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پژوهشهای تخصصی مرتبط در کشور است .هدف تحقیق حاضر تبیین چارچوبهای
اقلیمی بهمنظور گزینش الگوهای بهینه در طراحی بناهای بلندمرتبه با رویکرد کاهش
مصرف منابع انرژی در راستای تدوین ضوابط طراحی اقلیمی است .در همین راستا
پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی با رویکرد کمی هفت شاخص اصلی مؤثر بر
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عمق سایهبان ،نوع و ضخامت عایق حرارتی و جنس شیشه جدار خارجی را در حالتهای
مختلف با کاربرد نرمافزار شبیهساز انرژی جهت یافتن حالت بهینه به لحاظ صرفهجویی
انرژی مورد مقایسه قرار میدهد .نتایج تحلیل دادهها نشان میدهد نسبت سطوح بازشو،
جنس شیشه و عمق سایهبان تأثیرگذارترین شاخصها و فرم بنا ،جهت چرخش بنا ،فرم
و ابعاد بازشوها کم اثرترین آنها بر اهداف پژوهش هستند .همچنین ساختمانهایی با
فرم مستطیل با کشیدگی شرقی غربی و پنجرههای افقی با سایهبانهای افقی به عمق
 100سانتیمتر در اضالع جنوبی و شرقی و سایهبانهای عمودی به عمق  150سانتیمتر
مصرف انرژی را دارند.
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طبق آمار جهانی ،مصرف انرژی در جهان در هر دهه ،دو برابر افزایش یافته است؛ در این گزارش،
بیشترین میزان مصرف انرژی به کشورهای درحالتوسعه ازجمله ایران اختصاص دارد که متوسط مصرف
ساالنه انرژی در آن از رشد  10درصدی برخوردار است (فرخی و همکاران .)128 ،1397 ،به همین ترتیب
قیمت واحدهای انرژی در جهان بهطور فزایندهای رو به افزایش است .در مطالعه مؤسسه اطالعات انرژی
آمریکا نشان داده شد که هزینههای انرژی در سال  2030نسبت به سال  1970به میزان  764درصد
افزایش خواهد یافت ( .)Eddy & Bradley, 2015بنابراین بشر با بحرانهای متعددی ازجمله محدود
بودن و قیمت منابع انرژی روبهرو است .در این میان ،بخش زیادی از انرژیهای تولیدشده جهان در
صنعت ساختمان مصرف میشود« .اکنون ساختمانها بیش از  % 20٫1کل انرژی مصرفی جهان را به
خود اختصاص دادهاند که دراینبین حدود  % 60این میزان انرژی صرف تهویه ،سرمایش و گرمایش
ساختمانها میشود» (سلیقه و سعادتجو .)138 ،1399 ،با این اوصاف به نظر میرسد رابطه معناداری
میان این بحرانها و کاربرد گسترده سوختهای فسیلی و نیز بیتوجهی به راهکارهای طراحی اقلیمی
جهت تأمین آسایش حرارتی در ساختمانها وجود دارد .لذا پرداختن به شاخصهای اصلی مؤثر بر کاهش
میزان مصرف انرژی در طرح کلی ساختمانها و تعیین الگوهای پایه اقلیمی برای انواع مختلف ابنیه از
ضروریات است .طراحی بنای بلندمرتبه امر پیچیدهای است که بایستی اهداف متعدد و متناقض مانند
حداکثر آسایش در عین کمترین مصرف انرژی را پوشش دهد .در این مقاله سعی بر آن است تا با
جهت چرخش بنا ،عمق سایهبان ،جنس شیشه و ضخامت عایق حرارتی در بناهای بلندمرتبه مسکونی،
میزان مصرف انرژی را به حداقل رساند .از اهداف این تحقیق میتوان به تبیین چارچوبهای اقلیمی به
منظور گزینش بهینه خصوصیات پوسته خارجی در بناهای بلندمرتبه مسکونی با رویکرد کاهش مصرف

 .1این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد امان کسمایی با عنوان «طراحی برج مسکونی در محدوده دریاچه چیتگر
با رویکرد کاهش مصرف انرژی» است که به راهنمایی دکتر حسنا ورمقانی در دانشگاه آزاد قزوین انجام گرفته است.
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منابع سوخت فسیلی در کشور به منظور تدوین ضوابط طراحی اقلیمی برای ساختوساز اشاره کرد.
پرسشهای تحقیق شامل موارد ذیل است:
 شاخصهای اصلی مؤثر بر کاهش میزان مصرف انرژی در ساختمانهای بلندمرتبه منطقه  22شهرتهران چگونه اولویتبندی میشود و صرفهجویی هرکدام به چه میزان است؟
 با توجه به رفتار حرارتی ساختمانهای مسکونی بلندمرتبه در منطقه  22شهر تهران ،هریک ازشاخصهای فرم بنا ،فرم و نسبت سطح بازشوها ،عمق سایهبان ،جهت چرخش بنا ،عایق حرارتی و
جنس شیشه چه تأثیری در میزان صرفهجویی مصرف انرژی دارد؟
 الگوی بهینه فرم بنا ،ابعاد و فرم بازشوها و ...برای ساختمانهای مسکونی بلندمرتبه در منطقه  22شهرتهران کدام است و میزان صرفهجویی انرژی در این الگو به چه میزان است؟
در این مقاله جهت پیشبرد پژوهش ،پس از مطالعه ادبیات تحقیق ،ابتدا عوامل اقلیمی منطقه مورد
مطالعه به طور دقیق اندازه گیری شد و سپس جهت پاسخ به پرسشهای تحقیق ،تأثیر شاخصهای طراحی
بر میزان مصرف انرژی مورد تحلیل قرار گرفت .این مراحل به کمک نرمافزارهای تحلیل اقلیمی و
شبیهساز انرژی صورت گرفته است.

 .2پیشینه تحقیق
تاکنون تحقیقات بسیاری برای کاهش مصرف انرژی در ساختمانهای بلند انجام شده است که میتوان
آنها را در دو گروه عمده معرفی کرد .گروه اول ،واقعیتها و گروه دوم ،راهکارها را مورد بررسی قرار
دادهاند .به عبارتی میزان مصرف انرژی در ساختمانهای بلندمرتبه از یک سو و راهکارهای کاهش میزان
بلندمرتبه را به لحاظ میزان مصرف انرژی به پنج دوره زمانی دستهبندی کردهاند :دوره اول از  1885آغاز
شد که شامل فرمهای ساختمانی متراکم با حداقل سطح پوسته خارجی بهمنظور ایجاد شرایط آسایش در
زمستان و بهرهگیری مناسب از نور طبیعی بود .در دوره دوم با پیشرفت تکنولوژیکی در سیستمهای
تأسیساتی و تولید نور مصنوعی ،کاربرد فرمهای هرمی ،مصرف انرژی گرمایشی را افزایش داد .دوره سوم

1 Oldfield
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بلوکهای مکعبی با سطوح وسیع شیشه تک جداره موجب جذب و اتالف انرژی حرارتی از پوسته خارجی
ساختمانها شد .در دوره چهارم همزمان با آغاز بحران انرژی ( ،)1973قوانین صرفهجویی انرژی توسط
کشورهای توسعهیافته وضع شد که کاربرد شیشههای دوجداره و کاهش بهرهگیری از نور مصنوعی ازجمله
آن بود .در دوره پنجم همزمان با آغاز نگرشهای زیستمحیطی و پایداری ( ،)1997نگاهی جدید در
طراحی ساختمانهای بلندمرتبه با رویکرد کاهش حداکثری میزان مصرف انرژی با بهرهگیری از
راهکارهای ایستا شکل گرفت (اولدفیلد و همکاران .)591-613 ،2009 ،ساروگلو 1و همکاران ()2017
چهار متغیر اصلی در ساختمان بلند را در رابطه با میزان مصرف انرژی مورد توجه قرار دادهاند :اول
استراتژی طراحی با توجه به محیط نزدیک ساختمان (جهتگیری و بادهای غالب)؛ دوم خصوصیات
حرارتی پوسته ساختمان؛ سوم تأثیر ارتفاع بر عملکرد انرژی؛ و چهارم گرمای داخلی ساختمان
(بهعنوانمثال ساختمان مسکونی در مقابل اداری) (ساروگلو و همکاران .)3 ،2017 ،کازاکوا 2و همکاران
( )2019به اختالف بین میزان مصرف پیشبینیشده انرژی قبل از اجرا و پس از بهرهبرداری توجه
میکنند .در نظر آنها بناهای بلند بهطور قابلتوجهی بیشازحد پیشبینیشده انرژی مصرف میکنند.
یکی از دالیل این اختالفات میتواند کمبود اطالعات کافی در شبیهسازیهای مربوط به استفاده از
تجهیزات و یا اطالعات خاص در مورد کاربران ساختمان و استفاده آنها از آن باشد .بنابراین در فرایند
به حداقل رساندن تغییرات انرژی بین مراحل طراحی و بهرهبرداری از یک ساختمان ،سطح پیشرفته
بازخورد بین ساختمان موجود و ساختمان پیشنهادی بسیار مهم است (کازاکوا و همکاران.)1 ،2019 ،
سسلسکی و میر )2014( 3خصوصیات پوسته خارجی را عامل تعیینکننده در میزان مصرف انرژی دانسته
ساختمان داشت .پوسته ساختمان بهعنوان واسطه بین شرایط داخلی و خارجی عمل میکند و تأثیر بسزایی
در مصرف انرژی دارد .با ایجاد یک طرح واکنشپذیر ازنظر آب و هوایی که در آن محیط ساختمان بهطور
مناسب با شرایط آب و هوایی ارتباط برقرار کند ،میتوان از تکنیکهای گرمایش و خنکسازی غیرفعال

1 Saroglou
2 Kuzhakova
3 Cicelsky & Meir
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بهره برد (سسلسکی و میر .)285 ،2014 ،التفی 1و همکاران ( )2015چندین عامل را بر مصرف انرژی در
ساختمانهای بلند اثرگذار میدانند .درجه اهمیت این عوامل میان ساختمانهای مختلف متفاوت است و
بهطورکلی به پارامترهای معماری ،انسانی ،تکنولوژی و طبیعی دستهبندی میشود .عوامل معماری که به
طراحی ساختمان و اجزای آن مرتبطاند شامل عملکردهای ساختمان ،روابط فضایی ،شکل ساختمان،
ارتفاع و پوسته خارجی بناست (التفی و همکاران.)1360 ،2015 ،
دسته دوم از تحقیقات به مطالعه راهکارهای کاهش مصرف انرژی در بناهای بلندمرتبه پرداختهاند.
در این تحقیقات ،شرایط موجود ساختمانهای بلندمرتبه و ویژگیهای پوسته خارجی آنها بررسی شده و
مصرف انرژی با استانداردهای موجود مورد سنجش قرار گرفته است .به عنوان مثال ،غیایی و حسینپور
( ،)1393رابطه مصرف انرژی و چهار نسبت بازشو در ساختمانهای بلند مرتبه اداری را مورد بررسی قرار
داده و بیان کردهاند که میزان تأثیر نسبت بازشو در جهات مختلف ساختمان در مصرف انرژی با یکدیگر
متفاوت است .همچنین با کاهش نسبت بازشو تا  %20میتوان به میزان  %17مصرف انرژی ساالنه را
کاهش داد .یانگ )2018( 2عملکرد انرژی پوستههای ساختمانی در مناطق اقلیمی چین را از طریق مقایسه
میزان مصرف انرژی ساختمانهای بلندمرتبه با استانداردهای موجود در چین و استاندارد اشری بررسی
کرده و به ارایه راهکار در این خصوص پرداخته است .حافظی و همکاران ( )1398به تحلیل انرژی در
مراحل اولیه طراحی ساختمانهای بلندمرتبه اداری در شهر تهران پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که
درصد پنجره ،نوع شیشه و فرم ساختمان ،تأثیرگذارترین شاخصها و جرم حرارتی و عایق حرارتی،
کماثرترین آنها بر مصرف انرژی است .بوجیک )2017( 3اثر عایق حرارتی بر بار سرمایشی و نیز عملکرد
تأثیر نوع و ضخامت عایق جدارههای خارجی بناهای بلندمرتبه اداری شهر تهران را بررسی کرده و با
ثابت نگهداشتن ضخامت دیوار ،تأثیر افزایش ضخامت عایق را بیش از افزایش ضخامت بلوکهای دیوار
در کاهش مصرف انرژی تخمین زدهاند .کالوگیرو ( )2019در تحقیقی با هدف بررسی جرم حرارتی دیوارها
و عایق حرارتی بام بر بارهای سرمایش و گرمایش ،در نهایت جرم حرارتی سنگین را برای دیوارهای

1 Elotefy
2 Yang
3 Bojic
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نمای جنوبی ساختمانها و عایق حرارتی را برای بام توصیه میکند (کالوگیرو و تسو .)2019 ،1شفیعی و
همکاران ( )1392با شناسایی فرمهای هندسی متداول ساختمانهای بلند ،به بررسی میزان انرژی تابشی
دریافتی و تحلیل فرم مناسب ساختمان بلند در تهران پرداختهاند .از دیگر تحقیقات انجام شده میتوان
به بررسی رابطه فرم و مصرف انرژی (براتی و سردره ،)1392،بررسی و امکانسنجی تأثیر فرم و تراکم
بلوک مسکونی بر مصرف انرژی (رفیعیان ،فتح جاللی و داداشپور )1393 ،و بررسی رابطه فرم
ساختمانهای مسکونی با میزان مصرف انرژی آنها در اقلیم گرم و خشک (ضرغامی ،جهانبخش و
طحانیان )1394 ،اشاره کرد .تحقیق حاضر قصد دارد از بین عوامل متعدد مؤثر بر رفتار ساختمانهای
بلند ،به اصلیترین شاخصهای طراحی اقلیمی اثرگذار بر کاهش مصرف انرژی و اولویتسنجی آنها
بپردازد و بهمنظور رسیدن به طرح بهینه ،در حالتهای مختلف با یکدیگر مقایسه نماید.

 .3مبانی نظری
بررسی اقلیم و عوامل اقلیمی بحث بسیار مهمی پیش از احداث ساختمان بوده که وابسته به موقعیت
جغرافیایی بناست .این عوامل شامل تابش آفتاب ،دما ،رطوبت ،میزان بارندگی و وزش باد ،تعیین کننده طرح
کلی و اجزاء ساختمان است (سان و یو )2021 2،که بایستی متناسب با هر منطقه اقلیمی طراحی شود
(االوبیدی 3و همکاران .)233-283 ،2014 ،به عنوان مثال ،جهتگیری ساختمان و وجود بازشوهای مناسب
برای نورگیری ،شاخص بسیار مهمی در میزان بهرهگیری از انرژی خورشیدی است .همچنین بهترین فرم
ساختمان ،فرمی است که پایینترین اتالف حرارت در زمستان و کمترین دریافت حرارت در تابستان را از
آفتاب و محیط موجب شود (تولوپاکی و تئودوسیو .)2017 4،طراحی ایستای سرمایش مستلزم محدود کردن
عناصر ،فضای درونی ساختمان را در برابر سرمای زمستان گرم نگه میدارند (.)Taleb, 2014, 154-161
جهتگیری مطلوب در کنار اندازه و شکل مناسب ساختمانها ،از عوامل مهم بهرهگیری مؤثر از گرمایش،
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سرمایش و نور طبیعی است (کیم 1و دیگران )2016 ،که منجر به کاهش مصرف انرژی ،ارتقای آسایش و
کاهش هزینهها شده و فضای زندگی راحتتر و ارزانتری فراهم میسازد .جهتگیری بهینه حالتی است
که در آن مجموع بار کل سرمایش و گرمایش ساختمان نسبت به سایر حالتها کمتر باشد و جهتی است
که بیشترین گرما را در روزهای سرد و کمترین گرما را در روزهای گرم از آن دریافت کند .این جهت را
میتوان جهت بهینه نامید (البتین 2و دیگران .)2018 ،الگوی طرح پالن در اندازه سطح پوسته خارجی
ساختمان تأثیر دارد و ازآنجاکه اضالع مختلف بنا ازنظر کسب انرژی با یکدیگر متفاوتاند ،نقش مهمی در
نورگیری و کسب انرژی ساختمان دارند (کسمایی .)1392 ،همچنین در مرحله طراحی هندسه و فرم بنا
میتوان بر اساس هندسه پیشنهادی ،زوایای مختلفی برای هر وجه ساختمان تعیین نمود که این تغییر
جهتگیری در سطح اجزاست .اما پس از تعیین گزینه بهینه هندسه و فرم ،در مقیاس کلی نیز میتوان جهت
چرخش بنا و زاویه بهینه را تعیین کرد (مونترو ،فریر و سوارس.)2021 3،
تأثیر فرم و تناسبات ساختمان بر رفتار حرارتی آن نخستین بار در سال  1963توسط ویکتور

اولگی4

مطرح و بررسی شد (اولگی .)1963 ،نظریههای مختلفی در خصوص رابطه بین شکل ساختمان و انرژی
مصرفی آن وجود دارد .چنین بیان شده است که انتخاب فرم بهینه ،جهتگیری و پیکربندی مطلوب بنا
میتواند مصرف انرژی را حدود  % 40کاهش دهد (وانگ 2006 5،به نقل از قدسی و همکاران،1397 ،
 .)144بهطورکلی فرم مناسب خورشیدی آن است که سطح پوسته جنوبی آن زیاد باشد ،قابلیت سایهاندازی
در فصل تابستان روی خود را داشته باشد و از فرمهای مقعر و محدب پرهیز شود .طول و عرض بنا و
شکل هندسی آن ازجمله مواردی است که بر میزان مصرف انرژی موردنیاز ساختمان اثرگذار است .به
انرژی موردنیاز جهت گرمایش و روشنایی در ساختمان تغییر مییابد» (رفیعیان و همکاران.)1393 ،
جهتگیری ساختمان نیز رابطه مستقیمی با دریافت انرژی خورشیدی و میزان مصرف انرژی موردنیاز
جهت گرمایش ،سرمایش و روشنایی دارد« .سادهترین روش استفاده از انرژی خورشید ،بررسی اقلیمی و
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اجرای نورگیری مناسب در ساختمان است» (سادتی و ادواردز .)2019 1،زاویهای که ساختمان نسبت به
محور شمال جنوب داراست ،با توجه به عرض جغرافیایی محل ،بر میزان ساعات دسترسی به نور مستقیم
روز اثرگذار بوده و درنتیجه ،میزان انرژی موردنیاز ساختمان را تغییر میدهد (بیدولف.)90-93 ،2017 2،
پوسته خارجی بنا در طراحی اقلیمی از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا از سویی در ارتباط مستقیم با
هوای کنترل نشدۀ بیرون ساختمان در معرض هوای سرد زمستان و هوای گرم تابستان قرار دارد و از
سوی دیگر ،همین جزء از بنا در ارتباط با تابش خورشید قرار داشته و تعیینکننده میزان جذب انرژی
تابشی و بهرهگیری از نور خورشید است (اودل .)48 ،2015 3،این پوسته به عنوان جداکننده فضای داخلی
و محیط خارجی ساختمان نقش مهمی در رفتار حرارتی ساختمان دارد (دو و همکاران .)2021 4،گفته
میشود حدود  70درصد از هدررفت انرژیهای مصرفی در ساختمان ،از جدارههای خارجی است (االوبیدی
و همکاران )2014 ،که از این میان  20الی  40درصد مربوط به پنجرههاست (اردم و ریفات .)2015 5،این
بخش از ساختمان به عنوان مهمترین منبع دریافت نور و انرژی خورشیدی ،تأثیر بر گرمایش و سرمایش،
تهویه ،کنترل آلودگی صوتی و کیفیت طراحی و اجرا ،تأثیر قابل توجهی در میان سایر اجزا ساختمان دارد
(الیسیری و سب .)2021 6،در ایدههای نوین طراحی ،پوسته ساختمان به عنوان حائلی جهت ایجاد تعادل
بین فضای داخلی و محیط خارجی ساختمان است برخالف شکل سنتی که آن را حائلی جهت تفکیک
فضای داخلی و شرایط آب و هوایی متغیر خارجی میدانست (بات 7و دیگران.)2021 ،
علیرغم چالشهای پیش روی ساختمانهای بلند ،جوامع امروزی هرکدام بهنوعی ساختمانهای
بلند را در فضاهای شهری و برونشهری خود پذیرا شدهاند .بااینحال ساختمانهای بلندمرتبه به علت
ازآنجاکه انرژی مصرفی در بناهای بلند عمدتاً از طریق سوختهای فسیلی تأمین میشود ،بناهای مزبور
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در آلودگی محیطزیست نیز مؤثرند .هرچند طرح یک ساختمان بلند حاصل نهایی فرایند پیچیدهای است
که عناصر آن بر هم تأثیر متقابل دارند و عوامل متعددی در آن مؤثرند ،اما با رعایت اصول و معیارهای
حاصل از پژوهشهای بنیادی و کاربردی میتوان امکان طراحی بهینه را فراهم ساخت .بهطورکلی استفاده
مناسب و البته مشروط از ساختمانهای بلند را میتوان راهحلی واقعگرایانه و مطلوب جهت اسکان مردم
و تأمین سایر نیازها در شهرهای بزرگ دانست« .بهکارگیری فرمهای ساده و منظم عالوه بر کمک به
پایداری و ایستایی ساختمان سبب افزایش ایمنی در بناهای بلند میگردد .تقارن ،تعادل و وحدت از عوامل
مؤثر در ایجاد فرم و نمای بصری مطلوب بناهای بلند است .استفاده از فرمهای متمرکز نسبت به فرمهای
نواری از مزایای بیشتری برخوردار است» (گالبچی .)61 ،1380 ،تعیین شاخصهای اصلی مؤثر بر
کاهش میزان مصرف انرژی در ساختمان و میزان اهمیت هریک از آنها در کاهش انرژی مصرفی ،مسأله
اصلی پژوهش است و این موضوع در ساختمانهای بلندمرتبه مورد بررسی قرار میگیرد.

 .4روش تحقیق
پژوهش حاضر در دو مرحله کلی با رویکرد کمی و روش توصیفی -تحلیلی با کاربرد نرمافزارهای اقلیمی
و شبیهساز انرژی انجام شده است و برای پیشبرد اهداف خود ،در هر مرحله از روند پژوهش ،راهبردها و
به تناسب آن ،ابزار و روش موردنیاز را به کار میگیرد .در گام اول ،هریک از عوامل اقلیمی شامل دمای
هوا ،تابش آفتاب ،رطوبت نسبی و باد در زیراقلیم موردمطالعه یعنی منطقه  22در غرب تهران بهطور
دقیق اندازهگیری شد و تأثیر آن بر رفتار حرارتی ساختمانهای مسکونی بلندمرتبه تحلیل گردید .از آنجا
که ایستگاه آب و هواشناسی فرودگاه مهرآباد نزدیکترین ایستگاه به سایت موردمطالعه است ،درنتیجه
شد .برای این منظور ابتدا فایلهای آب و هوایی موردنیاز از سایت معتبر کالیمت وانبیلدینگ 1و طول
و عرض دقیق جغرافیایی از سایت فریمپتولز 2دریافت شده و در مرحله بعدی تحلیل این دادهها توسط
نرمافزار تخصصی کالیمت کانسالتنت 3نسخه  6صورت گرفت .همچنین از استاندارد اشری نسخه 90.1
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در نرمافزار کالیمت کانسالتنت استفاده شد .در گام دوم جهت دستیابی به الگوهای پایه فرم بنا ،ابعاد و
مدل بازشوها ،عمق سایبان ،نوع عایق حرارتی و جنس شیشهها در طرح اقلیمی ،با کمک نرمافزار
ایکوئست 1نسخه  3.65که یک نرمافزار مدلساز انرژی است ،تأثیر این شاخصهای طراحی بر میزان
مصرف انرژی مورد تحلیل قرار گرفت .برای این کار ابتدا یک مدل اولیه پایه در نظر گرفته شد و سپس
تأثیر عوامل مذکور بر روی مدل اولیه و صرفهجویی در میزان مصرف انرژی بررسی شد .در نرم افزار
ایکوئست ،دو روش مدلسازی انرژی شامل ( SDطراحی شماتیک) 2و ( DDطراحی توسعهیافته) 3وجود
دارد .از آنجاکه هدف پژوهش ،بررسی اولویتهای طراحی اقلیمی در شهر تهران و تعیین تأثیر هریک
از شاخصهای اصلی طراحی در صرفهجویی انرژی است ،از روش  SDبهره گرفته شد.
 .4-1معرفی مشخصات مدل پایه
مدل اولیه ،مربعی به ابعاد  35*35متر با سطح اشغال  1225مترمربع است .این مدل دارای  2طبقه
زیرزمین و  25طبقه باالی زمین و زیربنای کل  33075مترمربع با جهتگیری شرقی غربی بدون چرخش
است .ارتفاع کف تا کف هر طبقه  4متر و کف تا زیر سقف کاذب  3متر است .بام ،کف و دیوارها در مدل
اولیه فاقد عایق بوده و پنجرهها تکجداره با قاب آلومینیومی و بدون سایهبان در نظر گرفته شدهاند .بام
از جنس بتن به ضخامت  20/32سانتیمتر با ضریب هدایت حرارت  btu/h.ft2.°F 0/512و دیوارها از
بلوک سیمانی به ضخامت  20/32سانتیمتر با ضریب هدایت حرارت  btu/h.ft2.°F 0/086و پنجرهها با
شیشه معمولی با ضریب هدایت حرارتی  btu/h.ft2.°F 1/040بوده و سطح بازشوها در هر ضلع ساختمان
 30درصد درنظر گرفته شده است .اگرچه توجه به سیستمهای مکانیکی جهت بررسی میزان صرفهجویی
در میزان مصرف انرژی ،از بررسی سیستمهای متنوع مکانیکی در پژوهش حاضر صرفنظر شده است.
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 .4-2اعتبارسنجی دادهها
نرمافزارهای گوناگون شبیهساز انرژی با قابلیتهای مختلف به منظور بررسی شاخصهای مؤثر بر میزان
مصرف انرژی در تحقیقات علوم ساختمانی کاربرد دارند که میبایست توسط تحقیقات میدانی و
آزمایشگاهی اعتبارسنجی شوند .نرمافزار ایکوئست که به طور گسترده در کشورهای اروپایی و بخصوص
در آمریکا مورد استفاده قرار میگیرد ،ابزاری حرفهای با کاربری آسان است .موتور محاسباتی این نرمافزار،
 DOE-2.2است که در طول دو دهه گذشته بهصورت گسترده در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گرفته
است .ایکوئست حاصل اضافه کردن الیه واسط کاربری گرافیکی به همراه هدایتگرهای طراحی بر روی
نسخه توسعهیافته  DOE-2است که کاربر را گامبهگام در طراحی ساختمان هدایت میکند .از قابلیتهای
این نرمافزار که در پژوهش حاضر به کار گرفته شده است ،توانایی مقایسه میان گزینههای مختلف

طرح1

ازلحاظ میزان مصرف انرژی ماهانه و ساالنه است.
با استفاده از قدرت تحلیل این شبیهساز میتوان با اعمال هزینههای ناچیز و معقول در طراحی به
تغییرات بزرگ در مصرف انرژی دست یافت .این نرمافزار حاصل ترکیب ابزاری برای طراحی بنا ،ابزار
تعیین کارایی انرژی و یک ماژول نمایشگر گرافیکی نتایج است (هیرش .)2009 2،سایت وزارت انرژی
ایاالت متحده آمریکا ،این برنامه را با توجه به سرعت و دقت باال ،عملکرد ساده و خروجیهای مناسب و
صحت عملکرد ،مورد تأیید استاندارد اشری  140قرار داده است .همچنین استاندارد لید که یکی از 5
استاندارد معتبر دنیاست ،اعتبار این نرمافزار را مورد تأیید قرار داده است .بهطوریکه به عنوان اولین
نرمافزار مورد تأیید در سامانه لید 3به پروژههایی که با این برنامه ارزیابی شده باشند ،گواهینامه اعطا
مینگ سون و همکاران با استفاده از این نرمافزار ،عوامل مؤثر بر مصرف انرژی در یک ساختمان
اداری را موردبررسی قرار داده و نتایج آن را پس از کالیبره کردن نرمافزار ،با مقادیر مصرف واقعی
ساختمان مقایسه کردهاند .بر اساس نتایج این تحقیق ،با استفاده از نرمافزار ایکوئست میتوان مصرف
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انرژی ساختمان را با خطای  0/37%تخمین زد (قنبران و حسینپور .)53 ،1395 ،لیگید 1و همکاران
( )2019در پژوهشی به مقایسه سه نرمافزار ایکوئست،ترین تریس  700و انرژی پالس 2پرداخته و به
این نتیجه رسیدهاند که خطای محاسبه مصرف انرژی در این برنامه بسیار کمتر ازترین تریس  3700اما
تا حدودی بیش از انرژی پالس است.

 .5توصیف دادهها
 .5-1شناخت منطقه مطالعاتی
تهران در پهنهای بین دو وادی کوه و کویر و در دامنههای جنوبی البرز گسترده شده است .از سمت جنوب
به کوههای ری و بیبیشهربانو و دشتهای هموار شهریار و ورامین و از شمال بهواسطه کوهستان
محصور شده است (شهبازی .)1394 ،تهران دارای تابستان گرم بهویژه در مناطق جنوب و مرکز شهر و
هوای معتدل در شمال شهر است .در زمستان مرکز شهر ،معتدل اما بخشهای شمالی شهر سرد است و
دما بارها به زیر صفر میرسد .تهران در فصول سرد سال تحت تأثیر سیستمهای پرفشار شمالی (سیبری)
قرار گرفته و دارای زمستان سرد و خشک و عموماً آلوده است و در ماههای گرم سال متأثر از سیستمهای
کمفشار حرارتی کویر مرکزی واقع شده و دارای تابستانی گرم و خشک است .حداکثر دمای هوای تهران
 +43درجه و حداقل  -15درجه سانتیگراد اعالم شده است (تهرانمت )2021 4،در نقشه پهنهبندی
اقلیمی ایران مسکن و محیطهای مسکونی که توسط مرتضی کسمایی ارائه شده است (مرکز تحقیقات
ساختمان و مسکن )1370 ،کشور ایران به  8گروه اقلیمی تقسیمبندی شده که هرکدام از این گروهها،
در این ریز اقلیم زمستانها نسبتاً سرد و تابستانها نیمه گرم و خشک است.

1 Ligade
2 Energy Plus
3 Trane Trace 700
4 http://www.tehranmet.ir
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 .5-2تفسیر اطالعات آب و هوایی منطقه  22و تأثیر آن بر رفتار حرارتی ابنیه
دمای هوا

شکل  1نشان میدهد که تغییرات دمای هوای ساالنه در منطقه  22بسیار زیاد و حدود  45درجه سانتیگراد
است ،بهطوریکه بیشترین دمای هوا مربوط به ماه جوالی (تیر) حدود  40درجه و کمترین دمای هوا
به ماه ژانویه (دی) حدود  -5درجه تعلق دارد .میانگین دمای هوا در سردترین ماه سال (دی)  4درجه
سانتیگراد و در گرمترین ماه سال (مرداد)  30درجه است .میانگین دمای هوا در ماههای می(اردیبهشت)
و سپتامبر (شهریور) در محدوده آسایش قرار داشته و میانگین دمای هوای ساالنه  17درجه است .همچنین
بررسی شکل  2نشان میدهد که در این منطقه حدود  58درصد از سال دمای هوا پایینتر از محدوده
آسایش قرار دارد و حدود  25درصد از سال دمای هوا باالتر از محدودهی آسایش است ،بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که در سایت مطالعاتی جهت تأمین آسایش حرارتی نیاز به گرمایش وجود دارد.

(نگارندگان ،از نرمافزار کالیمت کانسالتنت)
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تابش آفتاب

تابش آفتاب از دو جهت در طراحی اقلیمی حائز اهمیت است که شامل میزان دریافت انرژی خورشیدی
و استفاده از نور طبیعی روز جهت روشنایی فضاهاست .این دو عامل به شاخصهای دیگری نظیر میزان
ابری یا صاف بودن آسمان نیز بستگی دارد ،بررسی شکل  3مشخص میکند که بهطور میانگین حدود
 45درصد از آسمان شهر تهران در طول سال ابری است .میزان ابری بودن آسمان در ماههای مختلف
سال تفاوت زیادی با یکدیگر نداشته و غالباً کمتر از  50درصد است .همچنین در کل سال میزان ابری
بودن آسمان هیچگاه کمتر از  30درصد و بیش از  60درصد نخواهد بود.
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در شکل  4مالحظه میشود که در شهر تهران میزان دریافت انرژی خورشیدی از تابش آفتاب بر
روی سطوح قائم در ماههای سرد سال ،حدود  400وات بر مترمربع در هرساعت بوده که این مقدار بیش
از میزان این انرژی در ماههای گرم سال (حدود  200وات بر مترمربع در ساعت) است .با توجه به موارد
فوق میتوان نتیجه گرفت که تهران توانایی باالیی جهت استفاده از انرژی خورشیدی دارد ،نتیجتاً در
طراحی بایستی تمهیداتی اندیشید تا بتوان حداکثر استفاده از انرژی خورشیدی را در ماههای سرد سال
داشت و همچنین از گرم شدن بیش از حد فضاها در فصول گرم سال نیز جلوگیری کرد .میانگین دریافت
انرژی خورشیدی در سطوح قائم در کل سال برابر با  300وات بر مترمربع در ساعت است.

شکل  .4میزان دریافت تابش خورشیدی (نگارندگان ،از نرمافزار کالیمت کانسالتنت)

ساعت آفتاب به درون ساختمان نفوذ کرده و باعث گرم شدن بیشازحد دمای فضاهای داخلی ساختمان
میشود؛ بنابراین پیشبینی سایبانهای عمودی و افقی برای پنجرهها امری ضروری است ،اما نکته حائز
اهمیت این است که در فصول سرد سال نیز حدود  1601ساعت نیاز به تابش آفتاب جهت گرم کردن
فضاهای داخلی وجود دارد و درنتیجه سایهبانها باید طوری طراحی شوند که مانع دریافت انرژی
خورشیدی در زمستان نشوند .با طراحی سایهبان افقی با زاویهای در حدود  60درجه میتوان  1229ساعت
جلوی نفوذ آفتاب به فضاهای داخلی را گرفت و همچنین  1207ساعت از نیاز فصل زمستان به آفتاب را
نیز تأمین نمود .شکل  5بیانگر مطالب فوق است.
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شکل  .5باال :دیاگرام خورشیدی؛ از چپ به راست :فصول گرم و سرد سال.
پایین :تأثیر سایه بان؛ از چپ به راست :فصول گرم و سرد (نگارندگان ،از نرمافزار کالیمت کانسالتنت)

رطوبت نسبی

با توجه به اینکه شهر تهران از سطح دریا فاصله دارد و رشتهکوههای البرز نیز حائل میان تهران و
دری است؛ درنتیجه مقدار رطوبت پایین بوده و در منطقه خشک واقع است .شکل  6نشان میدهد که
رطوبت نسبی در تهران در اکثر ماههای سال از حد مطلوب پایینتر بوده و مستلزم افزایش میزان رطوبت
نسبی در فضای داخلی ساختمانهاست .دادهها نشان داد که منطقه موردمطالعه در  10درصد از سال
شرایط نامناسبی را فراهم میکند .همچنین در  41درصد از سال رطوبت نسبی بین  20تا  40درصد؛ در
 33درصد از سال بین  40تا  60درصد و در  17درصد از سال بین  60تا  80درصد است که این مقدار
رطوبت باال در بیشتر موارد در فصول سرد و قبل از طلوع خورشید اتفاق میافتد.
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شکل  .6مقایسه میزان رطوبت نسبی در ماههای مختلف سال (نگارندگان ،از نرمافزار کالیمت کانسالتنت)

باد

تحلیلها نشان داد بیشترین سرعت وزش باد ثبت شده را مربوط به ماه اکتبر (مهر) و حدود  16متر بر
ثانیه ،میانگین بیشترین سرعت وزش باد در طول سال را  6متر بر ثانیه و میانگین سرعت وزش باد
ساالنه را حدود  3متر بر ثانیه نشان میدهد .در شکل  7نیز مالحظه میشود که سرعت وزش باد در 31
درصد از سال بین  2تا  3متر بر ثانیه و در  49درصد از سال بین  3تا  5متر بر ثانیه است .در شکل 8
مشخص است که جهت وزش باد غالب در منطقه از غرب به شرق و دارای سرعت زیاد ،رطوبت حدود
 30درصد و دمای بین  0تا  20درجه است.
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شکل  .8جهت وزش باد غالب در سال (نگارندگان ،از نرمافزار کالیمت کانسالتنت)

یافتهها نشان می دهد جهت داشتن طراحی اقلیمی مناسب در شهر تهران باید به مواردی نظیر
بهره گیری از انرژی خورشیدی در زمستان جهت باال بردن دمای هوای داخلی ،باالبردن رطوبت هوا و
همچنین محافظت ساختمان در برابر بادهای نامطلوب توجه داشت .در نمودار سایکرومتریک تهران
مشاهده میشود که  12/4درصد از مواقع سال شهر تهران در محدوده آسایش قرار دارد ولی میتوان با
لحاظ کردن تمهیداتی نظیر سایهاندازی بر روی پنجرهها ،سرمایش تبخیری ،باال بردن دمای هوای داخلی
در زمستان ،استفاده از انرژی غیرفعال خورشیدی ،محافظت از ساختمان در برابر بادهای مزاحم و ،...این
محدوده آسایش را گسترش داد (شکل .)9
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شکل  .9نمودار سایکرومتریک شهر تهران (نگارندگان ،از نرمافزار کالیمت کانسالتنت)

برای دستیابی به حداکثر میزان انرژی خورشیدی میتوان با ایجاد بازشوهای بیشتر در جبههی
جنوبی ساختمان انرژی موردنیاز در زمستان را دریافت کرد ولی باید به این نکته نیز توجه داشت که این
بازشوها باید توسط سایهبانهای افقی محافظت شوند بهطوریکه در طول تابستان و فصول گرم ،کل
سطح شیشهخور بازشوها سایه داشته باشند .همچنین بهتر است از شیشههای دوجداره با کارآیی باال
) (Low-Eدر جبهههای غرب ،شرق و شمال استفاده شود؛ اما در جبهه جنوبی میتوان از شیشههای
شفاف بهره برد .در این اقلیم استفاده از کولرهای تبخیری جهت باال بردن رطوبت هوا حائز اهمیت است.
همچنین کاربرد مصالح با ظرفیت حرارتی باال میتواند انرژی خورشیدی را در زمستان ذخیره کند و
ایجاد فضاهایی نظیر انبار در برابر بادهای نامطلوب و سرد از ساختمان محافظت کرد.
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 .6یافتههای تحقیق
 .6-1بررسی شاخصهای مؤثر بر طرح اقلیمی ساختمان بلندمرتبه در منطقه 22
با مدلسازی انرژی در نرمافزار و تحلیل مدل اولیه مشخص میگردد که این ساختمان حدود 29464/6
مگابیتییو 1انرژی ( 8635/22مگاوات ساعت) مصرف میکند (جدول  .)1الزم به توضیح است که میزان
انرژی مصرفی فوق مربوط به یک سال است .همچنین مبدأ انرژی یعنی هزینه تولید و انتقال انرژی تا
مکان پروژه نیز در نظر گرفته شده است.
جدول  .1محاسبه میزان انرژی مصرفی مدل اولیه (نگارندگان ،از نرمافزار ایکوئست)
مبدأ انرژی

تولید و انتقال
انرژی

29464/6

12606/6

تهویه

سرمایش

گرمایش

روشنایی

1913
0
1913

2721
0
2721

0
2165
2165

1552
0
1552

برق
گاز طبیعی
مجموع

 .6-2تأثیر فرم بنا
فرم مناسب ساختمان بلند ازنظر دریافت تابش خورشیدی فرمی است که بیشترین میزان تابش دریافتی
در فصل زمستان و کمترین را در فصل تابستان داشته باشد و البته با توجه به راهکارهای سامانههای
غیرفعال ،میزان دریافت در فصل زمستان در اولویت است (شفیعی و همکاران .)59 ،1392 ،بهمنظور
بررسی تأثیر عامل فرم بر کاهش مصرف انرژی ،فرمهای اچ ،ال ،صلیبی ،مستطیل ،تی ،یو و ذوزنقه
مشاهده شد که فرم مستطیل بهترین فرم در این اقلیم و فرم یو بدترین فرم ازنظر میزان مصرف انرژی
است .با تبدیل مربع به مستطیل 289 ،مگابیتییو ( 84/69مگاوات ساعت) در مصرف انرژی صرفهجویی
خواهد شد .الزم به ذکر است با توجه به نتایج تحقیقات پیشین (شفیعی و همکاران 1392 ،و اکبری،
 ،)1390بسیاری از فرمهای متداول یا نامتداول اما نامطلوب به لحاظ میزان مصرف انرژی حذف شدند.

 .1واحد حرارتی بریتانیا ()Mbtu
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شکل  .10مقایسه میزان انرژی مصرفی فرمهای هفتگانه نسبت به فرم پایه و میزان صرفهجویی مصرف انرژی

 .6-3تأثیر ابعاد و مدل پنجرهها
برای مشخص شدن تأثیر ابعاد و مدل پنجرهها 3 ،حالت زیر در نظر گرفته شده است .در هریک از این
سه حالت ،مدل پنجره برای هر  4جهت یکسان در نظر گرفته شده است .از آنجاکه هدف ،اولویتبندی
شاخصهاست ،از گزینههای متعدد ترکیب این حاالت با جهت پنجره (که  54ترکیب خواهد شد)
صرفنظر شده است.
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 حالت اول  :پنجره مربع به ابعاد 150*150 حالت دوم  :پنجره افقی به ابعاد 180*120 حالت سوم  :پنجره عمودی به ابعاد 120*180جدول  2نشان میدهد استفاده از پنجرههای افقی در این اقلیم مناسبتر است .بااینحال ،ابعاد آنها با
توجه به طرح و نمای بنا میتواند متغیر باشد .با تغییر ابعاد و فرم پنجره  152مگابیتییو عالوه بر 289
مگابیتییو مربوط به تغییر فرم ساختمان و جمع ًا  441مگابیتییو ( 129/24مگاوات ساعت) صرفهجویی
حاصل شده است .در مدلسازی نرمافزار ،انرژی مصرفی ساختمان بدون احتساب هزینه تولید و انتقال انرژی1،

انرژی مصرفی جهت روشنایی 2،انرژی مصرفی جهت سیستمهای مکانیکی 3و میزان اوج مصرف انرژی 4نیز
مشخص شده است؛ با این حال ازآنجاکه هدف پژوهش بررسی تأثیر شاخصهای طراحی بر میزان کاهش
مصرف انرژی است ،از این موارد صرفنظر شده و تنها به تحلیل مبدأ انرژی 5پرداخته شده است.
جدول  .2محاسبه میزان انرژی مصرفی برای سه مدل کلی بازشو (نگارندگان ،از نرمافزار ایکوئست)

مدل بازشو
انرژی مصرفی ساالنه
میزان صرفهجویی
انرژی
درصد صرفهجویی

150*150
29/104
72

180*120
29/024
152

120*180
29/133
42

(0/20)0%

(0/43)1%

(0/12)0%

 .6-4تأثیر نسبت سطوح بازشوها در اضالع مختلف ساختمان
مطابق مطالعات اقلیمی ،بهتر است جبهه جنوبی ساختمان بیشترین سطح بازشو و اضالع شرقی و غربی کمترین
حالتهای متعددی در نظر گرفته شد که در آنها ضلع جنوبی بیشترین سطح و اضالع غربی و شرقی کمترین
سطح بازشو را دارا بودند .بررسی این حاالت نشان داد که در سطوح بیش از  %30برای ضلع جنوبی و بیش از

1 Site Energy
2 Lighting
3 HVAC Energy
4 Peak
5 Source Energy
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 20%برای اضالع شرقی و غربی ،مقادیر مصرف انرژی با افزایش زیادی همراه است .لذا  4گزینه از ترکیب
درصد بهینه سطوح در اضالع چهارگانه ساختمان به عنوان حالتهای بهینه برگزیده شد که بین  10تا 30
درصد از سطح هریک از جبهههای ساختمان را میپوشانند .ارقام جدول  3نشان میدهد که حالت  3 ،2 ،4و
 1به ترتیب کمترین تا بیشترین میزان مصرف انرژی را دارند .همچنین مالحظه میشود که هرچه نسبت
بازشوها در جبهههای شرقی و غربی کمتر باشد ،مصرف انرژی بهطور چشمگیری کاهش مییابد ،بنابراین
حالت چهارم بهینه است .بهاینترتیب طراحی ساختمان بایستی بهگونهای صورت گیرد که اضالع شرقی و
غربی کمترین سطح بازشو را داشته باشند .با تغییرات ایجادشده  2994مگابیتییو مصرف انرژی کاهش یافته
و جمع این مقدار به  3434مگابیتییو ( 1006/4مگاوات ساعت) خواهد رسید.
جدول  .3مقادیر میزان انرژی مصرفی در چهار حالت بهینه سطوح بازشوها در اضالع مختلف ساختمان

ردیف

ضلع جنوبی

ضلع شمالی

ضلع شرقی

ضلع غربی

میزان کاهش مصرف

مصرف انرژی کل

درصد
صرفهجویی
انرژی

Annual Energy

2800

2750

1410
2643
2544
2994

2761
2638
2648
2603

2761

2700
2650
2600

2638

2648
2603

2550
2500
25-20-10-10 30-20-10-10 25-20-15-10 30-25-20-15

5%
9%
9%
10%
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1
2
3
4

30 %
25 %
30 %
25 %

25 %
20 %
20 %
20 %

20 %
15 %
10 %
10 %

15 %
10 %
10 %
10 %

Mwh

Mwh
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 .6-5تأثیر سایهبانها
مطابق با پیوست  10از مبحث  19مقررات ملی ساختمان و بر اساس دادههای ایستگاه مهرآباد ،در شهر
تهران اضالع شمالی و غربی ساختمانها نیاز به سایهبان عمودی و اضالع شرقی و جنوبی نیاز به سایهبان
افقی دارند .جهت طراحی سایهبان مؤثر ،عمق ،عرض و زاویه سایهبان بسیار حائز اهمیت است؛ بااینحال از
آنجا که هدف پژوهش ،بررسی دادههای نرمافزاری است ،چهار حالت از عمق سایهبانهای جنوبی ،شمالی،
شرقی و غربی با ثابت نگه داشتن عرض و زاویه ( 90درجه) فرض شده تا بتوان دادههای حاصل را با یکدیگر
مقایسه کرد .عرض سایهبان افقی مطابق با عرض پنجره و ارتفاع سایهبان عمودی مطابق با ارتفاع پنجره
در نظر گرفته شده است .در حقیقت هدف ،مقایسه عمق سایهبان و نه عرض و زاویه آن است .بهعالوه در
روش  SDدر نرمافزار ایکوئست که این پژوهش از آن بهره برده است ،زاویه سایهبان ثابت در نظر گرفته
میشود .جهت محاسبه محدوده عمق سایهبان ،از روش مذکور در کتاب اقلیم و معماری (کسمایی،1384 ،
 )53استفاده شده تا با تغییر این مقادیر ،نتایج بهدستآمده مورد مقایسه قرار گیرند.
)𝑁 ℎ 𝐶𝑜𝑠 (𝑍 +
𝛽 tan

=𝐷

طبق محاسبات انجام گرفته پنجرههای ضلع شمالی نیاز به سایهبانهایی به عمق  140سانتیمتر،
ضلع جنوبی  50سانتیمتر ،ضلع شرقی  40سانتیمتر و ضلع غربی  150سانتیمتر دارند .جدول  ،4چهار
حالت فرض را معرفی میکند:
جدول  :4چهار حالت از عمق سایهبانها در مدل موردمطالعه (نگارندگان)

باتوجه به جدول  5مالحظه میشود که با دو برابر کردن عمق سایهبانهای افقی ،بازدهی سایهبانها
بیشتر شده است و اگر این مقدار بیشتر شود تأثیر زیادی نخواهد داشت ،بنابراین حالت دوم بهینه است.
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ضلع جنوبی (افقی)
ضلع شمالی (عمودی)
ضلع شرقی (افقی)
ضلع غربی (عمودی)

ترکیب  :1عمق
()cm
50
140
40
150

ترکیب  :2عمق
()cm
100
150
100
150

ترکیب  :3عمق
()cm
50
100
50
100

ترکیب  :4عمق
()cm
150
150
150
150
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با طراحی سایهبان مناسب برای پنجرهها  1195مگابیتییو صرفهجویی خواهد شد که جمع این مقدار به
 4630مگابیتییو ( 1356/91مگاوات ساعت) میرسد.
جدول  .5محاسبه میزان مصرف انرژی در عمق مختلف سایهبانها (نگارندگان ،از نرمافزار ایکوئست)

عمق سایهبانها 150*150*150*150 50*100*50*100 100*150*100*150 50*140*40*150
انرژی مصرفی
24879
25178
24835
25188
ساالنه
میزان صرفهجویی
انرژی
مجموع صرفهجویی
انرژی
درصد صرفهجویی
کل

843

1195

852

1151

4277

4630

4286

4586

)14%( 11/76

)15%( 12/75

)14%( 11/78

)15%( 12/63

 .6-6جهت چرخش ساختمان
برای بررسی جهت چرخش ساختمان  4حالت در نظر گرفته شده است .در اولین حالت ساختمان 22/5
درجه به سمت جنوب شرقی چرخیده است و در حالت دوم این چرخش به  45درجه میرسد؛ در حالت
سوم  22/5درجه چرخش به سمت جنوب غربی و در حالت چهارم  45درجه به سمت جنوب غربی است.
با توجه به جدول  6و ازآنجاکه ساختمان موردنظر در هر چهار ضلع خود دارای بازشو است ،مالحظه
میگردد که هرچه ساختمان چرخش بیشتری به سمت شرق یا غرب داشته باشد ،انرژی بیشتری مصرف
خواهد کرد .درنتیجه بهترین جهت قرارگیری ،کشیدگی شرقی غربی است.
میزان و جهت
چرخش
انرژی مصرفی ساالنه
میزان صرفهجویی
انرژی
مجموع صرفهجویی
انرژی
درصد صرفهجویی کل

 22/5درجه جنوب
شرقی
25080
-245

 45درجه جنوب
شرقی
25635
-800

 22/5درجه جنوب
غربی
25090
-255

 45درجه جنوب
غربی
25631
-797

4385

3830

4375

3833

)15%( 12/06

)13%( 10/50

)15%( 12/03

)13%( 10/51
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 .6-7تأثیر عایق حرارتی در بام
چنانچه ذکر گردید ،مدل اولیه فاقد عایق حرارتی در بام و دیوارهاست .برای بررسی تأثیر عایق حرارتی
در بام ،ضخامتهای مختلفی از عایق پلی یورتان به کار رفته و با یکدیگر مقایسه شدند .الزم به توضیح
است که برای این منظور از عایق پلیاستایرن نیز میتوان استفاده کرد؛ اما ازآنجاکه پلی یورتان به دلیل
وجود خلل و فرج عایق حرارتی مناسب تری است ،این نوع عایق به کار گرفته شد .با بررسی جدول 7
مشخص شد هرچه ضخامت عایق بیشتر باشد مصرف انرژی کمتر خواهد شد ولی این تغییرات محسوس
نیست .ازآنجاکه با افزایش ضخامت عایق ،ضخامت بام نیز افزایش مییابد؛ استفاده از عایقهای با
ضخامت باال صرفه اقتصادی نخواهد داشت .بنابراین عایق حرارتی با ضخامت  5سانتیمتر کاراتر است.
با استفاده از عایق حرارتی در بام  774مگابیتییو صرفهجویی داشته و با رعایت کلیه موارد فوق 5404
مگابیتییو ( 1583/75مگاوات ساعت) صرفهجویی در مصرف انرژی صورت خواهد گرفت .در این حالت،
بام به همراه عایق دارای ضریب هدایت حرارتی  btu/h.ft2.°F 0/069است.
جدول  .7مقایسه میزان مصرف انرژی در پنج ضخامت متفاوت عایق حرارتی بام
(نگارندگان ،از نرمافزار ایکوئست)

5

7

10

12

15

 .6-8تأثیر عایق حرارتی در دیوارهای خارجی
دادههای حاصل از مقایسه تأثیر عایق حرارتی در دیوارهای خارجی (جدول  )8شباهت زیادی به
تأثیر عایق حرارتی در بام دارد .بنابراین برای دیوارهای خارجی نیز از عایق حرارتی با ضخامت  4سانتیمتر
استفاده خواهد شد که به همراه سازه بتن بام دارای ضریب هدایت حرارتی  btu/h.ft2.°F 0/048است.
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ضخامت عایق حرارتی
بام
23952
23972
23999
24040
24061
انرژی مصرفی ساالنه
883
863
836
795
774
میزان صرفهجویی انرژی
5512
5492
5465
5425
5404
مجموع صرفهجویی
انرژی
درصد صرفهجویی کل )18%( 15/23 )18%( 15/17 )18%( 15/10 )18%( 14/98 )18%( 14/92
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با کاربرد عایق حرارتی در دیوارهای خارجی  732مگابیتییو صرفهجویی شده و جمع این مقدار به
 6135مگابیتییو ( 1797/99مگاوات ساعت) میرسد.
جدول  .8مقایسه میزان انرژی مصرفی در پنج ضخامت متفاوت عایق حرارتی دیوارهای خارجی
(نگارندگان ،از نرمافزار ایکوئست)

7

5

4

3

23207
853

23281
780

23329
732

23389
672

6257

6184

6135

6076

)21%( 17/32

)21%( 17/12

)21%( 16/98

)20%( 16/81

ضخامت عایق حرارتی
دیوار
انرژی مصرفی ساالنه
میزان صرفهجویی
انرژی
مجموع صرفهجویی
انرژی
درصد صرفهجویی کل

 .6-9تأثیر تعداد جداره و جنس شیشه پنجرهها
در تحلیل اقلیمی ذکر گردید که در این اقلیم استفاده از پنجرههای  2جداره با کارآیی باال ( )Low-Eالزامی
است .طبق محاسبات نرمافزار (جدول  )9با تغییر پنجرهها از تک جداره به دوجداره و پر کردن بین جدارهها با
گاز آرگون و کاربرد فریم فایبرگالس بهجای فریم آلومینیومی ،مصرف انرژی به میزان  1333مگابیتییو
کاهش مییابد .ضریب هدایت حرارتی شیشه دوجداره در حالت بهینه btu/h.ft2.°F 0/270 ،است.

(نگارندگان ،از نرمافزار ایکوئست)

نوع شیشه پنجرهها

انرژی مصرفی
ساالنه

میزان صرفهجویی
انرژی

مجموع
صرفهجویی
انرژی

درصد
صرفهجویی کل

Window Glass
Type EEM

21996

1333

7469

)25%( 20/73
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جدول  .9محاسبه میزان انرژی مصرفی با دوجداره کردن پنجرهها و تغییر نوع جنس شیشه و قاب
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مقایسه شاخصهای تحقیق به لحاظ میزان و درصد صرفهجویی انرژی در جدول  10ارایه شده است.
جدول  .10تأثیر شاخصهای طراحی در میزان صرفهجویی در مصرف انرژی به ترتیب اولویت
عامل مؤثر

اولویت

میزان صرفهجویی انرژی
Mbtu

درصد صرفهجویی
عامل از مصرف کل

Mwh

کاهش سطوح بازشو در اضالع شرقی و غربی
1

و قراردادن بیشتترین ستطوح بازشتو در ضتلع

2994

877/45

10٪

جنوبی
2
3
4
5
6

کاربرد ستتایهبانهای مؤثر جهت ستتایهاندازی
بر روی پنجرهها
کاربرد عایق حرارتی با ضتتخامت مناستتب در
بام
کاربرد عایق حرارتی با ضتتخامت مناستتب در
دیوارهای خارجی
فرم و جهتگیری مناسب ساختمان
طراحی فرم و شکل مناسب بازشوها
جمع کل

1195

350/21

4٪

774

226/83

3٪

732

214/52

2٪

289

84/69

1٪

152
7469

44/54
2188/94

1٪
26٪

همانطور که در جدول  11نشان داده شده است ،با بررسی شاخصهای هفتگانه تحقیق ،دو حالت
بیشینه و کمینه میزان مصرف انرژی در دو راهبرد طراحی متفاوت از میان حالتهای فرض ارایه شده
است .بر این اساس ،ترکیب مناسب بهرهگیری از شاخصها قابل مشاهده و نتیجهگیری است.
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1333

390/66

5٪
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جدول  .11مقایسه شاخصهای تحقیق در حالت بیشینه و کمینه میزان مصرف انرژی
ردیف
1
2
3
4
5
6
7

عامل مؤثر
سطوح بازشو
جنس شیشه
سایهبان

ترکیب بیشینه مصرف

ترکیب کمینه مصرف

)W(15-)E(20-)N(25-)S(30

)W(10-)E(10-)N(20-)S(25

تکجداره با شیشه معمولی

دوجداره با کارآیی باال ()Low-E

)S(50-)N(140-)E(40-)W(150

)S(100-)N(150-)E(100-)W(150

پلی استایرن به ضخامت 15
عایق حرارتی بام
سانتیمتر
عتتایتق حترارتتی پلی استایرن به ضخامت 3
سانتیمتر
دیوار خارجی
مستطیل
فرم بنا
فرم و شکل بازشو پنجره عمودی به ابعاد 120*180

پلی استایرن به ضخامت  5سانتیمتر
پلی استایرن به ضخامت  4سانتیمتر
 Uشکل
پنجره افقی به ابعاد 180*120

تفاوت مصرف
()Mbtu
1584
7419
353
109
182
1673
109

 .7نتیجهگیری و پیشنهادات
این تحقیق با هدف شناخت و اولویتسنجی تأثیر شاخصهای مهم مؤثر بر میزان مصرف انرژی در
ساختمانهای مسکونی بلندمرتبه شهر تهران ،شرایط گوناگون حاصل از تغییر شاخصها را به کمک
شبیهسازی در نرمافزار ایکوئست مورد آزمون قرار داد و تأثیر همزمان به کارگیری آنها بر میزان مصرف
انرژی در مراحل مختلف مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفت .تحلیل دادهها نشان داد با استفاده از روشهای
ساده مورد تأکید در طراحی اقلیمی ،میتوان گام مهمی در بهینهسازی مصرف انرژی برداشت؛ بهطوریکه
اولیه به  21996مگابیتییو ( 6446/39مگاوات ساعت) در مدل تصحیحشده یعنی به مقدار 7469
مگابیتییو ( 2188/94مگاوات ساعت) کاهش یافت .این میزان صرفهجویی بدون در نظر گرفتن
سیستمهای مکانیکی است و در صورت طراحی سیستمهای مکانیکی بهینه ،میزان مصرف انرژی بازهم
کمتر خواهد شد.
در طراحی ساختمانهای بلند در نظر گرفتن مسائلی مانند ضوابط و مقررات باالدستی و همچنین توجه
به زیبایی ساختمان نیز حائز اهمیت است؛ برای مثال جهت انتخاب فرم بهینه ساختمان بلند باید عوامل
اقلیمی و معماری و شهرسازی را نیز مدنظر قرار داد .ممکن است عملکرد فرم به لحاظ انرژی خورشیدی و
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باد متفاوت باشد .بااینوجود میتوان به قطعیت گفت در منطقه موردمطالعه با رعایت مواردی نظیر قراردادن
بیشترین سطح بازشو در جبههی جنوبی و کمترین سطح بازشو در جبهههای شرقی و غربی ،استفاده از
پنجرههای دوجداره با کارآیی باال که بهوسیلهی سایهبانهای مؤثر محافظت شدهاند ،استفاده از عایق حرارتی
با ضخامت مناسب در بام و دیوارهای خارجی ،استفاده از فرم و جهتگیری مناسب ساختمان و همچنین
استفاده از پنجرههای با شکل و ابعاد مناسب ،میتوان به طرحی دست یافت که مصرف انرژی کمتری نسبت
به سایر ساختمانها داشته باشد .مقایسه گزینههای فرم بنا نشان میدهد که عواملی نظیر افزایش سطح
پوسته خارجی فرم ساختمان و سایهاندازی بنا بر روی خود موجب مصرف بیشتر انرژی جهت گرمایش
ساختمان خواهد شد .همچنین مجموع مصرف انرژی ساالنه در احجام ساده کمتر از احجام مرکب است؛ به
طوری که احجام  Hو پس از آن ( )+بیشترین مصرف انرژی و مستطیل و پس از آن ذوزنقه با فشردگی
نسبی بیشتر در جهت شرقی غربی پایینترین مصرف انرژی را دارند .همچنین براساس نتایج ،ساختمانها
در جهتگیری شرقی غربی ،مناسبترین رفتار حرارتی را دارند .اولویتسنجی دادههای حاصل نشان داد که
درنظر داشتن نسبت مناسب سطوح بازشو با  10درصد صرفه جویی از مصرف کل انرژی دارای بیشترین
تأثیر بوده و طراحی فرم مناسب و جهتگیری مطلوب ساختمان و نیز طراحی فرم و شکل مناسب بازشوها
با  1درصد صرفهجویی ،کمترین اثرگذاری را خواهد داشت.
مقایسه نتایج تحقیق با تحقیق دیگری که مصرف ساالنه انرژی را برای مدارس تهران محاسبه
کرده است (قنبران و حسین پور ،)1395 ،تفاوت اولویت شاخصها در ساختمانهای بلندمرتبه و کوتاه مرتبه
را مشخص میکند .زیرا عایق بام در اولویت باالتری نسبت به سطوح بازشو و جنس شیشه قرار دارد .از
و هوایی قرار دارند ،لذا جنس شیشه پنجره ها ،سطوح شیشه و سایبان تأثیر بسیار بیشتری در صرفه جویی
انرژی خواهد داشت .همچنین مقایسه نتایج با تحقیق دیگری برای ساختمانهای مسکونی میان مرتبه
اقلیم گرم و خشک (عرب انواری و فیاض ،)1398 ،اهمیت بیشتر مولفههای مرتبط با دیوارها نسبت به
بام را نشان می دهد .به این معنی که با افزایش ارتفاع ساختمان ،سطوح بازشو و جنس شیشه از اهمیت
نسبی باالتری برخوردارند .به طور کلی میتوان نتیجه گرفت از مهمترین مؤلفهها در ساخت و ساز
بلندمرتبه که حجم زیادی از مصرف مواد و مصالح و همچنین افزایش بار مرده را به دنبال دارد ،جداره
خارجی است که ویژگیهای فیزیکی ،رفتارها و واکنشهای محیطی -حرارتی و میزان مصرف انرژی را
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تحت تأثیر قرار میدهد .در راستای تکمیل مطالعات پیشنهاد میشود مدل ساختمان بلند در الگوهای
بافت شهری نیز مورد بررسی قرار گیرد .زیرا در صورت عدم کنترل و هماهنگی ارتفاع ابنیه بلندمرتبه و
عدم توجه به عامل مکانیابی و فاصله ،میزان دسترسی ساختمانها به نور خورشید به عنوان یکی از منابع
تجدیدپذیر انرژی و شکل و میزان سایهاندازی ساختمانها بر یکدیگر تغییر میکند .به تبع همین تغییر،
ساختمانها انرژی بیشتری را صرف تأمین روشنایی و گرم کردن فضای داخلی میکنند .نتایج این
مطالعه میتواند اطالعات بیشتری را برای طراحی فرم ،جهتیابی و خصوصیات پوسته خارجی
ساختمانهای بلندمرتبه مسکونی به معماران و طراحان ساختمان ارایه نماید .همچنین ،ساختمانهای
موجود نیز میتوانند مطابق دستورالعمل نتایج تحقیق ،بازطراحی و بهینهسازی گردند .با توجه به شرایط
آب و هوایی نسبتاً مشابه ،انتظار میرود که نتایج تحقیق حاضر برای ساختمانهای بلند سایر مناطق در
تهران نیز تعمیمپذیر باشد.
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