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 Nearly Zero Energyصفر ) نزدیک به ساختمان با انرژی —چکیده 

Biulding به عنوان یک راه حل جامع برای ذخیره انرژی، حفظ محیط )

اکسید در بخش ساختمانی در نظر گرفته زیست و کاهش نشر کربن دی

ور های خدماتی در ساختمان با منابع تجدیدپذیر به طشود. سیستممی

شود. در درنظر گرفته می NZEBای در گسترده برای کاربردهای بالقوه

جویی گیری صرفهله، یک بررسی مختصر در مورد تعریف و اندازهاین مقا

شود به طوریکه روش، وسیله و شاخص عملکرد ارائه می NZEBانرژی 

رد نانو تکنولوژی در گردد. همچنین کاربدر ارزیابی شناخت آن فراهم می

ها مورد بحث و بررسی واقع شده است. نتیجه اینکه با این ساختمان

وری نانو های استفاده از فناهای منحصر به فرد و کاربردویژگیتوجه به 

، شامل ایزوالسیون حرارتی، های انرژی نزدیک به صفردر ساختمان

-های بهینهی )سلول سوختی و خورشیدی(، سیستمهای تبدیل انرژسیستم

لوژی در سازی انرژی )مصالح ساختمانی پلیمری(، استفاده از نانو تکنو

ها کامال ضروری بوده و فعالیت علمی و سازه ساخت و ساز این نوع

-. اما باید مد نظر داشت که هزینهپذیر استرایی در این زمینه، توجیهاج

های باالی بکارگیری فناوری نانو هنوز توجیه اقتصادی مناسبی نداشته و 

 شود.به عنوان بزرگترین مانع بکارگیری آن در این زمینه می

 

انرژی  ؛ارزیابی ساختمان؛ الص صفرانرژی خ —های کلیدی هواژ

 ؛نانو تکنولوژی؛ تجدیدپذیر

                      مقدمه .1

از انرژی اولیه در آمریکا یا  %04های تجاری و مسکونی تقریبا ساختمان

ی . بنابراین برا[1-3]دهددر چین را به خود اختصاص می %04اروپا و نزدیک 

کاهش وابستگی ساختمان به انرژی اولیه، مطالعاتی روی فناوری ذخیره انرژی 

-صورت گرفته است. از طرف دیگر استفاده از انرژی تجدیدپذیر به عنوان راه

ین و گرم شدن کره زمجویی انرژی ،جلوگیری از صرفهحل معقول برای 

صرفه جویی یکپارچه سازی فناوری  ،در این مقاله .[4]است آلودگی هوا

)ساختمان با  1NZEBانرژی و استفاده از انرژی تجدیدپذیر در ساختمان 

-انرژی صفر( که یک مفهوم جدید برای ساختمان با عملکرد باالست ارائه می

ها برای پیشرفت ها و انجمنهای زیادی توسط کشورها، سازمانشود. طرح

است. آژانس جام گردیده های اخیر اندر سال NZEBتحقیقات در مورد 

های خورشیدی با انرژی صفر را برای ساختمان Task 40المللی انرژی بین

، توسعه یک . هدف از این قانون[5]است تصویب کرده 8002در سال 

های های نوآورانه و دستورالعملحلالمللی، وسایل و راهمصوبه هماهنگ بین

ن در سراسر جهان براساس این قانو NZEBهای داده صنعتی است. پایگاه

های تعریف شده در این پایگاه داده تجربیات واقعی در مورد است. پروژه

                                                        
1 Nearly Zero Energy Building 
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کند. مشابه کار انجام شده توسط سازمان طراحی، عمل و آزمون را فراهم می

بعضی  D.O.E( به خوبی انجام شد. عالوه بر آن، D.O.Eانرژی آمریکا )

دازی کرده انراه EISAتوسط کنگره  NZEBها و مجوزهایی را برای اتحادیه

ی خالص صفر را برای تمام ساختماناست و طرح ساختمان تجاری با انرژ

. کمیته خدمات عمومی [2]کندحمایت می 8000های تجاری جدید در 

شهری در کالیفرنیای آمریکا یک برنامه فعال انرژی برای دستیابی به انرژی 

و ساختمان 8080و سازهای مسکونی جدید در  صفر را برای همه ساخت

 NZEB. همچنین اهداف [2]دارد در نظر 8000های تجاری جدید در 

اعالم شد به طوری که همه اعضای  8002توسط اتحادیه اروپا در سال 

سال ی ساخت و سازهای ساختمان بعد از پایان اند که همهاتحادیه مطمئن

. پیشنهادها یا برنامه[6]اندی انرژیبه جای مصرف انرژی، تولیدکننده 8002

و انرژی تجدیدپذیر ارائه  NZEBهای مشابهی نیز در کانادا و ژاپن نیز برای 

های دهد که اکثر پروژه. تحقیقات در این زمینه نشان می[7-9]گردیده است

NZEB های اثرهای محیطی و انرژیNZEB ل در تواند به طور کامرا نمی

بگیرد. بنابراین این مقاله یک دید کلی از ارزیابی، تعریف، شناخت و  نظر

شود است. مرز سیستم ساختمانی به مرز فیزیکی محدود نمی NZEBتوسعه 

 REP. وقتی که سیستم [10]تواند به صورت مجازی نیز باشدو حتی می

کند )تولید انرژی تجدیدپذیر( برق بیشتری عالوه بر مصرف ساختمان تولید 

گردد. به علت اهداف متفاوت در طراحی، این انرژی به شبکه اصلی برمی

های توزین متفاوت برای محاسبه انرژی صفر به دست آمده است. سیستم

کنند به طوری که ژی توجه میهای انربرای مثال، صاحبان ساختمان به هزینه

تواند به دهند. این میها سیستم توزین با هزینه مناسب را اولویت قرار میآن

شود. با توسعه مرز از ساختمان  عنوان مکانیسم ارزیابی اساسی در نظر گرفته

در دسترس  REPتری برای عرضه های محتملواقعی به مجازی، گزینه

نوع  0دهد و ارائه می NZEBتری از ملتعریف کا D.O.E خواهند بود.

NZEB گیرد: مکان می بر را درZEB منبع ،ZEB نشر و هزینه ،ZEB[2]. 

به مالکین اجازه مصرف برق تجدیدپذبر در مقیاس  NZEBتعریف کامل 

ژی کلی براساس کاربرد انر به طور NZEBدهد. تعریف مرسوم بزرگ را می

 .[11]ساالنه ساختمان است

در این مقاله به بررسی و کاربرد نانو تکنولوژی در قسمت های مختلف 

از جمله عایق بندی، بتن، سرمایش و گرمایش و بتن   NZEBساختمان 

 پرداخته شده و به مزایای آن پرداخته شده است.

 

 NZEBو عوامل اصلی در اختارس - 1 شکل

 

 ساختمان های مختلفکاربرد نانو در بخش .2

 وری انرژی و عایقگیری بهرهاندازه 1.1

مهم  NZEBهای خدماتی در ساختمان برای ارزیابی عملکرد سیستم

گیری بازده انرژی تعریف ثابتی ندارد و تاثیر مستقیمی روی فهم است و اندازه

را نشان  گیری بازده انرژیع از اندازه( سه نو2دارد. شکل ) NZEBو ارزیابی 

. طراحی RESدهد: طراحی دستکاری شده، سیستم خدماتی و تولید برق می

های مل جهت گیری مناسب ساختمان، عایقمناسب برای ساختمان شا

بان برای پنجره و به طورکلی ی، ضخامت مناسب، طراحی خوب سایهحرارت

-بنابراین در این راستا سیستمد. شوکاهش هدررفت الکتریسیته و حرارت می

های روشنایی های آب گرم خانگی،سیستمگرمایشی، تهویه هوا و سیستم های

ها ایجاد محیط گیرند و هدف نهایی این سیستمو ... مورد توجه قرار می

 BSSمناسب برای زندگی است. منابع انرژی از قبیل گاز طبیعی و برق برای 

ها از منابع واند همراه با تولید این انرژیتمی NZEBهمچنین  ،نیاز است

و  REP)سیستم انرژی ساختمان( ترکیبی از  BESتجدیدپذیر باشد. عبارت 

BSS  است. بیشترNZEBای مانند گاز زیستی های یکپارچهها سیستم

CCHP ،)کننده های جمعفتوولتایی )ترکیبی از سرمایش، گرمایش و برق

یدپذیر برای تولید الکتریسیته و حرارت، هستند. انرژی تجد ...حرارت و

انرژی  %144روند. به طوری که می به کار DHWسرمایش یا سیستم 

مواد نانویی دیگر  .[12]های پایدار استبرای ساختمان حلیتجدیدپذیر راه

ویژه در کاهش ها هستند که این مواد، بهها و رنگدانهعنوان عایق پوششبه

ای انرژی تابش را ساطع، انتقال گرما به روش تابش، بسیار موثرند. هر ماده

گسیل موادی هستند که میزان انتشار انرژی کند. مواد کمجذب، و منعکس می

گسیل معموالً یک پوشش بسیار ا بسیار کم است. شیشه کمهبازتابش آن
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کند و در بزرگ دارد که از فلز ساخته شده و تابش گرمایی را منعکس می

زمستان انرژی گرمایی تابشی تولیدشده در اتاق به سمت داخل بازتابش 

شود؛ در تابستان، تابش گرمایی فروسرخ حاصل از خورشید به سمت می

ماند. دو روش شود که درنتیجه هوای اتاق خنک باقی میبیرون منعکس می

های دارای پوشش برای قابلیت نشر پایین وجود عمده در تولید انبوه شیشه

های تولیدشده با روش شیشه .دارد: روش پوشش سخت، و روش پوشش نرم

شده با روش پوشش های ساختهپوشش نرم بسیار موثرتر و کارآمدتر از نمونه

ای هالیه [13] .ترندهای با پوشش سخت بادوامهرچند شیشه سخت هستند،

ری قابل توجه در کاهش انتقال گرما نسبت به درون پنجره نیز اث کار رفتهبه

ها دارند؛ ها فوایدی در مقایسه با پوششهای معمولی دارند. این الیهپنجره

های مشخصی از نور را توانند بدون کاهش شفافیت شیشه، طول موجها میآن

نقشی مانند  ،اندهای نانویی ساخته شدهها که در اندازهمنعکس کنند. این الیه

ناوری نانو با صافی در مقابل پرتوهای فرابنفش و فروسرخ دارند. همچنین ف

هایی هایی داشته و کمکها تاکنون در این بخش نوآوریاستفاده از آیروژل

تمیزشوندگی سازی حرارتی و رطوبتی، خاصیت خودسازی، عایقمانند مقاوم

(. از 0اختمان داده است )شکل ها را به این بخش از سگیو از بین بردن آلود

ردن ابعاد و افزایش راندمان های به وجود آمده در کوچک کطرفی پیشرفت

استفاده از سطح وسیع  یشیدی به وسیله فناوری نانو، زمینههای خورسلول

 .ها را نیز فراهم کرده استها جهت تأمین انرژی آنسقف ساختمان

 .NZEBل طراحی : عوام 2شکل 

 
 پنجره چند الیه از جنس نانو -3شکل 

 

 استفاده از گرمای حاصل از خورشید .2.2

توسعه برای ارتقای انرژی گرمای خورسید در مناطق و کشورهای کم

کننده نور رود. حرارت خورشید با استفاده از جمععملکرد ساختمان به کارمی

تواند به ساختمان میشود. نمای ( در ساختمان استفاده میSCخورشید )

باشد یعنی عالوه بر حفظ زیبایی ساختمان عملکرد باالیی از  SCصورت 

 موربروی سقف ،  SCساختمان را در جذب نور خورشید خواهیم داشت. 

تواند نصب شود. ها میهای جنوبی بالکن یا سایبان ساختمانجنوبی، دیواره

اند. گسترش پیدا کرده کننده آبی خورشیدی در سراسر جهان، جمع1394در 

رسد و تا می %04در بیشتر کشورها برای مثال چین، میانگین رشد ساالنه به 

 SCاز سطح  %04میلیون مترمربع در چین قرار داده شد )  131، 2411سال 

توان به مواردی های خورشیدی میهای بارز سلولاز ویژگی .[14]جهانی(

نمود. اما آنچه بر اهمیت هزینه کم، وزن سبک و ساخت راحت اشاره مانند: 

باشد های آلی میافزاید، قابلیت حل شدن مواد مورد استفاده در حاللآنها می

  شرکت .سازدپذیر میپذیری را امکانهای خورشیدی انعطافکه تهیه سلول

با استفاده های خورشیدی را تکنولوژی سریع و آسان چاپ سلول نانوسوالر، 

ها توجه به اینکه این سلول از نانوذرات و نقاط کوآنتومی توسعه داده است. با

شوند، میزی منعطف به ابعاد دلخواه چاپ میهای فلبه راحتی روی فویل

و ها استفاده شده دارهای الزم، بر روی سقف ساختمانتوانند با نصب م

 (0)شکل  بخشی از انرژی آن را تأمین کنند

  

 استفاده از سلول های خورشیدی در جهت تامین انرژی مورد نیاز - 4کل ش

 

 خنک کننده خورشیدی .2.2

و خنک  LiBr-های خنک کننده جذبی مانند خنک کننده آبسیستم

گراد یا باالتر درجه سانتی 91سیلیکاژل هستند. منبع گرمایی -کننده جذبی آب

و  02ای با دمایدهبرای خنک کنن  LiBr-برای داشتن خنک کننده جذبی آب

)ضریب عملکرد( به  .COPبرده شده است گراد به کاردرجه سانتی 7آب 

رسد. خنک کننده خورشیدی تبدیل تابش اضافی خورشیدی یا بیشتر می 4.0

یک انتخاب  SCدر ساختمان به عرضه سرما در تابستان است.لوله تخلیه 

است.  LiBr-برای خنک کننده جذبی آب SCهای بهتری نسبت به صفحه

مشکل اصلی این سیستم با تنها یک اثر خنک کنندگی این است که زمان کار 

بستگی به دمای منبع گرمایی و آب سرد دارد. برای مثال، اگر دمای آب در 

گراد باشد، آب منبع گرمایی درجه سانتی 04حال سرد شدن در تابستان باالی 
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یا باالتر باشد. گراد یسانتدرجه 94ساعت در دمای  0باید به مدت زمان 

ستم خنک شود. در این میان، سیبنابراین زمان عمل سرد کردن محدود می

های دیگر کارایی در مقایسه با سیستم ژلسیلیکا-کننده جذب خورشیدی آب

ها به بهتری دارد. لوله تخلیه و جمع کننده مسطح برای این خنک کننده

در هنگام کار  ژلسیلیکا-ذبی آبیان کرد که خنک کننده جرود. زای بکارمی

ساعت برای تهویه هوا به طور  9با آب گرم شده با خورشید روزانه بیشتر از 

یک مشکل اساسی در  SCرود. نیاز به مساحت باالی  تواند به کارپیوسته می

پایین  ACهای تمام سیستم COPخنک کننده جذبی خورشیدی است چون 

برای کاربرد پیوسته آن نیاز هست  است و یک برج سردکننده و تانک آب

متمرکز مانند  SCهای بنابراین هزینه اولیه باالیی دارد. بعضی از سیستم

-ی مناسبیا یا لنزهای فرنل گزینهمانندهسهمی

(1.)شکلاند

 

الف(شمای سلول خورشیدی حساس شده با رنگ، )ب( ساختار ایده آل  -5شکل

 ابزار خورشیدی پایه بلور مایع

 

         در بتن استفاده .2.2

های تحقیقاتی اخیر در زمینه نانو تکنولوژی در بتن شامل: _فعالیت

بررسی ذاتی هیدراسیون در سیمان، تاثیر اضافه کردن نانو سیلیکا به بتن، 

های سیمانی و مشاهده  اضافه کردن نانو ذرات به سیمان، بتن و پوشش

امروز بتن بعد  دنیای در .ها بر رفتار و مشخصات ایجاد شده استتاثیرات آن

-شود. با استفاده از ویژگیترین ماده در جهان محسوب میاز آب پر استفاده

خزش کم، های منحصر به فرد این ماده مثل: عمل آوری در دمای معمولی، 

درجه  044های پیچیده، مقاومت حرارتی تا دمای قابلیت شکل گیری در قالب

ود، قابلیت استفاده با ا و فیبرهای موجهانواع رشته ساز بودن باسلسیوس، هم

ان به توسیلیکا و مشخصات غیر سمی بتن، میهای موجود مثل نانو نانو مواد

ده به کار رود. العاهای فوقای جدید با قابلیتصورت موثر برای ساختن ماده

ضخامت هایی با های فرآوری شده، پوستهتوان با نانو سیمانبه عنوان مثال می

چون استوانه ایجاد کرد و در اجزا های مختلف همون و با شکلچند میکر

توان از نانو رارت باال به کار برد. همچنین میالکترونیکی و سنسورهای ح

های دهی مدارافزایش مقاومت بتن و هم برای شکلهای کربنی هم برای لوله

، ترک های مهندسین در مورد بتنیکی از نگرانی  .الکترونیکی استفاده کرد 

کاهش عمر بتن و کاهش ها باعث نفوذ مواد مضر، خوردن آن است. ترک

تی انجام شده که در آن ریز گردد. اخیرا تحقیقاای آن میعملکرد سازه

د. زمانی شوی ترک در مخلوط بتن قرار داده میهاکننده های حاوی پرکپسول

اد داخل آن مو ها شکسته شده وشود این کپسولکه در بتن ترک ایجاد می

 نمایی از این فرایند است. 0شکل   کند.فضای ترک را پر می

 

 نمایی فرایند های خود ترمیم شونده - 6شکل

 سیستم تولید برق .2.5

NZEB ، های به سیستم تولید برق تجدیدپذیر نیز نیاز دارد و تالش

های هایی در مورد سلولبسیاری در این راستا انجام گردیده است. تالش

های اخیر انجام شده است برای مثال سلول کریستالی ( در سالPVایی )فتوولت

Si  های فتوولتایی در اکثر موارد برای پانل کارایی دارد. هزینه %21در حدود

خورشیدی تولید برق  PVگیرد. در مقایسه با مورد توجه قرار می NZEBدر 

در مرحله  ها یا لنزهای فرنلاز منابع گرمای خورشید مانند سهمی شکل

چندین گزینه دیگر برای  اند.کنونی از نظر هزینه هنوز در رقابت قرار نگرفته

بیومس یا بیوگاز و حتی سیستم  CCHPمانند توربین آبی،  REPسیستم 

همزمان برق و انرژی حرارتی را از یک منبع سوختی تولید  CCHPهیبریدی 

و کاهش نشر کربن  BESحلی برای افزایش کارایی کند که به عنوان راهمی

-خوبی برای ساختمان ی گزینه ، CCHP. [15.16]اکسید در محیط استدی

بنابراین حتی برج خنک  با کاربردهای انرژی یکپارچه است. های تجاری

کننده احتماال نیاز نیست. عالوه بر تولید برق، پیل سوختی هیدروژن یک منبع 

. به علت کمبود [17.18].رودهای آینده به شمار میدیگر برای ساختمان برق

ها هیدروژن جایگزین مناسبی خواهد بود. با توسعه سوخت و آلودگی آن

شوند که حتی خود ها به سمتی هدایت میوسایل کارآمد انرژی، ساختمان

تولید شده ها، انرژی تولیدکننده انرژی باشند به طوری که برای کاهش هزینه

شود و موقعی که انرژی اضافی در ساختمان به شبکه محلی انتقال داده می

تجدیدپذیر در ساختمان حضور نداشته باشد تبادل انرژی از شبکه به 

های معمول با مشکل نوسان ولتاژ، اضافه بار گیرد. شبکهساختمان صورت می

ابراین یک شبکه بن ،اندترانسفورماتور و عدم تطابق بار در شبکه مواجه
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هوشمند و جریان انرژی هوشمند در آینده نزدیک الزم خواهد بود. وسایل 

-ه انرژی میکارامد انرژی باعث کاهش نشر آالینده، هزینه و در نتیجه ذخیر

ها برای فرایند ارزیابی ای از روشکه مجموعهنشود و تاکیدی است بر آ

 زم است. داف ارزیابی الاستاندارد بعد از مشخص کردن اه

                             ه هاتیاف  .2

های ( نشان داده شده است که روش7یک فرایند انرژی در شکل )

-چهار فرایند تقسیم میشود. کل طول عمر ساختمان به تحقیقی را شامل می

سازی)تولید، ساخت و حمل و نقل(، ساخت و ساز، تعمیر و مادهشود: شامل آ

رژی مصرفی کل تمام چرخه زندگی ساختمان شامل نگهداری و تخریب. ان

برداری، انرژی مرحله ساخت و ساز ساختمان و انرژی بازیافت انرژی بهره

شود. نتایج طراحی توسط ل میهایی دنبااست. کارهای تحقیقاتی توسط طرح

شود و عملکرد عملیاتی بین سیستم انرژی و ساختمان سازی معتبر میشبیه

-هنگامی که ساخت و ساز به درکی از شماتیک طرح می شود.بینی میپیش

تواند از می BESرسد سپس، پارامترهای عملکرد و نمودارهای ترکیبی در 

اندازی )برای ساختمان تجاری و مسکونی( یا آزمایش )برای طریق راه

های حالت نیمه پایدار و ساختمان مدل(آماده شود. داده عملکرد از آزمون

شود به طوریکه عملکرد ساالنه ریزی میسازی برنامهتم شبیهپایدار و در سیس

شود. در نهایت ارزیابی، راحتی، کارامدی سیستم و برای ارزیابی ثبت می

کند. پس بیان می LCAها و تعادل را برای انرژی خالص صفر، کاهش هزینه

-سازی به عنوان دو عملی هستند که برای ارزیابی انجام میآزمایش و شبیه

ود. فهم یک فرایند ارزیابی به داده عملی در دسترس مانند مصرف برق ش

NZEB  .سازی داده برای ها تکرارپذیر نیستند ولی شبیهآزمایشوابسته است

( یا حتی تمام دوره وجود ساختمان اطالعات کافی و h9704یک سال کامل )

لعات و آب سازی شده در مطادهد. در اکثر موارد، مدل شبیهمناسبی ارائه می

 شود.و هوای متنوع استفاده می

 

 دیاگرام اطالعات برای ارزیابی -7شکل 

 

 شاخص عملکرد .2.1

های ارزیابی نه تنها شامل فاکتور تعادل انرژی برای مشخص شاخص

کتورهای موثر محیطی بلکه شامل راحتی داخل ساختمان، فا ،کردن تعریف اند

ها در نظر زیابی محیط و هزینه. طول عمر ساختمان برای ارو اقتصادی هستند

 شود.گرفته می

 راحتی و رفاه در داخل ساختمان .2.2

است.  NZEBراحتی در ساختمان یک شاخص پیش شرط برای ارزیابی 

NZEB، آل با کیفیت باالی محیط درونی و راحتی را برای یک فضای ایده

ی ابهای مشابه به عنوان یک وسیله ارزییا مدل PMVکند.کاربران فراهم می

سازی هوای افزاری برای شبیهنرم CFDهمچنین شوند. آسودگی شناخته می

داخل ساختمان است. عالوه بر مطلوب بودن حرارت محیط، کیفیت هوای 

 است.  NZEBدرون شاخص مهم کیفیت زندگی در 

 تعادل انرژی .2.2

 EBAاست و بنابراین  NZEBتعادل انرژی یک مفهوم اصلی در تعریف 

است. بعد از توزیع  NZEBنرژی( مفهوم اصلی برای ارزیابی )آنالیز تعادل ا

یابد و کمبود ساالنه تقاضای انرژی، برق اضافی در تابستان به شبکه انتقال می

شود. در مواری مقدار کل برق تولیدی در طول زمستان از شبکه تامین می

توسط  NZEBحداقل برابر با مقدار تقاضا از شبکه است در چنین مواردی 

EBA شود.تائید می 

 ارزیابی طول عمر .2.2

LCA،  نیست، اما یک روش تحقیقی برای مناسبی شاخص عملکرد

ارزیابی کمی مواد مورد استفاده، جریان انرژی و تاثیرات محیطی محصوالت 

آنالیز  LCAرود. است و به طور گسترده در صنعت ساختمان به کار می

نخواهد داشت اما برای منطقی و کامل روی انرژی و اثر محیطی محصول 

-های متنوع به کار میها و اطالعات کمی در ساختمانتعیین طراحی اولویت

ل توسط سازمان بین المللی استاندارد شام LCA. فرایند ارزیابی [19]رود

چهار مرحله است. تعریف محدوده و هدف، فهرست طول عمر، ارزیابی 

سازی و برای ساختمان معموال شامل تولید )آماده LCA.[20]تاثیرات و تفسیر

( 7له تخریب است همانطور که در شکل )ساخت و ساز( ، نگهداری و مرح
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که تنها روی مصرف عملیاتی  EBAنشان داده شده است. در مقایسه با 

مصرف ساختمان برای بخش تولید و مراحل  LCAساختمان تمرکز دارد 

گیرد که باعث منطقی شدن نتایج در تمام تخریب را در ارزیابی در نظر می

از انرژی کل را انرژی مرحله ساخت و ساز  %24-%11. [20]شوددوره می

های اکسید، هزینههایی از جمله نشر کربن دیشود. ارزیابی شاخصشامل می

ان ساختمیک در طول عمر کلی  NZEB،  کند.را تفسیر می LCA اولیه و 

شود که در آن عملیات ( بیان میLCNZEB)به صورت  با تعریف جدیدتر

ها در طول عمر ای شامل انرژی تولید مواد تشکیل دهنده و سیستماضافه

در داخل  RESساختمان است که برابر یا کمتر از انرژی تولید شده توسط 

 .[11]باشد. ساختمان می

                     گیرینتیجه  .2

پرداخته شده است.  NZEBدر این مقاله به داشتن یک تعریف اساسی از 

های متفاوت از یک به طوری که یک تعریف مناسب باید مرز و شاخص

ساختمان را دربرگیرد. آب و هوای محلی، مصارف زندگی و فاکتورهای 

ثر است و این تعریف روی مو NZEBاقتصادی در یک تعریف ثابت از 

گیری کارامد انرژی، محدود به این تعریف ارزیابی نتایج موثر است. اندازه

دارد. با توجه به ویژگی NZEBشود و رابطه مستقیم در ارزیابی عملکرد نمی

های ساختمانهای استفاده از فناوری نانو در های منحصر به فرد و کاربرد

های تبدیل انرژی زوالسیون حرارتی، سیستمیانرژی نزدیک به صفر، شامل ا

سازی انرژی )مصالح های بهینه)سلول سوختی و خورشیدی(، سیستم

این نوع سازهساختمانی پلیمری(، استفاده از نانو تکنولوژی در ساخت و ساز 

پذیر می و اجرایی در این زمینه، توجیهها کامال ضروری بوده و فعالیت عل

داشت که هزینه های باالی بکارگیری فناوری نانو هنوز است. اما باید مد نظر 

توجیه اقتصادی مناسبی نداشته و به عنوان بزرگترین مانع بکارگیری آن در 

 شود.این زمینه می
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