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چکيده
رصد باالی هدررفت انرژی از پوسته و جداره خارجی
زیاد بافتهای فرسوده در کشور و د 
بیان مسئله :وسعت 

ساختمان از مهمترین موضوعات مطروحه شهرهاست .از اینرو بهینهسازی مصرف انرژی در مقیاس یک بلوک
شهری به واسطۀ بهینهیابی مصالح پوستۀ خارجی با استفاده از الگوی حیاط مرکزی ضروری به نظرمیرسد.
هدف پژوهش :مقایسۀ سه گزینۀ ارایه شده در راستای کاربست اصول طراحی همگام با اقلیم است که
در مقیاس محدود یک بلوک شهری و با ثابت نگهداشتن تناسبات توده و فضای طرح مصوب (مداخالت
حداقلی) ،با راهکارهایی مانن د حیاط مرکزی میتوان د به کاهش مصرف انرژی بیانجامد.
راهبرد آن شبیهسازی و مدلسازی با استفاده از

روش پژوهش :رویکرد روششناختی این پژوهش کمی و
نرمافزار «دیزاین بیلدر» است .همچنین از روش بررسی مقایسهای برای مقایسه مصرف انرژی سه گزینه
(وضع موجود ،طرح مصوب و طرح پیشنهادی) برای طرح بلوک شهری واقع در بافت فرسوده همتآباد
استفاده شده است.
نتیجهگیری :در بررسی مقایسهای سه گزینه شامل وضع موجود ،طرح مصوب و وضعیت بهینه (الگوی
شود که در یک بلوک شهری حتی با پایبندی حداکثری به توده و فضا و جهتگیری
جایگزین) مشاهده می 
طرح مصوب ،امکان صرفهجویی بیشتر در مصرف انرژی با تأمین کیفیات طراحی از جمله تأمین عرصههای
ارد و گزینۀ پیشنهادی با الگوی حیاط مرکزی با پوسته خارجی
وجود د 

مانند حیاطهای مرکزی

خصوصی
متشکل از بلوکهای هبلکس کمترین میزان مصرف انرژی را دارد.
واژگان کليدي :بهینهسازی مصرف انرژی ،طراحی اقلیمی ،پوسته خارجی ،بافت فرسوده شهری ،اصفهان.
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ذغال سنگ و گاز طبیعی تا  50درصد افزایش خواهد یافت
(.)Dudley, 2018
با توجه به نقش عمدۀ ساختمان در مصرف انرژی (تا 40
درصد از کل مصرف انرژی در کشورهای توسعهیافته) و
افزایش تولید گازهای گلخانهای (تا  40درصد از کل)
( ،)Hong, 2018امروزه در کشورهای توسعهیافته و در حال
توسعه لزوم تعهد به ارتقای بهرهوری انرژی ساختمانها و
بسترسازی برای بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر اهمیت
ویژهای دارد .مشکالت زیستمحیطی و اقتصادی ،کشورها را
ملزم به بازنگری و ارتقای شیوههای مصرف و البته ارتقای
استانداردهای زیستی در جهت دستیابی به پایداری کرده
است .لذا در بسیاری از کشورهای توسعهیافته و در حال
توسعه ،لزوم تعهد به ارتقای بهرهوری انرژی ساختمانها
و بسترسازی برای بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر از
اهمیت ویژ های برخوردار است .نظر به اینکه بخش قابل
مالحظهای از مصرف انرژی به حوزه ساختمان اختصاص
دارد ،بازنگری در طراحی توسعههای ساختمانی ،میتواند
گامی در راستای دستیابی به پایداری باشد .در این زمینه
تحقیقات متعددی در جهت شناسایی گونه و حجم ساختمان
و انتقال اطالعات به نرمافزار و شبیهسازی برای محاسبات
انرژی انجام گرفته است.
طرح بلوک مسکونی واقع در بافت فرسوده همتآباد به
ود  1 . 3هکتار توسط سازمان نوسازی و بهسازی
مساحت حد 
شهر اصفهان زیر نظر معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان
توسط مهندسین مشاور «شارمند» تهیه شده و مقرر است
در آیندهای نزدیک به اجراد درآید .با توجه به وسعت بافت
فرسوده و نادیدهانگاشتن موضوع انرژی و اقلیم ،نویسندگان
مقاله بر آن شدند تا با بررسی و مدلسازی طرح مصوب و
مقایسه آن با وضع موجود ،از منظر مصالح پوستۀ خارجی
و با ارائه پیشنهاد با رویکرد حداقل تغییر در طرح کلی
این مجموعه ساختمانی ،پیشنهاداتی را برای دستیابی
به حداقل مصرف انرژی ارائه دهند .در این پژوهش سعی
بر آن است تا روشی برای ارزیابی تقاضای انرژی بر حسب
بهینهیابی پوسته ساختمان تدوین شود .امید است که نتایج
این پژوهش مورد توجه و بهرهگیری متولیان امر نوسازی
بافتهای فرسوده قرار گیرد.

بیان مسئله

با توجه به شرایط هر کشور و شهر ،رشد اقتصادی ،نرخ
رشد جمعیت و ویژگیهای اقلیمی ،سیاستهای متفاوتی
پیشنهاد

در جهت صرفهجویی مصرف انرژی ساختمان
میشود .با اینکه در کشورهای توسعهیافته ،سابقه بهکارگیری
سیستمی سیاستها و ضوابط ،طوالنی است ،در کشورهای
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ارد
در حال توسعه ،پرداختن به این مسئله سابقه زیادی ند 
و در دهههای اخیر بهصورت مدون در دستور کار قرار گرفته
است (.)Berardi, 2013, 2015
با توجه به افزایش سهم مصرف انرژی در ساختمان از 10
درصد در سال  1980به  30درصد در دهه گذشته (Zhang
،)& Liu, 2017; Si, Tian, Chen, Zhou & Shi, 2018
میتوان تأکید کرد که معضالت مرتبط با مناطق پرمصرف
مانند :بافتهای فرسوده همچنان یکی از چالشهای فراروی
مدیران شهری ،متخصصین و کارشناسان حوزۀ معماری و
شهرسازی است .یکی از ابعاد مطرح در این مسئله ،حجم
باالی مصرف و هدررفت انرژی در بافتهای فرسوده و حتی
توسعههای اخیر کالنشهر اصفهان است .البته بخشی از آن
میتواند به جهتگیری نامناسب بافت شهری و عدم استفاده
از مصالح مناسب در پوسته خارجی ساختمانها بازگردد.
میزان مصرف انرژی یکی از عوامل اساسی در اقتصاد هر
کشور است .براساس گزارش صندوق بینالمللی پول ،ایران
دومین کشور جهان از نظر پرداخت یارانه انرژی با رقم ۳۷
میلیارد دالر است .مصرف سرانه انرژی در ایران به ازای هر
نفر بیش از  ۵برابر مصرف سرانه کشوری مانند اندونزی
با  ۲۲۵میلیون نفر جمعیت ۲ ،برابر چین با یک میلیارد
و  ۳۰۰میلیون نفر جمعیت و  ۴برابر کشور هند با یک
میلیارد و  ۱۲۲میلیون نفر جمعیت است .مقایسه شاخص
شدت مصرف انرژى در ایران با بسیارى از کشورهاى جهان،
گویای وضعیت ناهنجار بهرهبرداری از انرژى است (www.
 .)tebyan.netهمچنین به نقل از سایت شرکت توزیع برق
اصفهان در  5اسفند  ،1396ایران ازلحاظ منابع فسیلی در
رده نخست جهان قرار دارد .با این حال به دلیل باالبودن
شدت انرژی ،ایران در رده یازدهم مصرف انرژی در جهان
قرار دارد .در چنین وضعیتی ضروری است که با افزایش
ظرفیتهای صادراتی و کاهش مصرف داخلی ،شدت مصرف
انرژی کاهش داده شود .انرژی مصرفشدۀ کشور در سال
 ،٩١با در نظر گرفتن معیارهای استاندارد جهانی ،در حدود
 ١٢٥میلیارد دالر بوده درحالیکه برآورد منطقی این رقم
 ٤٥میلیارد دالر تخمین زده شده و بهاینترتیب معادل
 ٨٠میلیارد دالر انرژی در کشور تلف شده است (https://
.)/www.tbtb.ir
علیرغم وجود مطالعات متعدد با دیدگاههای معماری یا
شهرسازی در زمینه ساختمان و انرژی ،این مطالعات کمتر
در مقیاس طراحی شهری و با تأکید بر ویژگیهای پوسته
ساختمان متمرکزند .بهنظر میرسد با اتخاذ رویکرد مبانی
طراحی شهری ،و مقایسه چند سناریوی پوستۀ ساختمانی
بتوان به نتایج قابل توجهی در این حوزه دست یافت .لذا
بررسی تأثیرپذیری میزان تقاضای انرژی با درنظرگرفتن
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گزینههای مختلف پوسته ساختمان میتواند تا حدود زیادی
بر تصمیمگیریهای حوزه ساختمان و متعاقب آن بر میزان
تقاضای مصرف در سطح کالن شهر و کشور مؤثر واقع شود.
مقایسه نتایج حاصله میتواند در تصمیمگیری کلیۀ نهادها
و افراد دخیل در حوزه ساختمانها (از تک ساختمانه در
سراسر شهر تا مجتمعها و شهرکها) به ویژه در تصمیمات
در خصوص پوستههای انتخابی در بافت فرسوده تأثیر
بهسزایی داشته باشد.

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

پیشینۀ تحقیق

پژوهش حاضر دومین مقاله حاصل از طرح پژوهشی است که
با هدف صرفهجویی در مصرف انرژی از طریق بهینهسازی
پوسته خارجی بنا با تأمین کیفیات طراحی و رعایت
اصول طراحی همساز با اقلیم در بلوک شهری با پایبندی
حداکثری به طرح مصوب انجام شده است در اولین مقاله،
صادقی ،شفیعی دستجردی و رفیعی ،)1399( ،بهینهیابی
سطوح شفاف پوستۀ خارجی را به منظور بهینهسازی میزان
مصرف انرژی در بلوک شهری بافت فرسوده همتآباد مورد
بررسی و تحلیل قرار دادهاند .مقالۀ حاضر به بررسی مصالح
پوسته خارجی و میزان مصرف انرژی پرداخته است و نهایتاً
گزینههایی را برای بهینهسازی پوستۀ خارجی پیشنهاد
میدهد.
دوره بحران انرژی و جنبشهای مدرن زیستمحیطی در
دهه  ،1970بسیاری از مح ّققان حوزۀ معماری ،را بر آن
داشت تا توجه خود را از طراحی صرف ساختمان به تأثیر
طراحی شهری در اقلیم شهری و تأثیرات آن بر استفاده
از انرژی ساختمان معطوف سازند .از اواخر دهه  1970تا
اوایل  1980بسیاری از طرحهای اقلیمی و دستورالعملهای
طراحی منظر و کاشت مورد مطالعه قرار گرفت .در این
خصوص مطالعات شبیهسازی بر روی تأثیر متغیرها در
مقیاس محدود (مانند اندازۀ خانه ،نوع ،چیدمان خیابان
و کاشت درختان) بر محیط اطراف (مانند تابش خورشید،
جریان باد و دمای هوا) ،جهت مطالعه آسایش اقلیمی و
استفاده از انرژی ساختمان انجام گرفته است.
با بررسی تأثیرات مورفولوژی شهری بر تقاضای انرژی،
تناسبات و تراکم ارتفاعی ساختمان ،تناسبات توده و فضا
و سطوح آزاد ساختمان را در ارتباط با میزان مصرف انرژی
مؤثر میدانند .آنها همچنین میزان تأثیر انتخاب انواع مصالح
و جزئیات اجرایی سطوح جدارۀ ساختمان را بر تقاضای
انرژی و آسایش ساکنان مورد توجه و مقایسه قرار دادهاند
(.)Martins, Adolphe & Bonhomme, 2013

با تجزيه و تحليل انرژي به کمک نرمافزار انرژي پالس،
ویژگیهای پوستۀ پاسخگو به اقلیم را براي ساختمانهاي
مسکونی و آموزشي ترکيه (استانبول و ازمیر) در اقليم سرد،
مورد تحليل قرار ميدهند .آنها با بررسي گزينههاي مؤثر و
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با هدف بهینهسازی مصرف و ترمیم اقتصاد کشور ،تبیین
الگوی مناسب و تغییر سبک زندگی مصرفی از اصولیترین
را هکارهای عملی است .دستیابی به این هدف در بعد
اجتماعی نیازمند فرهنگسازی و در بعد اقتصادی و
زیستمحیطی ،نیازمند بهرهگیری از علم و تکنولوژی روز
جهت بازنگری و ارتقای سیستمهاست .افزایش مصرف
سوختهای فسیلی و تجدیدناپذیر بودن آنها و افزایش
روزافزون تقاضا برای مصرف انرژی ،همچنین حجم باالی
مصرف انرژی در بخش خانگی ،وسعت قابل توجه بافتهای
فرسودۀ شهری و جهتگیری نامناسب بناهای واقع در این
محدودهها و هدر رفت باالی انرژی ما را نیازمند به انجام
چنین مطالعاتی نمودهاست .از سوی دیگر شیوههای مداخله
در بافتهای فرسوده به صورت موضعی (تنها در مقیاس
معماری و بدون توجه به ابعاد طراحی شهری) و در مقیاس
محدود و کمتوجهی به مسائل بومشناسی و اقلیمی ،ضرورت
انجام مطالعات در این زمینه و ارائه راهکارهای مورد نیاز را
دوچندان نموده است.
تاکنون پژوهشهای بسیاری در زمینه طراحی پایدار
ساختما نها با استفاده از انرژ یهای تجدیدپذیر صورت
گرفته است .اما به دلیل موانع و مشکالت موجود از جمله
هزینههای اولیۀ باال ،بازدهی کم انرژی و غیره ،این پژوهشها
نتوانستهاند به صورت مؤثری مورد استفاده کاربردی قرار
بگیرند (Banihashemi Namini, Shakouri, Tahmasebi
 . )& Preece, 2014از طرفی تأکید بیشتر مطالعات بر
ساختما نهای عمومی مانند اداری و بیمارستان گزارش
شدهاند؛ در حالیکه ساختمانهای مسکونی ،سطوح عظیمی
از شهرها را تشکیل میدهند و ساعات استفادۀ بیشتری
دارند .به صورت ویژه در حوزه ساختمانهای مسکونی ،در
محـدودۀ بافتهای فرسوده لزوم توجه به موضوع مداخله
و بازآفرینی از زاویۀ انرژی مطرح میشود،؛ موضوعی که در
طراحی و نوسازی این بافتها توسط نهادها و دستگاههای
مسئول فراموش شده یا بسیار کم اهمیت تلقی شده و
صرفاً در حد صوری از آن یاد میشود .از این رو پژوهش

حاضر تالشی جهت بررسی وضعیت موجود و طرح مصوب
بلوک بافت فرسوده شهری از نظر مصرف انرژی است ،با
ارائۀ وضعیت بهینۀ پوسته خارجی ساختمانها که در چند
مرحله مورد شبیهسازی قرار گرفته و میتواند منجر به
تجدیدنظر در کیفیت این طرحها به لحاظ مصرف انرژی و
الزامات آن شود.
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متداول ساختمان بیان میکنند که تنها با پیشبینی پوسته
با شرایط مناسب ،ساختمان تا یک چهارم قادر به کاهش
مصرف انرژي است (;Bektas, B. & T. Aksoy, 2005

.)Yildiz, Ozbalta & Z.D. Arsan , 2013

شرایط پوسته و بازشوهای ساختمانهاي متعدد را در جهات
مختلف آپارتمانهاي عمان مورد بررسي قرار دادند .سپس با
شبیهسازی میزان تقاضای انرژی هریک در نرمافزار دیزاین
بیلدر ،با تأکيد بر ميزان شفافيت و نوع مواد و مصالح پوسته،
به پيشنهاداتی در راستای بهصرفهسازی اقتصادي در آن اقليم
پرداختهاند (.)Hassouneh, Alshbou & Salaymeh, 2010
مطالعات اوینگ و رانگ به عنوان نقطۀ عطفی در توجه
به متغیرهای فرم مانند اندازۀ مسکن ،نوع مسکن و تراکم
ساختمانی که بر مصرف انرژی گرمایشی و سرمایشی
ساختمان تأثیر دارند با استفاده از تجزیه و تحلیل آماری
چند متغیره انجام شد (.)Ewing & Rong,2008
ماری و همکارانش با شبيهسازي ساختماني با عناصر کام ً
ال
عايقبنديشده و پنجرۀ سه جداره ،در خصوص ویژگیهای
بهینۀ پوسته ،سطوح شفاف و جزئیات آن را در رابطه با
محاسبات نور و انرژيا اعمال کردند (Mari, Arne & Maria,
.)2016

بهطور گسترده به بررسی فرم شهر در ارتباط با تقاضای
انرژی پرداختند .آنها مؤلفههای شکل و الگوی شهر ،فعالیت
و الگوی بنا ،پراکنش و شبکههای دسترسی را از عوامل
مؤثر بر میزان مصرف انرژی میدانند .آنها در شرح عوامل
تأثیرگذار بر مصرف انرژی ساختمان ،پوسته و مصالح آن
در تناسب با اقلیم را شایان توجه ویژه میدانند (Martins
.)et al., 2013, 79
مطالعۀ تأثیر شهر بر میزان مصرف انرژی در حوزۀ ساختمان،
هشت عامل مؤثر را فرم و هندسه ،ریختشناسی ساختمان،
مصالح بهکار رفته ،سیستمها و تجهیزات داخلی ،فعالیت

و رفتار کاربر ،قیمت انرژی ،کیفیت زیرساختها و شرایط
آسایش برمیشمارد و بر تأثیرپذیری و تأثیرگذاری طراحی
پوسته بر کلیه عوامل فوق یاد میکند (.)Mitchell, 2005
در مطالعات انرژی در ایران نمونههای محدودی به بررسی
مصرف انرژی در حوزۀ ساختمان در مقیاس شهری
پرداختهاند .از آن جمله میتوان به پژوهش فرخی ،ایزدی،
و کریمی مشاور ( )1397در حوزه کارایی انرژی در بافت گرم
و خشک اصفهان ،ناصري و مهرگان ( )1396بررسي تأثيرات
خصوصيات فيزيکي ساختمانها بر ميزان مصرف انرژي در
شهر خرمآباد اشاره کرد .عالوه بر اینعباسی ،حاجیپور ،لطفی
و حسینپور ( )1393و براتی و سردره ( )1392به بررسی
میزان مصرف انرژی متأثر از فرم شهر ،شریفیان بارفروش
و همکاران ( )1393به بررسی ویژگیهای بومی شهر و
مصرف انرژی ،و برکپور و مستنزاده ( )1390به بررسی
رابطۀ کاربری زمین و مصرف انرژی در ایران و انگلیس
پرداختهاند .این تحقیقات علیرغم تأکید بر اهمیت پوستۀ
ساختمان و اولویتبندی عوامل مؤثر و میزان تأثیر آن بر
مصرف انرژی در مقیاس ساختمان تا سطوح کالن شهری،
اصوالً به مباحث و پیشنهادات صرفاً نظری ختم شده و عملی
نشدهاند (تصویر .)1
طر احی و مدلسازی ساختمان به عنوان راهکار ارتقای
ّ
محله و شهر ،با هدف حداقلسازی
کارکرد انرژی در مقیاس ّ
هزینههای زیربنایی انرژی و کارایی ساختمان مورد استفاده
قرار میگیرد .در بررسی طرحهای صدور گواهینامۀ انرژی،
بکارگیری ابزارها و برنامههای پیشبینی و طراحی
تکساختمانها و سایر برنامههای مرتبط متداول در حوزۀ
کارایی انرژی ساخت و ساز به نظر میرسد همواره شکاف
دانشی در مقیاس طراحی بخشی از شهر (محله – واحد
همسایگی) و تأثیر آن بر تقاضا و کارایی انرژی وجود
دارد .برای ارزیابی عملکرد انرژی شهرها ،باید معیارهایی

رفتار کاربران

....................................................................

میکرو اقلیم شهری

مرصف انرژی

کارایی سیستم

تصویر  .1مدل انرژی  -کارایی ساختمان.

مأخذ.Eicker, et al. 2015 :
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فضای باز
محوطه سازی

شبکه دسرتسی
موقعیت،جهت گیری
تراکم و فرشدگی

پوشش گیاهی

فرم مسکن

فرم شهری

اندازه ،مقیاس ،گونه و ...

سطوح پوششی

جزایر گرمایی شهری
دمای هوا
دمای سطوح

کاربری

تراکم

دسرتسی به تابش خورشید
آسایش در مقابل باد
تهویه طبیعی

میکرواقلیم

انتقال گرمایی

مرصف انرژی
هواساز و تعدیل هوا

تصویر  .2عوامل مؤثر بر مصرف انرژی.

مأخذ. Eicker, et al,. 2015 :

روش پژوهش

در پژوهش حاضر از روش مقایسهای مدلهای مختلف در
همتآباد به
طرح بلوک مسکونی واقع در بافت فرسوده ّ
مساحت حدود  1 .3هکتار استفاده شده است .لذا درصدد
مدلسازی طرح مصوب و مقایسه آن با وضع
است با بررسی و 
موجود ،از منظر مصالح پوستۀ خارجی و با ارائه پیشنهاد با

...................................................................

به عنوان سنجههای ارزیابی تعریف شوند .معموالً معیارها
در دستههای ارزیابی شهری بهصورت زیرساختها ،حمل
و نقل ،انرژی و منابع طبقهبندی میشوند .جهت بررسی و
تجزیه و تحلیل انرژی در شهر یا بخشی از شهر ،معیارهای
مورد نظر با بررسی ویژگیهای مناطق شهری با مصرف
انرژی کم در چهار دسته این صورت دستهبندی میشود:
مفهوم کلی انرژی با معیارهای نوآوری و پروژههای برجسته،
تقاضای انرژی القاشده با لحاظ معیارهای فشردهسازی
خورشید

در مقیاس شهر و ساختمان ،دسترسی به نور
با تعریف جهتگیری اصلی ساختما نها ،سایهاندازی و
مکانیابی حوزههای کممصرف و پرمصرف گرمایش ،منابع
انرژی تجدیدپذیر (مانند پانل فتوولتائیک) وکارایی آنها
در ساختمانها .برای هر چهار دسته ،شاخصهای توسعه
کمی
نسبتاً کیفیاند که جهت امکان تحلیل به اطالعات ّ
تبدیل میشوند (Eicker, Monien, Duminil & Nouvel,
.)2015, 325
در عوامل مؤثر بر مصرف انرژی مسکونی در مقیاس طراحی
شهری ،خرد اقلیم شامل نور روز ،تابش خورشیدی (گرما)،
جریان باد (پناهگاه باد یا تهویه) و درجه حرارت محلی
شود (تصویر ..)2
(جزیره گرمایی شهری) بررسی و مطالعه می 
پوستۀ خارجی ساختمان شامل سطح بام (بعد پنجم
ساختمان) ،سقف مجاور فضای کنتر لنشده ،کف مجاور
فضای خارج یا مجاور فضای کنترلنشده ،کف روی خاک،
دیوار مجاور فضای خارج یا مجاور فضای کنتر لنشده،
گشودگیها و بازشوها شامل پنجره ،در و پلهای حرارتی
است .پوستۀ ساختمان عالوه بر کارکرد ماهیتی تعریف حریم
آسایش و آرامش ساکنان ،بهعنوان مانع حرارتی اولیه بین
فضای داخل و خارج است و نقش مهمی در تعیین میزان

راحتی ،نور طبیعی و تهویه ،و میزان انرژی مورد نیاز برای
گرمایش و سرمایش یک ساختمان ایفا میکند .نقش
تعیینکنندۀ پوستۀ خارجی ساختمان بر میزان مصرف
انرژی ،تطابق و استفادۀ بهینه از شرایط اقلیمی و آب و
هوایی و بهرهگیری از نور و تهویۀ مناسب در ساختمان در
پژوهشهای متعددی از دیدگاه اقلیمی ،طراحی و کنترلی
با هدف بهینهیابی و دسترسی به طراحی پایدار در محیط
مورد توجه قرار گرفته است.
معموالً به طور عام در خصوص بهینهسازی مصرف انرژی
از طریق پوستۀ ساختمان ،را هکارهایی مانند عایقکاری
حرارتی ،کنترل پلهای حرارتی و جلوگیری از پدیدۀ میعان
در جدارههای ساختمان انجام میشود .چالش اصلی آن است
که طراحی پوستۀ مناسب ساختمان ،مصرف انرژی را کاهش
دهد بدون اینکه به نیازهای ساکنان آسیب برساند .ساخت و
سازهای جدید فرصتی برای بهرهگیری از طرحهای گرمایش
طراحی
و سرمایش غیرف ّعال است که با گزینش مصالح و ّ
ساختمان ،انرژی موردنیاز برای گرمایش و سرمایش را به
حداقل میرساند .در برخی کشورهای در حال توسعه در
اقلیم گرم ،راه حلهای کم هزینهای مانند سقف و دیوارهای
بازتابنده ،رواق و سایهانداز و سایهبان پنجره میتوانند مصرف
انرژی سرمایشی را کاهش دهند.
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نرمافزار دیزاین بیلدر بوده ،تعریف شده است که در این
رصد و بازدهی سیستم
حالت بازدهی سیستم سرمایشی  85د 
گرمایشی  62درصد است .اما سیستم سرمایش و گرمایش
ساختمانهای طرح مصوب و گزینه پیشنهادی پژوهش ،فن
رصد است .این سیستم تأسیساتی در تمام
کوئل با بازدهی  95د 
مورد استفاده
شبانهروز بنا به ضرورت ،با توجه به اقلیم اصفهان 
قرار میگیرد .دمای آسایش برای شروع به کار دستگاههای
گرمایش  12تا  21درجه سانتیگراد و برای سرمایش  24تا
سانتیگراد است .در زمینۀ مصالح ساختمانی دیوارها،

 28درجه
سقف و کف ،با توجه به این که در ساختمانهای مختلف از
مصالح متفاوت (عمدتاً بدون کیفیت از نظر انرژی) استفاده
شده و تالش پژوهشگر بر قابل تعمیم بودن نتایج حاصل از
پژوهش به کلیۀ ساختمانهای منطقه است .لذا از یک حالت
کلی پایۀ بدون عایق 11که از پیش فرضهای نرمافزار دیزاین
بیلدر است و ضریب انتقال حرارتی نزدیکی به ساختمانهای
موجود عایق نشده در ایران دارد ،برای کلیه دیوارها ،سقفها،

موجود منطقه استفاده شده است.

مدلسازی وضع
بامها و ...در 
برای تعیین میزان ضریب انتفال حرارت مرجع دیوارهای خارجی
و شیشهها ،در ساختمانهای طرح مصوب ،دیوارهای خارجی
ساختمانها با عایق در نظر گرفته شده است که ضریب هدایت

رویکرد حداقل تغییر در طرح کلی این مجموعه ساختمانی،
پیشنهاداتی را برای دستیابی به حداقل مصرف انرژی ارائه
دهد .در این پژوهش سعی بر آن است تا روشی برای ارزیابی
تقاضای انرژی بر حسب بهینهیابی پوسته ساختمان تدوین شود.
(مدلسازی گرمایش،
به طور کلی برای محاسبۀ مصرف انرژی 
سرمایش ،روشنایی ،تهویه ،تأسیسات ،آب مصرفی) در
ساختمانهای مورد پژوهش طبق تصویر  ، 3موارد زیر در
شبیهسازی مدل رعایت شده است:
واحد مسکونی چهار تا پنج نفر در نظر
افراد هر 
اد 
متوسط تعد 
افراد ساکن در ساختمان
اد 
گرفته شده است ،که با توجه به تعد 
تأثیر متابولیسم بدن انسان در نیاز به انرژی فضاها به وسیله
نرمافزار دیزاین بیلدر 1نسخه  5در تحلیل و اندازهگیری مقادیر
مصرف انرژی در نظر گرفته میشود.
عملکرد ساختمان مسکونی ،متوسط میزان روشنایی

با توجه به
هر ساختمان بر حسب لوکس ،در نظر گرفته شده است .زمان
استفاده از این میزان روشنایی از ساعت  7صبح تا  24نیمه
شب است که با توجه به زمان مورد نظر ،میزان روشنایی هر
فضا با استفاده از نور توأمان طبیعی و مصنوعی تأمین میشود.
موجود در

سیستم سرمایش و گرمایش ساختمانهای وضع
حالت کلی و رایج از نظر مصرف انرژی2که از پیشفرضهای
نرم افزار دیزاین بیلدر

شبیه سازی مرصف انرژی
)رسمایش ،گرمایش ،آب گرم مرصفی و روشنایی(

وضع موجود

طرح مصوب

استخراج داده های اقلیمی اصفهان
بررسی و مطالعه
طرح نوسازی بافت فرسوده همت آباد

وضعیت بهینه
گزینه پیشنهادی

....................................................................

بلوک هبلکس در پوسته خارجی

تصویر  .3چارت مراحل پیشبرد تحقیق .مأخذ :نگارندگان.

..............................................................................
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حرارتی آن  1 /01وات بر مترمربع درجه کلوین است .میزان
ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار در ساختمانهای غیرمستقل
 1 /01/W/m2kو میزان ضریب انتقال حرارت مرجع شیشه
ساده تک جداره در حالت عمودی و با هر ضخامت W /m2k
موجود در

 5 /8است که در شیشههای ساختمانهای وضع
نظر گرفته شد .همچنین شیشههای ساختمان طرح مصوب از
نوع دوجداره  6میلیمتری با  13میلیمتر الیه هوا در نظر گرفته
شده است .در این حالت ضریب هدایت حرارتی شیشههای
طرح پیشنهادی  2 /665وات بر مترمربع درجه کلوین است.
•موقعیت و مساحت محدوده مورد مطالعه

ب شرقی منطقۀ  6شهر اصفهان واقع
آباد در جنو 
همت 
محدودۀ ّ
شده است .این محدوده از طرف شمال به خیابان سپهساالر
و از طرف شرق به خیابان سجاد و از طرف جنوب به بزرگراه
شود و بهعنوان محدودۀ مورد
ود می 
همت و اراضی نظامی محد 
مطالعه انتخاب شده است .بافت فرسودۀ واقع در این بلوک
شهری از گونۀ بافت فرسوده با پیشینۀ اسکان غیر رسمی است.
ارد که
مورد مطالعه ،مساحتی معادل  80 /3هکتار د 
محدودۀ 
آباد  62 /4هکتار از این سطح را در اختیار
فرسودهی همت 

بافت
دارد .این سطح فرسوده  27 /5درصد از مساحت منطقۀ  6و
ود سه درصد از کل سطح فرسودۀ شهر اصفهان را بهخود
حد 
اختصاص میدهد .جهتگيري پالكها در تمام جهات به طور
نامنظم صورت گرفته است ولي با توجه به شمالي-جنوبيبودن
اغلب معابر ،اكثريت پالكهاي مسكوني جهتي شرقی-غربی
موجود مرمتي و تخريبی است و غالب

يافتهاند .تمام پالکهای
مصالح ساخت به صورت آجر و آهن است و اکثر قطعات آن
زير  200مترمربع مساحت دارند.
•بررسی و مطالعه طرح نوسازی بافت فرسوده همتآباد
آباد توسط مهندسین
همت 
آخرین طرح نوسازی بافت فرسوده ّ

شارمند در بهار ( )1396در قالب  9گزینه ارائه شده

مشاور
است و در نهایت گزینه زیر (تصویر  )4به عنوان گزینه برتر
آن مشاور انتخاب شده است که در این پژوهش نیز به عنوان
طرح مصوب مورد بررسی قرار میگیرد (تصاویر  5و .)6
•مراحل پژوهش
ادههای آب و هوایی استان اصفهان از نرمافزار
پس از استخراج د 
دیزاین بیلدر ،مراحل زیر جهت دستیابی به اهداف پژوهش
مورد شبیهسازی انرژی قرار گرفت:
 بررسی و تحلیل میزان مصرف انرژی در ساختمانهایوضع موجود.
 بررسی و تحلیل میزان مصرف انرژی در طرح مصوب. ارائه گزینه پیشنهادی با استفاده از خروجی نرمافزار دیزاینبیلدر.
 بررسی مقایسهای سه وضعیت :وضع موجود ،طرح مصوبو وضعیت بهینه (گزینه پیشنهادی).
در ادامه ،نتایج حاصل از هریک از مراحل فوق ارائه شده است:
ادههای آب و هوایی
• استخراج د 
در مرحله اول از محاسبات ،نمودارهای آب و هوایی استان
اصفهان به ترتیب در تصویر  7استخراج شده است.
مورد نظر که در تصویر  ۷آمده است به
نمودار روزانه اقلیم 
ترتیب دمای هوا ،سرعت باد ،جهت باد ،فشار هوا ،تابش
باد غالب
خورشید را نشان میدهند .سرعت 

مستقیم و پراکنده
منطقه  2تا  3متر بر ثانیه است که بازشدن پنجرهها میتواند
در تهویه طبیعی و کاهش مصرف انرژی فضاها مؤثر باشد
(تصویر .)8

بحث :تحلیل میزان مصرف انرژی

تحلیل میزان مصرف انرژی در قالب آب گرم مصرفی،

...................................................................

ودا ً  13000مترمربع .مأخذ :نگارندگان.
تصویر  .4موقعیت محدوده مورد مطالعه با مساحت حد 
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....................................................................

تصویر  .5طرح مصوب .مأخذ :مهندسین مشاور شارمند.1396 ،

تصویر  .6سه بعدی طرح مصوب .مأخذ :مهندسین مشاور شارمند.1396 ،

روشنایی ،گرمایش و سرمایش در حاالت مختلف (وضع
موجود ،مصوب و پیشنهادی بهینه) و در حالت بهینه برای

..............................................................................
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بلوک هبلکس ،آجری و بلوک سیمانی در نمای خارجی
ساختمان انجام شده است.
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تصویر  .7نمودار روزانه اقلیم اصفهان به ترتیب دمای هوا ،سرعت باد ،جهت باد ،فشار هوا ،تابش مستقیم و پراکنده خورشید
مأخذ.http://www.esfahanmet.ir :

خورشید مأخذ.http://www.esfahanmet.ir :

تصویر  . 8نمودار ماهانه اقلیم اصفهان به ترتیب دمای هوا ،سرعت باد ،جهت باد ،فشار هوا ،تابش مستقیم و پراکنده

...................................................................


موجود
•بررسی و تحلیل میزان مصرف انرژی در وضع
با استفاده از این مدل میتوان مصرف انرژی ساختمانهایی
مورد بهرهبرداری
که هم اکنون در بافت فرسوده شهر اصفهان 
قرار میگیرند را با استفاده از مدلسازی انرژی تخمین زد
(تصویر .)9
کلیۀ
بررسی

مورد
منطقۀ
بررسی
از
پس
مرحله
در این
ّ
ساختمانهای مخروبه و زمینهای بایر از نقشه وضع موجود

حذف شدند و فقط ساختمانهای موجود مورد شبیهسازی
قرار گرفت .این ساختمانها عموماً یک یا دو طبقه هستند
که ضلع رو به حیاط آنها کام ً
ال شفاف به صورت در و پنجرههایی
با شیشۀ یک جداره همچنین دیوارهای ساختمان کام ً
ال آجری
و گاه دارای نمای سیمانی هستند (تصویر .)10
شبیهسازی انرژی ساختمانها براساس این اطالعات صورت
گرفت و نتایجی مشاهده شد .پس از شبیهسازی انرژی سالیانه،
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مورد مطالعه همت آباد.
تصویر  .9محدوده 
مأخذ.http://www.esfahanmet.ir :

....................................................................

نمودار تصویر  11استخراج شد .در نتایج به دست آمده مشاهده
شد که بیشترین میزان مصرف انرژی ساختمانها مربوط به
مصرف گاز ساختمانها جهت تأمین گرمایش آنهاست .میزان
سالیانۀ مصرف گاز این محدوده  218/37کیلووات ساعت بر
مترمربع در بخش گرمایش و میزان مصرف برق سالیانه در
بخش سرمایش این ساختمانها  171/56کیلووات ساعت
بر مترمربع است .بدیهی است که در طراحی آیندۀ این

تصویر  .10سه بعدی وضع موجود محدوده مورد مطالعه همتآباد .مأخذ :نگارندگان.

..............................................................................
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منطقه باید کاهش مصرف انرژی بخش سرمایش و گرمایش
ساختمان مورد توجه قرار گیرد .تصویر  11میزان مصرف
سالیانۀ بخشهای مختلف این ساختمانها را برحسب وات
ساعت بر مترمربع نشان میدهد.
•بررسی و تحلیل مصرف انرژی در طرح مصوب محدوده
در این مرحله در محدودۀ مورد پژوهش ،حجم ساختمانها،
تعداد طبقات و سطوح شفاف بر اساس طرح مصوب ،مطابق
تصویر ،12مدلسازی شد.
پس از شبیهسازی انرژی سالیانه ،نمودار مطابق تصویر
 13استخراج شد .در نتایج به دست آمده مشاهده شد که
بیشترین میزان مصرف انرژی ساختمانها مربوط به مصرف
انرژی ساختمانها جهت تأمین گرمایش است که به میزان
 173/44کیلووات ساعت بر مترمربع و مصرف انرژی در بخش
سرمایش نیز  134/77کیلووات ساعت بر مترمربع نسبت به
وضع موجود کاهش یافته است .میزان سالیانه مصرف برق
این محدوده 44 /93کیلووات ساعت بر مترمربع در بخش
گرمایش و میزان مصرف برق سالیانه در بخش سرمایش این
ساختمانها  36 /79کیلووات ساعت بر مترمربع است .بدیهی
است که در طراحی آینده این منطقه ،کاهش مصرف انرژی
بخش سرمایش و گرمایش ساختمان باید مورد توجه قرار
بگیرد .تصویر  13میزان مصرف سالیانۀ بخشهای مختلف این
ساختمانها را برحسب وات ساعت بر مترمربع نشان میدهد .با
توجه به اینکه در شبیهسازی انرژی ساختمانهای پیشنهادی
طرح مصوب ،شرایط کام ً
ال بهینه و براساس تکنولوژی روز و
مبحث نوزدهم مقررات ملی در نظر گرفته شده است ،بدیهی
است که میزان مصرف انرژی در مترمربع طرح پیشنهادی
کمتر از ساختمانهای موجود در محدوده باشد .اما الزم به
ذکر است که اجرای این تمهیدات مستلزم هزینۀ اولیۀ بسیار
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تصویر .11مصرف انرژی ساالنه ساختمانهای وضع موجود محدوده مورد
مطالعه .مأخذ :نگارندگان

زیاد است و ضمانت کافی جهت اجراییشدن آن وجود ندارد.
بنابراین ح ّتیاالمکان باید با استفاده از راهحلهای طراحی
بدون هزینه ،این میزان مصرف انرژی را نیز کاهش داد.
رویکرد کاهش مصرف

پیشنهاد گزینه طراحی با

•
انرژی و با استفاده از خروجی نرمافزار دیزاین بیلدر
در این مرحله از پژوهش و از آنجاییکه قرار بر مداخله حداقلی
جایگزین طرح مصوب (تصویر
در طرح مصوب است ،گزینه
ِ
 )14با رعایت موارد زیر ارائه شد:
 پالن ساختمانها تا حد امکان متراکم و فشرده بوده وکوشش شده تا آنجا که ممکن است سطح خارجی ساختمان
نسبت به حجم آن کم باشد تا بیشترین سایۀ ممکن بر
سطوح خارجی ایجاد شود .در نتیجۀ این تراکم و فشردگی
مجموعه ،زمان تأخیر به حد مطلوب رسیده است.

تصویر  .12مدلسازی سه بعدی طرح پیشنهادی مصوب در محدوده مورد مطالعه .مأخذ :نگارندگان.

...................................................................

تصویر  .13مصرف انرژی ساالنه ساختمانهای پیشنهادی طرح مصوب محدوده
مورد مطالعه .مأخذ :نگارندگان.

تصویر  .14مدلسازی سه بعدی گزینه پیشنهادی .مأخذ :نگارندگان.
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نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر ،معماری و شهرسازی نظر

105

مسعود شفیعی دستجردی و همکاران

 توجه به سلسله مراتب عمومی و خصوصی در ترکیبتوده و فضا.
 ایجاد یک میکرواقلیم مناسب در مقیاس بلو کهایساختمانی (ایده حیاط اندر حیاط ،حیاطهای مرکزی).
بهرهگیری از چشم انداز و دید مناسب.
 گزینه جایگزین و پیشنها دی براساس مراحل زیرشبیهسازی و بهینهسازی شد:
 مرحله اول) گزینه پیشنهادی در شرایط کام ًال مشابه (از
نظر مصالح ،سطح شیشهها ،سیستم تأسیساتی و روشنایی،
کاربری و  )...با شرایط طرح مصوب شبیهسازی شد.
 مرحله دوم) شبیهسازی انرژی گزینه پیشنهادی با تغییرمصالح ساختمانی پوسته ساختمان در سه حالت آجری،
سیمانی و بلوک هبلکس مورد بررسی قرار گرفت.
 شبیه سازی انرژی گزینه پیشنهادی و بهینه سازی آن- -مرحله اول) شبیه سازی انرژی در شرایط طرح مصوب

....................................................................

در این مرحله گزینۀ پیشنهادی ،در شرایط کامال مشابه
با شرایطی که طرح مصوب شبیه سازی انرژی شد ،مورد
شبیه سازی قرار گرفت و نتایج مطابق تصویر  15حاصل
شد .مشاهده میشود که کمترین میزان مصرف انرژی در
بخش سرمایش و بیشترین میزان مصرف انرژی در بخش
گرمایش وجود دارد و میزان انرژی سالیانه به نسبت طرح
مصوب ،به میزان  17 /52کیلووات ساعت بر مترمربع افزایش
یافته است .با توجه به اینکه این طرح میتواند بهینهسازی
شود و با راهکارهای دیگر به مصرف سالیانۀ کمتری نسبت
به طرح مصوب برسد ،مراحل بهینهسازی آن و نتیجه نهایی
از مصرف انرژی این طرح ارائه خواهد شد.
براساس تصویر  ،15میزان مصرف انرژی در بخش گرمایش
 156/6و در بخش سرمایش  134/99و مصرف انرژی سالیانه
موجود

 288/13کیلوات ساعت برمترمربع نسبت به وضع
کاهش یافته است .با بهینهسازی پوسته ساختمان میتوان
در مراحل بعد این میزان از مصرف را نیز کاهش داد.
 -مرحله دوم) شبیه سازی انرژی گزینه پیشنهادی با تغییرمصالح ساختمانی پوسته ساختمان در سه حالت سیمانی،
آجری و بلوک هبلکس.
استفاده از بلوک سیمانی در پوسته خارجی

در این مرحله در سفتکاری پوسته خارجی ساختمانهای
گزینۀ پیشنهادی به جای آجر از بلوکهای سیمانی استفاده
شد که این تغییر باعث کاهش ضریب هدایت حرارتی
دیوارهای خارجی از  1 /01به  0 /829وات بر مترمربع
درجه کلوین شد و نتایج زیر مشاهده شد.
در این حالت بیشترین و کمترین میزان مصرف انرژی در
بخشهای مختلف ساختمان مشابه حالت قبل است اما به
میزان قابل توجهی کاهش یافتهاند .میزان انرژی سالیانه از

..............................................................................
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تصویر  .15انرژی مصرفی در بخشهای مختلف گزینه پیشنهادی ،در شرایطی
مشابه با شرایط طرح مصوب .مأخذ :نگارندگان.

 130/56به  123/55یعنی به میزان 7 /01کیلووات ساعت
بر مترمربع کاهش یافته است (تصویر .)16
براساس تصویر  16مشابه مرحلۀ قبل ،بیشترین میزان
مصرف انرژی در بخش گرمایش با گاز است و مصرف انرژی
در بخش سرمایش با برق ،به میزان قابل توجهی کمتر از
مصرف در بخش گرمایش است.
- -استفاده از بلوک آجری در پوسته خارجی

در این مرحله در سفتکاری پوسته خارجی ساختمانهای
طرح پیشنهادی به جای بلوک سیمانی از بلوکهای آجری
شد که این تغییر باعث کاهش ضریب هدایت حرارتی
استفاده 
0
0
دیوارهای خارجی از  /829به  /622وات بر مترمربع درجه
کلوین شد و نتایج زیر مشاهده شد.
در این حالت بیشترین و کمترین میزان مصرف انرژی در
بخشهای مختلف ساختمان مشابه حالت قبل است اما به
میزان قابل توجهی کاهش یافتهاند که میزان انرژی سالیانه
آن از  123/55به  116/37یعنی به میزان 7 /18کیلووات
ساعت بر مترمربع کاهش یافته است.
براساس تصویر  ،17مشابه مرحلۀ قبل ،بیشترین میزان
مصرف انرژی در بخش گرمایش با گاز است ،و مصرف انرژی
در بخش سرمایش با برق ،به میزان قابل توجهی کمتر از
مصرف در بخش گرمایش است.
- -استفاده از بلوک هبلکس در پوسته خارجی

در این مرحله در سفتکاری پوسته خارجی ساختمانهای
طرح پیشنهادی به جای بلوک آجری از بلوکهای هبلکس
استفاده شد که این تغییر باعث کاهش ضریب هدایت
حرارتی دیوارهای خارجی از 0 /622به  0 /342وات
بر مترمربع درجه کلوین شد و نتایج زیر مشاهده شد.
در این حالت بیشترین و کمترین میزان مصرف انرژی
در بخشهای مختلف ساختمان مشابه حالت قبل است
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تصویر  .16انرژی مصرفی در بخشهای مختلف ساختمانهای طرح پیشنهادی،
با بلوک سیمانی در پوسته خارجی ساختمانها .مأخذ :نگارندگان.

تصویر  .17انرژی مصرفی در بخشهای مختلف ساختمانهای طرح پیشنهادی،
با بلوک آجری در پوسته خارجی ساختمانها .مأخذ :نگارندگان.

نتیجهگیر ی

کشور ایران علیرغم مطرح بودن به عنوان یکی از عمدهترین

تولیدکنندگان منابع انرژی منطقه و حوزه بینالملل ،با
معضل افزایش نامطلوب تقاضای انرژی به ویژه در بخش
ساختمان روبروست .با توجه به سهم عمدۀ تقاضای انرژی
در ایران ،پرداختن به موضوع انرژی به ویژه در حوزۀ
ساختمان و معماری در کلیه مراحل برنامهریزی ،طراحی،
ساخت و بهر هبرداری دارای اهمیت وافری است .تالش
در جهت هماهنگی و تعامل ساختمان و محیط اطراف،
همواره یکی از مبانی پایداری ساخت و ساز است ،همانند
اکوسیستمهای طبیعی ،ساختمان و محیط مصنوع نیز باید
با بهرهگیری از تمهیدات و پیشبینیهای خاص ،قابلیت
تطابق متابولیکی و کارکردی با محیط پیرامون را داشته
باشد .در راستای دستیابی به پایداری و بهینهسازی مصرف
انرژی ،توجه به حوزۀ میانی طراحی شهری (در مقیاسی
میانی مابین معماری تک بناها و شهرسازی محالت)
میتواند به عنوان هماهنگکنندۀ ابعاد گوناگون اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،عملکردی و زیست محیطی کارا و
پاسخگو واقع شود .با توجه به جایگاه و اهمیت ،میزان
باالی مصرف انرژی ،ساعات زیاد استفاده و درصد باالی
تخصیص اراضی شهری به کاربری مسکونی در شهرها،
اهمیت پرداختن به موضوع انرژی در ساختمان مسکونی
و تأثیرات نما ،در میزان مصرف انرژی ساختمان ،موضوع
پراهمیتی است .در این پژوهش با هدف تأکید بر موضوع
صرفهجویی در مصرف انرژی ،یکی از پروژههای مسکونی
در دست اجرای شهرداری اصفهان در بافت فرسوده شهری
انتخاب شد و بازآفرینی بافت فرسوده شهری با تأکید بر
مورد توجه قرار گرفت.
موضوع انرژی و طراحی همساز با اقلیم 
در بررسی مقایسهای سه وضعیت وضع موجود ،طرح مصوب
و وضعیت بهینه (الگوی جایگزین) ،با توجه به تصویر ،19
شود که با رعایت اصول طراحی همساز با اقلیم در
مشاهده می 
یک بلوک کوچکمقیاس شهری حتی با پایبندی حداکثری به

...................................................................

که به میزان قابل توجهی کاهش یافتهاند و میزان انرژی
سالیانه آن از  113/76به  100/80یعنی به میزان 12 /96
کیلووات ساعت بر مترمربع کاهش یافته است .همچنین
میزان کاهش انرژی سالیانه نسبت به وضع موجود317/89
و نسبت به طرح مصوب  12 /24کیلووات ساعت برمترمربع
کاهش داشته است .این میزان با توجه به وسعت منطقه در
مترمربع عدد قابل توجهی خواهد بود .استفاده از مصالح
جدید میتواند ضریب هدایت حرارتی تعیین شده در مبحث
نوزدهم مقررات ملی را با هزینه کمتر کاهش دهد که منجر
به کاهش مصرف انرژی نیز خواهد شد (تصویر .)18
براساس تصویر  ،18مشابه مرحله قبل ،بیشترین میزان
مصرف انرژی در بخش گرمایش با گاز است ،و مصرف
انرژی در بخش سرمایش با برق ،به میزان قابل توجهی
کمتر از مصرف در بخش گرمایش است.

تصویر  .18انرژی مصرفی در بخشهای مختلف ساختمانهای طرح پیشنهادی،
با بلوک هبلکس در پوسته خارجی ساختمانها .مأخذ :نگارندگان.
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توده و فضا و جهتگیری طرح مصوب ،امکان صرفهجویی
در مصرف انرژی با تأمین کیفیات طراحی از جمله تأمین
عرصههای خصوصی مانند حیاطهای مرکزی وجود دارد.
در این بخش بیشترین میزان مصرف انرژی به ترتیب در
ساختمانهای وضع موجود ،طرح مصوب ،گزینه پیشنهادی
با پوسته سیمانی ،گزینه پیشنهادی با پوسته آجری و در
نهایت گزینه پیشنهادی با پوسته متشکل از بلوکهای
هبلکس ،مشاهده میشود .بنابراین گزینه پیشنهادی با
الگوی حیاط مرکزی با پوسته خارجی متشکل از بلوکهای
هبلکس کمترین میزان مصرف انرژی را دارد .الزم به
ذکر است که مدلسازی طرح مصوب با توجه به الزام
مقررات ملی ساختمان براساس مبحث نوزدهم مقررات
ملی ساختمان انجام شده است و چنانچه تحلیل مصرف
انرژی براساس مشخصات مندرج در طرح مصوب انجام
میشد ،میزان مصرف انرژی به مراتب بیشتر میشد .با
هدف خالصهسازی و مقایسه میزان مصرف انرژی در
هریک از مراحل پژوهش ،تصویر  20ارائه میشود .در
این نمودار به ترتیب بیشترین میزان مصرف انرژی در
حالت وضع موجود (42درصد) ،طرح پیشنهادی با پوسته
خارجی مشابه طرح مصوب (13درصد) ،طرح پیشنهادی
با پوسته سیمانی (12درصد) ،طرح پیشنهادی با پوسته

پی نوشت

Design Builder.1
General energy cod ..2
Uninsulated Wall, Heavyweight .3
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