

 عملیاتی سالیانه

South 13113/00 base case 11684/67 10/89% 9904/67 24/47% 

East-15 13295/33 -1/39% 11749/33 10/40% 9973/67 23/94% 

West-15 13022/67 0/69% 11588/00 11/63% 9856/00 24/84% 

East-30 13075/67 0/28% 11733/33 10/52% 10007/33 23/68% 

West-30 12867/33 1/87% 11477/00 12/48% 9823/67 25/08% 

East-45 12813/67 2/28% 11574/00 11/74% 9942/33 24/18% 

West-45 12573/00 4/12% 11306/67 13/78% 9749/67 25/65% 

East 11644/00 11/20% 10763/00 17/92% 9446/00 27/96% 

West 11837/33 9/73% 10957/00 16/44% 9574/00 26/99% 

 

 

 LEED کسب امتیاز مدل از-7-5-3
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 مقایسه کل انرژی

 گیری درست بر رویکردهای دیگر انرژی اثرات تجمعی جهت:  8جدول 

 

 

 +Energy  افزار مقایسه مصرف انرژی در جهات مختلف در نرم:  7نمودار 
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 .شد داده شرح آن چگونگی Revit افزار نرم با 9 سایت درست انتخاخ

 شد انجام آخ آنالیز با 9 سطحی فارالبهای کمی مدیریت

 .میپذیرد صورت سبز بام از استفاده با 9 .بام در گرمایی های جزیره پدیدآمدن از جلوگیری

 0 کارآمد محوطه آخ
 انجام خاکستری آخ و باران آخ چرخش و برداشت ی محفظه با

 .شد

 0 آخ مصرف کاهش
 انجام خاکستری آخ و باران آخ چرخش و برداشت ی محفظه با

 .شد

 .شد انجام +energy افزار نرم در 92 ساختمان در انرژی مصرف سازی بهینه

 0 تجدیدپذیر انرژی منابع از استفاده
 نور و باران آخ و باد اثر.شد انجام +energy افزار نرم در

 ... و خورشید

 .شد انجام +energy افزار نرم در 9 نورپردازی های سیستم کنترل

 .شد انجام +energy افزار نرم در 9 ترارتی و تهویه های سیستم کنترل

 .شد انجام ecotect افزار نرم در 9 مناسی منظر و طبیعی نور تممین

 شد انجام ecotect در 9 نوری آلودگی کاهش

 

 

 

 گیری نتیجه-8

 

ما باید اطالعات را از مدل مدلسازی اطالعات ساختمان گردآوری کنیم تا به ما در محاسبات مقدار آخ باران برداشت شده از 

 .های ساختمان کمک نماییم  بخشهای آخ و سایر  ها،چشمه ها،سرویس پشت بامها و نیاز خود برای چاه

. مشخص شد چه مقدار آخ باران می توان جمع کرد،پس نیاز به مکانی برای ذخیره سازی آخ باران جهت استفاده آینده داریم

اندازه سیستم موردنیاز برای گردآوری و ذخیره سازی آخ . تعیین اندازه مخزن یک موازنه بین نرخ ورودی وخروجی می باشد

ماه آخ  0ایی تعیین می کنیم که نیاز  به عنوان یک قاعده کلی ، ما اندازه مخزن را به اندازه.گی به شرایط اقلیمی داردباران بست

 .ماه مرطوخ را تامین نماییم 9و هوای خشک و 

 .توانند با مدل های معماری تعاما کنند تا جهت گیری انجام شود ای می های مکانیکی و سازه مدل

 در مدل ویالی فرضی LEEDبررسی امتیازهای کسب شده :  5جدول 
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 .برای انجام همه ی جنبه های مدل سازی و تحلیا رروری برای رسیدن به طراتی پایدار مشخص نیست ظرفیت نرم افزار

گیری تجمعی با توجه به جهت باد و آنالیز انرژی و مزایای دیگری همچون استفاده از نور  چنین به نظر میرسد که بهترین جهت

ی بسیار  به دلیا اینکه تهران منطقه.ه سمت غرخ باشددرجه انحراف از جنوخ ب 02تا  9۵( های خورشیدی پنا)خورشید 

زیرا تهران شهر چندان .سردسیری نیست در آنالیزهای انرژی سمت غرخ و شرق کمترین مصرف انرژی را خواهد داشت

با تحلیا .سردسیری نیست و در بهینه سازی انرژی سرمایشی و گرمایشی، چندان انرژی گرمایشی زیادی مد نظر نیست

ای دقیق انرژی گرمایشی و سرمایشی و میزان ساعات کاربری و روشن ماندن سیستمهای مکانیکی در پژوهشهای آتی، ه هزینه

درجه انحراف از جنوخ به سمت غرخ  02تا  9۵میتوان آنالیز دقیقتری ارائه داداما با در نظر گرفتن تمامی جوانی امر همان 

 .برای این شهر بهترین مسیر به نظر میرسد
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، هشتمین (نور شهر: موردی نمونه(پایدار های ساختمان طراتی در اقلیمی عواما نقش.9060.، مرزبان ثمین اسدپور فائزه 11
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