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الگوی بومی سازی شده برای ارزیابی کارایی 
انرژی در ساختمان های شهر تهران

نرگس نوروزیان 1

چكیده 
ــال  ــورهای در ح ــر کش ــاری معاص ــان معم ــن می ــه در ای ک ــود  ــوب می ش ــتم محس ــرن بیس ــای ق ــران ه ــن بح ــرژی از مهمتری ــران ان بح
کنــار افزایــش  توســعه از اهمیــت و ضــرورت ویــژه ای برخــوردار اســت. رشــد شــتابان شهرنشــینی پیامدهــای مختلــف ناشــی از آن در 
میــزان و شــکل ســاخت و ســازهای جدیــد شــهری، موجــب افزایــش مصــرف انــرژی در کشــورهای در حــال توســعه بخصــوص منطقــه 
غــرب آســیا شــده اســت. صنعــت ســاختمان بــه عنــوان یکــی از صنایــع مهــم و تاثیرگــذار کشــور، بیــش از هــر زمــان دیگــر، اهمیــت 
یافتــه اســت. ایــن تغییــرات در صنعــت ســاختمان، افزایــش مصــرف انــرژی را بــه دنبــال داشــته اســت. بــه عبــارت دیگــر صنعــت 
ــرژی در آن از  ــرف ان ــره وری در مص ــه به ک ــود  ــوب می ش ــور محس ــود در کش ــع موج ــن صنای ــال تری ــن و فع ــی از مهمتری ــاختمان یک س
اهمیــت و ضــرورت ویــژه ای برخــوردار اســت. هــدف از پژوهــش طراحــی و تدویــن الگــوی بومــی ســازی شــده بــرای ارزیابــی کارایــی 
انــرژی در ســاختمان هــای شــهر تهــران مــی باشــد. بــه عبــارت دیگــر هــدف عملیاتــی ایــن پژوهــش ارزیابــی و ســنجش کارایــی انــرژی 
ــرژی در ســاختمان هــای شــهر تهــران  ــرای ســنجش کارایــی ان ــردی ب ــه الگویــی عملــی و کارب در ســاختمان هــای شــهر تهــران، و ارای
مــی باشــد. بــرای انجــام تحلیــل هــا، از الگــوی ســنجش کیفیــت مقادیــر بــا اســتفاده تکنیــک مقایســه تطبیقــی در روش تحقیــق 
توصیفــی ℃ تحلیلــی در راهبــرد اســتدالل منطقــی اســتفاده شــده اســت. در نهایــت بــا بررســی و ســنجش کارایــی انــرژی، پیشــنهادات 

ــگاه بومــی پیشــنهاد مــی شــود. ــا ن ــرژی ب ــی کارآیــی ان ــرای بهبــود روش ارزیاب و توصیه هــای الزم ب

واژه های کلیدی: کارایی انرژی، روش ارزیابی کارآیی انرژی، طراحی معماری، شهر تهران، نگاه بومی، ساختمان های اداری.
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1. مقدمه
کــه بــر معمــاری تاثیــر گذاشــته و بــه آن  اساســی تریــن عاملــی 
جهــت مــی دهــد مردمــی هســتند کــه اســتفاده کننــدگان آننــد. 
بــه همیــن جهــت ارزش، اعتبــار و موفقیــت یــک اثــر معمــاری 
کــه ایــن اثــر معمــاری تــا چــه انــدازه  بــه ایــن اصــل وابســته اســت 
در تامیــن آســایش و راحتــی مــردم موفــق بــوده و توانســته 
کــه نتوانــد آســایش  نیازهــای آن هــا را بــرآورد. بنابرایــن اثــری 
کننــدگان خویــش را بــرآورده ســازد، نمــی تــوان بــه  اســتفاده 
عنــوان معمــاری بــه شــمار آورد. از مهــم تریــن انــواع آســایش 
بــرای اســتفاده کننــدگان یــک بنــا، آســایش حرارتــی مــی باشــد. 
در واقــع حتــی مــی تــوان گفــت ایــن مســئله، پیــش نیــاز اصلــی 
بــرای ایجــاد انــواع دیگــر آســایش در یــک ســاختمان مــی باشــد. 
یعنــی بحــث در بــاب آســایش روانــی، روابــط و اســتاندارد هــا، 
کــه  همــه و همــه در صورتــی قابــل بحــث و تعییــن کننــده اســت 
کنین فراهــم شــده باشــد. ایــن آیتــم  ــی ســا اول آســایش حرارت
گــرم یــا بســیار خشــک  کــه بســیار ســرد یــا بســیار  در اقلیــم هایــی 
یــا بســیار مرطــوب مــی باشــند و عوامــل اقلیمــی آزاردهنــده ای 
دارنــد، شــدت مــی یابــد و طــراح بایــد بــه دنبــال راهــی بــرای 
کــردن شــدت تاثیــر ایــن عامــل بــرای رســیدن بــه  هرچــه کمتــر 

ــد.  ــایش باش ــد آس ح

از طرفــی ایــران بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن منابــع ذخیــره 
ســوخت هــای فســیلی در جهــان شــناخته شــده اســت، ولــی 
بــه علــت ســوء مدیریــت در مصــرف آن از ایــن جهــت دچــار 
ــی هــا را  مشــکاتی ســت و در نتیجــه در ســال هــای اخیــر نگران
از ایــن بابــت دوچنــدان کــرده اســت ]1[. در حالــی کــه موقعیــت 
کــه امــکان دریافــت میــزان  جغرافیایــی ایــران موجــب شــده 
کشــور  قابــل توجهــی انــرژی تابشــی خورشــید فراهــم باشــد. 
ایــران در بیــن مدارهــای 25 تــا 40 درجــه عــرض شــمالی قــرار 
کــه بــه لحــاظ دریافــت  گرفتــه اســت و در منطقــه ای واقــع شــده 
انــرژی خورشــیدی در بیــن نقــاط جهــان در باالتریــن رده هــا 
قــرار دارد. میــزان تابــش خورشــیدی در ایــران بیــن 1800 تــا 
کیلــووات ســاعت بــر متــر مربــع در ســال تخمیــن زده   2200
ــر از ســطح متوســط جهانــی اســت.  کــه البتــه باالت شــده اســت 
در ایــران بــه طــور متوســط ســاالنه بیــش از 280 روز آفتابــی 
کــه بســیار قابــل توجــه اســت.  در ایــن شــرایط،  گــزارش شــده 
بــا توجــه بــه محــدود بــودن ذخایــر ســوخت هــای فســیلی و 
آلودگــی هــای زیســت محیطــی ناشــی از ســوزاندن آنهــا، طراحــی 
معمــاری مناســب مــی توانــد بــا اســتفاده از راه کارهــای ســامانه 
هــای غیرفعــال، بــه کاهــش انــرژی مصرفــی نهایــی ســاختمان 
ــم  ــا اقلی ــدیدی ب ــتگی ش ــرژی وابس ــرف ان ــود. ]2[ مص ــر ش منج
ــه مــوردی انتخــاب شــده در ایــن پژوهــش  منطقــه دارد. نمون
گــرم و خشــک و میــزان  کــه دارای اقلیــم  شــهر تهــران مــی باشــد 
کــه پتانســیل اســتفاده  بــاالی انــرژی دریافتــی خورشــید اســت 

ــه  ــاختمان را ب ــی س ــرف نهای ــش مص ــت کاه ــرژی جه ــن ان از ای
شــدت داراســت. از ســوی دیگــر تهــران بــه ســبب قرارگیــری در 
اقلیــم BSk تــا حــد قابــل قبولــی بــا ســایر نمونــه هــای کشــور، 
شــبیه اســت و نتایــج مــی توانــد در ســایر شــهرها هــم اســتفاده 

شــود. 

2. بیان مساله پژوهش
کننــده محیــط زیســت در  یکــی از مهمتریــن عوامــل آلــوده 
جهــان و بــه خصــوص در کشــور ما ایــران ، مصرف انرژی فســیلی 
ــرم مصرفــی و تامیــن  گ ــرای تهیــه آب  در فضاهــای مســکونی، ب
ــانها  ــزون انس ــوم روز اف ــا هج ــه ب ک ــت،  ــه اس ــای خان ــای فض گرم
کننــدگان ســوخت  از روســتاها بــه شــهرها بــه تعــداد مصــرف 
هــای فســیلی )کــه در واقــع پایــه هــای صنعــت نویــن جهــان و از 
جملــه ایــران را شــامل مــی شــود ( افــزوده مــی شــود. در ایــران، 
مصــرف انــرژی در بخــش مســکونی بــا 37%، بیشــترین ســهم 
را در مقایســه بــا دیگــر بخــش هــا داراســت. بــه عبــارت دیگــر 
در ســال هــای اخیــر، مصــرف انــرژی در واحدهــای مســکونی 
ــن 2008   1998  ــای بی ــال ه ــرده و در دوره ی س ک ــدا  ــش پی افزای
ــق برآوردهــای انجــام شــده کل  ــر شــده اســت ]1[. مطاب دو براب
انــرژی مصرفــی کشــور در ســال 1371 بیــش از 12 میلیــارد دالر 
بــوده اســت. در ســال 1381 ایــن مقــدار بالــغ بــر 20 میلیــارد دالر 
شــده و پیــش بینــی مــی شــود چنانچــه رونــد مصــرف انــرژی 
گونــه ادامــه یابــد، در ســال 1396 میــزان مصــرف  بــه همیــن 
انــرژی در کشــور بــا میــزان تولیــد آن برابــر شــده و دیگــر توانــی 
بــرای صــادرات انــرژی وجــود نخواهــد داشــت. ایــن شــرایط 
در تمــام بخــش هــا از جملــه بخــش ســاختمان صــادق اســت. 
کثــر قریــب بــه اتفــاق ســاختم نهــای کشــور فاقــد ضوابــط فنــی  ا
ــرژی ســرمایی  ــرای جلوگیــری از هــدر رفتــن ان شــناخته شــده ب
یــا گرمایــی هســتند. و بــا وجــود اینکــه شــدت مصــرف انــرژی بــه 
ازای هــر مترمربــع در کشــور 2 تــا 3 برابــر اســتانداردهای جهانــی 
اســت، شــرایط آســایش حرارتــی در داخــل ســاختمانها محقــق 

ــت ]3[. ــده اس نش

کــه بــر مصــرف انــرژی  کتورهــای مختلفــی  یکــی از مهــم تریــن فا
گــذارد، فــرم ســاختمان اســت. از ایــن رو،  ســاختمان تاثیــر مــی 
نقــش رشــته ی معمــاری در رســیدن بــه هــدف صرفــه جویــی 
در مصــرف انــرژی، مشــخص و غیرقابــل انــکار اســت ]4[. هــم 
بــه  رســیدن  در  بنیادینــی  نقــش  معمــاری  طراحــی  چنیــن 
آســایش حرارتــی ایفــا مــی کنــد. مصــرف انــرژی یــک ســاختمان 
کــه اثــر  گرفتــه در آن اســت  بــه شــدت وابســته بــه اقلیــم قــرار 
عمــده ای نیــز بــر عملکــرد حرارتــی آن دارد. از ایــن رو اقلیــم 
بایــد بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن ضوابــط طراحــی در طراحــی 

بهینــه ســاختمان در نظــر گرفتــه شــود ]5[.
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3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
و  فســیلی  هــای  ســوخت  ذخایــر  بــودن  محــدود  طرفــی  از 
همچنیــن آلودگــی هــای زیســت محیطــی ناشــی از ســوزاندن 
گســترش مباحــث مربــوط بــه محیــط زیســت  آن هــا باعــث 
و انــرژی شــده اســت. از اوایــل دهــه 1970 میــادی، بحــران 
کــره زمیــن موجبــات  گــرم شــدن  انــرژی و تخریــب الیــه ازن و 
اعمــال قوانیــن بــرای کنتــرل مصــرف انــرژی را فراهــم آورد ]6[. 
بنــا بــر اطاعــات منتشــر شــده در ترازنامــه انــرژی ســال 1384 
کشــور مــا بیشــترین میــزان مصــرف انــرژی بــه ترتیــب در  ، در 
بخشــهای خانگــی، تجــاری، حمــل و نقــل، صنعــت و کشــاورزی 
ــی  ــش خانگ ــرژی در بخ ــرف ان ــار، مص ــن آم ــاس ای ــر اس ــت. ب اس
و تجــاری  44/35 درصــد، حمــل و نقــل 29/73 درصــد و 
کشــاورزی 3/9 درصــد بــوده اســت. بــه عبــارت دیگــر، بیشــترین 
ســهم مصــرف انــرژی بــه بخــش خانگــی و تجــاری تعلــق دارد 
کشــورهای توســعه یافتــه ایــن  کــه در  و ایــن در حالــی اســت 
بخــش بمراتــب ســهم کمتــری را نســبت بــه بخــش صنعــت بــه 
خــود اختصــاص مــی دهــد]3[. بــه عبــارت دیگــر از نظــر اهمیــت 
ایــن  بــه  پرداختــن  انــرژی،  منابــع  حفــظ  و  زیســت  محیــط 
موضــوع مــی توانــد دغدغــه اصلــی طراحــان معمــاری در اقلیــم 
گونــه موضــوع، ســاختمان هــای شــهر  تهــران باشــد. بــرای 
گــون  تهــران انتخــاب شــده اســت. از میــان کاربــری هــای گونا
کاربــری جهــت  کاربــری اداری بــه عنــوان اصلــی تریــن  هــم 
ــه  ک ــی  ــراد در طــول روز و مکان حضــور و گردهمایــی و ارتبــاط اف
خ مــی دهــد و مــکان  غالبــا بیشــترین ســاعات روز هــر فــرد در آن ر
اصلــی انجــام امــور اداری و رســمی، بــرای مطالعــه انتخــاب 

شــد.

 4. مبانی نظری
کننــده میــان محیــط  ســاختمان بــه تعبیــری عنصــری جــدا 
بیــرون و داخــل هســتند تــا آســایش حرارتــی را در داخــل آن 
کننــد. بــرای ایجــاد آســایش حرارتــی  کنین ایجــاد  بــرای ســا
اشــعه  تابــش  می گــردد.  اســتفاده  متفاوتــی  روش هــای  از 
یــک  شــفاف  برســطوح  مســتقیم  صــورت  بــه  خورشــید 
گرمایــی و عــدم  ســاختمان باعــث توزیــع نامناســب انــرژی 
تعــادل حــرارت در ســاختمان می گــردد. ]7[ اســتفاده از ســایه 
بــان هــا، بــه عنــوان عضــو الحاقــی بــر پوســته ســاختمان ها 
گرمــای خورشــیدی در  کــم شــدن  گرمــای می توانــد باعــث 

شــود.  ســاختمان 

بــه ســایبان هــای داخلــی  ســایبان هــای خارجــی نســبت 
ورود  از  خارجــی  ســایبان های  زیــرا  دارنــد  بهتــری  عملکــرد 
اشــعه خورشــید بــه داخــل ســاختمان جلوگیــری می کننــد، 
امــا بــا اســتفاده از ســایبان های داخلــی اشــعه خورشــیدی، بــه 
داخــل ســاختمان راه میابــد و درنتیجــه حــرارت نیــز بــه محیــط 

داخلــی نفــوذ می کنــد. ]7[ عــاوه بــر ایــن بــه وجــود آمــدن 
فضــای هوایــی میــان ســایبان و ســطح نمــا نیــز بــه جلوگیــری از 
جریــان حرارتــی کمــک می کنــد. ]8[ ســایبان های پــره ای افقی 
یــا عمــودی بــه عنــوان روشــی غیــر فعــال بــرای تعدیــل بارهــای 
حرارتی،شــناخته شــده انــد. ایــن پره هــا  بــه عنــوان اجــزای 
ثابــت در نمــای ســاختمان، اشــعه های دریافتــی مســتقیم 
خورشــید را بازتــاب می کنــد و در نتیجــه بــار گرمایــی وارد شــده 
کــم می شــود.]8[  ســایبان های خورشــیدی  در ســاختمان 
ــش  ــه کاه ــرژی و درنتیج ــرف ان ــزان مص ــر می ــزایی ب ــه س ــر ب تاثی
مصــرف ســوخت های فســیلی دارنــد. ســاختمان ها بیــش از 
کــه  کل منابــع انــرژی را مصــرف می کننــد  40درصــد از میــزان 
بیــش از نیمــی از ایــن مصــرف صــرف تعدیــل بارهــای گرمایــی و 
ســرمایی ســاختمان ها می شــوند. بیشــترین میــزان بار هــای 
گرمایــی بــر روی پوســته دربهــارو پاییــز و در جبهــه جنوبــی 
شــرقی و جنــوب غربــی هســتند.]9[ ســایبان های ثابــت بــر 
روی نمــا معمــوال بــر روی ســطوح شیشــه ای اســتفاده مــی 
شــوند تــا میــزان دریافــت انــرژی خورشــیدی را بــه حداقــل 

برســانند. 

ــرژی خورشــیدی را دارد.  ــی بیشــترین دریافــت ان نمــای جنوب
در ایــن جبهــه اســتفده از عناصــر افقــی مانــع از نفــوذ انــرژی 
ــده  ــی فای ــودی ب ــتفاده از عناصرعم ــود و اس ــیدی می ش خورش
خواهــد بــود.]10[ ســایبان اســتفاده شــده در ایــن مطالعــه نیــز 
گرفتــه اســت.  بــر روی جبهــه جنوبــی بــه صــورت افقــی قــرار 
ــتقیم  ــا غیرمس ــتقیم ی ــای مس ــورت ه ــه ص ــادی ب ــات زی مطالع
بــا موضــوع مرتبــط انــد. تمرکــز بــر نقــش فاضاهــای جمعــی 
]11[ و بهــره وری در مصــرف انــرژی ]12, 13[ و یــا اســتفاده از 

مصــرف  و  وری  بهــره  در  پیشــرفته  و  روزآمــد  فناوری هــای 
هوشــمندانه انــرژی ]14, 15[ و یــا نقــش مفاهیــم پایــه ]16[ 
در معمــاری پایــدار و هماهنــگ بــا محیــط زیســت؛ بخــش 
عمــده ای از ادبیــات تخصصــی موضــوع را مــورد نظــر قــرار داده 
اســت. توجــه بــه ارزیابــی بعــد از اســتفاده ]17[ و یــا الگوهــای 
کارایــی مجموعــه  برنامه ریــزی و برنامه دهــی بــرای افزایــش 
از  بخشــی   ،]18[ ســاختمان  صنعــت  و  ســاختمانی  هــای 
پیشــینه پژوهــش اســت. بــه طــور کلــی فضاهــای بــاز مجموعــه 
هــای مســکونی و مجتمــع هــای ســاختمانی ]19[ و همچنیــن 
الگوهــای نویــن معمــاری و شهرســازی، هدایــت شــهرداری و 
ــه نحــوی  ــا ســایر الگوهــای مربــوط، ب مدیریــت شــهری ]20[ و ی
کیفیــت  بــر معمــاری پایــدار و هماهنــگ بــا محیــط زیســت و 

ارزیابــی آن هــا تاثیرگذارنــد. 

برخــی از محققیــن بــر ایــن باورنــد کــه اســتفاده از ســایبان هــای 
خارجــی موثرتریــن و ارزان تریــن راهــکار بــرای کنتــرل شــرایط 
و  پایــدار  معمــاری  پژوهشــگران  اســت.  ســاختمان  داخلــی 
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کــرده اســت  ــا محیــط زیســت در ســال 2015 بیــان  هماهنــگ ب
کــه تابــش خورشــیدی توســط پــره هــای ســایبان بازتــاب و 
یــا جــذب میگــردد و درنتیجــه مانــع از نفــوذ بارهــای گرمایــی 
خورشــیدی بــه داخــل ســاختمان و کاهــش نیــاز بــه تهویــه و 
بارهــای ســرمایی در ســاختمان خواهــد شــد.]21[  در ایــن 
زیــرا  اســت  تمرکــز شــده  اداری  بــر ســاختمان های  مطالعــه 
اســتفاده از ســایبان هــا در ســاختمان هــای اداری بیشــترین 
اهمیــت را دارد. در ایــن ســاختمان هــا ســایبانها مــی تواننــد 
عــاوه بــر تاثیــرات حرارتــی میــزان آســایش بصــری را نیــز بهبــود 
بخشــند و در نیتجــه از میــزان چشــم زدگــی و روشــنایی بیــش از 

ــد.  ــی کن ــری م ــز جلوگی ــی نی ــد داخل ح

5.مقایسه تطبیقی 

5  1. لید 
لیــد بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن سیســتم هــای ارزیابــی در 
بنــا در  و ســاخت  زیــادی در طراحــی  تأثیــر  ایــاالت متحــده 
گذشــته داشــته اســت. از نظــر تاریخــی عنــوان مــی شــود  ده 
کــه در ســال 1993 شــورای ســاختمان ســبز ایــاالت متحــده 
ح ســاخت؛ ]22[ بــه عنــوان  بنیــان هــای اولیــه لیــد را مطــر
گامــی اساســی در پیشــبرد پایــداری و ارائــه محصــوالت ســبز 
گروهــی  بــه بــازار در صنعــت ســاختمان. ]21[ در ایــن میــان، 
فعــال  مشــارکت  انــرژی  و  محیطــی  طراحــی  کارشناســان  از 
داشــتند. بــرای تنظیــم ســند نهایــی، شــورای ســاختمان ســبز 
کمیتــه هــای متــوازن، شــفاف  ایــاالت متحــده، ســاختاری از 
گــروه هــای مشــاوره فنــی را فراهــم آورد. ]22[ ایــن شــورا بــه  و 
ــوزه  ــان ح ــرات ذینفع ــا، نظ ــت ه ــی، فرص ــات علم ــی ابداع بررس
ســاختمان و همچنیــن رای گیــری اعضــا بــرای امتیازدهــی مــی 
پردازنــد.  یــك ســاختمان مــی توانــد  بســته بــه امتیــاز کســب 
شــده پانتیــوم، طایــی، نقــر ه ای و یــا تأییــد شــده، ارزیابــی 

شــود. 

5  2.بریم 
ــاختمان  ــی س ــی محیط ــی روش ارزیاب ــه تحقیقات روش موسس
ش  رو  تریــن  متــداول  و  تریــن  قدیمــی  از  یکــی  اصــل  در 
هــای ارزیابــی پایــداری ســاختمان اســت. ]23[ ایــن روش، 
اســتاندارهایی را بــرای بهتریــن عملکــرد در طراحــی پایــدار 
از معیارهــای  بــه یکــی  در چندیــن ســطح فراهــم نمــوده و 
مهــم در عملکــرد محیطــی ســاختمان تبدیــل شــده اســت. 
]21[ مهمتریــن اولویــت هــای شــناخته شــده در ایــن حــوزه 

عبارتنــد از: 1   ارزیابــی خانــه هــای جدیــد و بازســازی شــده 
کنتــرل  شــامل آپارتمــان یــا خانــه 2   ابــزاری بــرای ارزیابــی و 
عملکــرد محیطــی خانــه هــای موجــود 3   ارزیابــی ســاختمان 
هــای جدیــد و بازســازی شــده دادگاه هــا 4   ارزیابــی تمامــی 

ســاختمان هــای درمانــی در فازهــای مختلــف چرخــه عمــر 
بازســازی  تأثیــر ســاخت و ســازهای جدیــد، مرمــت هــا و     5
کارگاه  کلــی 6   ایجــاد هماهنگــی در پیشــبرد پایــداری  هــای 
ــر ســاختمان  کیــد ب ــه هــا و واحدهــای صنعتــی 7   تا هــا، کارخان
ســاخت  از  پــس  و  طراحــی  مراحــل     8 منظــوره  چنــد  هــای 
بــرای مســکن ســالخوردگان و خوابــگاه 9   طراحــی زنــدان هــا، 
ــاال 10    ــت ب ــا امنی ــای ب ــدان ه ــان، زن ــروری جوان ــات بازپ موسس
ــای  ــدان ه ــی زن ــورد ارزیاب ــاخت م ــس از س ــی و پ ــل طراح مراح
کیــد بــر ســاختمان هــای  محلــی بخصــوص بــرای زنــان 11   تا
جدیــد، مرمــت و بازســازی ادارات در مراحــل طراحی 12   ارزیابی 
انــواع خــرده فروشــان شــامل نمایــش و فــروش کاالهــا، تهــی هی 
مــواد غذایــی 13   ارزیابــی ســاختمان هــای جدیــد، بازســازی و 
توســعه مــدارس ابتدایــی و راهنمایــی و دانشــگاه هــا و 14   بــه 
رســمیت شــناختن پیشــنهادات توســعه در مرحلــه برنامــه 

ریــزی و توســعه. 

6.ارزیابی بازدهی محیطی ساختمان 
تأســیس شــورای ســاختمان سبز در ژاپن در ســال 2001 ، نتیجه 
تــاش مشــترك دولــت، دانشــگاه و  بخــش صنعتــی بــود. نکتــه 
قابــل توجــه آن اســت کــه ارزیابــی بازدهــی محیطــی ســاختمان 
کنــد. ]13[  مراحــل مختلــف عمــر ســاختمان را ارزیابــی مــی 
ــاختمان  ــازی س ــا بازس ــد و ی ــاختمان جدی ــی س پیــش از طراح
موجــود، ســامانه ارزیابــی بازدهــی محیطــی ســاختمان نســبت 

گــذاری اقــدام مــی نمایــد.  بــه برچســب 

6  1.ساختمان پایدار  
ابــزار ســاختمان پایــدار در اصــل یــک چارچــوب کلــی بــر پایــه نرم 
افــزار، بــرای ارزیابــی عملکــرد پایــداری و محیطــی ســاختمان 
کانــادا راه انــدازی  کــه توســط ســازمان منابــع طبیعــی  هاســت 
کنــار آن بایســت بــه جریــان »چالــش ســاختمان ســبز«  شــد. در 
کــه از ســال 1996 پــا بــه عرصــه حرفــه ای  کــرد  )GBC( اشــاره 
ــرای  ــکاری ب ــدی ابت ــبز فرآین ــاختمان س ــش س ــاد. ]22[ چال نه
ســنجش و ارزیابــی عملکــرد پایــداری و محیطــی ســاختمان 
]24[ مهمتریــن  نــرم افزارهــای رایانــه ای دارد.  پایــه  بــر  هــا 
معیارهــای ارزیابــی مربــوط عبارتنــد از: 1   انتخــاب ســایت، 2   
برنامــه ریــزی پــروژه و توســعه، 3   مصــرف انــرژی و منابــع، 4   بارهــا 
ــاختمان،  ــی س ــی، 5   کیفیــت محیــط داخل ــارهای محیط و فش
6   جنبــه هــای اجتماعــی و اقتصــادی، 7   برنامــه ریــزی پــروژه 

و توســعه. 

6  2.ستاره سبز 
ــط  ــال 2003 توس ــبز در س ــتاره س ــی س ــی محیط ــتم ارزیاب سیس
شــورای ســاختمان ســبز اســترالیا را انــدازی شــد. ایــن سیســتم 
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شــود. ایــن روش شــامل تهویــه بــا نیــروی بــاد، تهویــه بــا اثــر 
دودکشــی، کاهــک تهویــه بــاد و روش بــام دوجــداره اســت 

گرمــای نهــان  گرمــای هــوا، بــا     ســرمایش تبخیــری: تبــادل 
مرطــوب. ســطوح  در  آب  قطــرات 

   ســرمایش تابشــی: انتقــال گرمــا از یــک ســطح گرمتــر بــه ســطوح 
خنــک اطــراف.  

   ســرمایش بــا اثــر جــرم: اســتفاده از دمــای ثابــت زمیــن بــرای 
خنــک ســاختن بنــا.

   ســرمایش از طریــق رطوبــت زدایــی: اســتفاده از ســه روش 
رقیــق ســاختن بــا اســتفاده از هــوای خشــک، تقطیــر و خشــک 

ج ســاختن بخــارآ ب از هــوای اتــاق.  کنندگــی، بــرای خــار

بــا توجــه بــه اینکــه قســمت وســیعی از کشــور ایــران در اقلیم گرم 
واقــع شــده، در معمــاری ســنتی ایــن ســرزمین ســرمایش فضــا 
از اهمیــت بیشــتری برخــوردار بــوده اســت. معمــاران ســنتی از 
راهکارهــا و عناصــر معمــاری متعــدد بــرای ایجــاد آســایش بــه 
صــورت ایســتا بهــره بــرده انــد]25[. از مهــم تریــن سیســتم هــای 
کــه در معمــاری بومــی ایــران مــورد اســتفاده  سرمایشــی ایســتا 

قــرار گرفتــه اســت مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود.

تامیــن  کنــار  در  ســنتی،  بناهــای  کالبــدی  ســاختار  و  فــرم 
سیســتم  یــک  عنــوان  بــه  کنین،  ســا نیازهــای  و  عملکردهــا 
ســرمایش ایســتا عمــل نمــوده و در تامیــن ســرمایش تابســتانی 
کــرده انــد. در حــال حاضــر بــه دلیــل  نقــش مهمــی ایفــا مــی 
شــرایط  بناهــا،  کالبــدی  ســاختار  در  شــده  ایجــاد  تغییــرات 
زمانــی و مکانــی و .. امــکان اســتفاده از بســیاری از ایــن سیســتم 
ــا  ــوان ب ــا ایــن حــال مــی ت ــدارد. ب هــا در ســاختمان هــا وجــود ن
ــی  ــای طراح ــه ج ــود، ب ــات موج ــرایط و امکان ــدی از ش ــره من به
کلــی بناهــا را بــه  تــک عنصــر الحاقــی، فــرم پوســته هــا و ســاختار 
ــرژی پیــش  کارا از نظــر میــزان دریافــت ان ســمت ســاختارهایی 

بــرد.

ارزیابــی در ابتــدا بــرای ســاختمان هــای اداری و ســپس در 
بخــش هــای صنعتــی، آموزشــی، ســامت و بهداشــت، آپارتمــان 
هــا، ســاختمان هــای خــرده فروشــی و ادارات توســعه یافــت. 
]24[ تمرکــز بــر ســاختمان ســبز و کمــك بــه ایــن بکارگیــری ایــن 

ــداف  ــن اه ــاختمان از مهمتری ــت س ــعه صنع ــا در توس ح ه ــر ط
کــه در  سیســتم ارزیابــی محیطــی ســتاره ســبز اســترالیا بــود 
عمــل تعاملــی از لیــد )LEED( و بریــم )BREEAM( بــه شــمار مــی 
آمــد. مهمتریــن محورهــای ارزیابــی در ایــن ســامانه عبارتنــد 
از: 1   مدیریــت، 2   کیفیــت فضــای داخلــی،3    انــرژی،4    حمــل و 
کولــوژی، 8   انتشــا  نقــل،  5   آب، 6   مــواد، 7   اســتفاده از زمیــن و ا

رآلودگــی و  9   نــوآوری.

بحث و تحلیل نتایج
بهــره وری و مصــرف هوشــمندانه انــرژی در بخــش مهمــی از 
ــوط  ــه موضــوع ســرمایش تابســتانی ســاختمان هــا مرب خــود ب
اســت. بــرای دســت یابــی بــه آســایش حرارتــی در تابســتان بــه 
کــرد.  گونــه ای پایــدار، بایــد از رویکــرد ســه مرحلــه ای اســتفاده 
ــواع تکنیــک هــا  ــه اول پرهیــز از گرمــا یعنــی اســتفاده از ان مرحل
ــه حداقــل رســاندن جــذب گرمــا در ســاختمان اســت.  ــرای ب ب
راهبردهــای طراحــی در ایــن ســطح شــامل اســتفاده مناســب 
از ســایه انــدازی، جهــت گیــری، رنــگ، ســبزینگی، عایــق بنــدی و 
کنتــرل منابــع داخلــی گرمــا مــی باشــد. از انجــا کــه پرهیــز از گرمــا 
معمــوال بــرای پاییــن نگــه داشــتن دمــا در تمامــی تابســتان، 
ــه تنهایــی کافــی نمــی باشــد، از مرحلــه دوم یعنــی ســرمایش  ب
ــه اول  ــه ترکیــب مرحل ک ــی  ایســتا اســتفاده مــی شــود. در صورت
کافــی نباشــد، معمــوال  و دوم بــرای حفــظ آســایش حرارتــی 
نیــاز بــه اســتفاده از مرحلــه ســوم یعنــی تجهیــزات مکانیکــی 

خواهیــم داشــت.     

انــواع ســامانه هــای سرمایشــی ایســتا بــر اســاس تعریــف در 
حــوزه بهــره وری و مصــرف هوشــمندانه انــرژی بــه 5 دســته 

اصلــی ]26[ تقســیم مــی شــوند:

   ســرمایش از طریــق تهویــه: اســاس ســرمایش ایســتا، جابجایــی 
کــه بــا افزایــش قــدرت تبخیــر باعــث ایجــاد ســرما مــی  هواســت 

  نمودال1( مراحل سه گانه تامین سرمایش ساختمان ها. ]25[
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بــه روش تهویــه طبیعــی  در ســرمایش ایســتای ســاختمان 
بــرای  زیــادی دخیلنــد و روش هــای متفاوتــی  پارامترهــای 
دســته بنــدی ایــن پارامترهــا وجــود دارد. در یــک روش عوامــل 
موثــر بــر تهویــه را مــی تــوان بــه دو دســته عوامــل مرتبــط بــا بنــا و 
عوامــل مرتبــط بــا ســایت تقســیم بنــدی نمــود. از پارامترهــای 
مرتبــط بــا بنــا مــی تــوان بــه شــکل پــان، ناهمــواری هــای ناشــی 
از تعبیــه پنجــره و ســایبان در جهــت رو بــه بــاد، طــول مانــع و 
کشــیدگی ســاختمان رو بــه بــاد، نســبت ارتفــاع بــه طــول مانــع 
و ... را نــام بــرد. از پارامترهــای مرتبــط بــا ســایت مــی تــوان 
بــه نحــوه اســتقرار ســاختمان هــا نســبت بــه یکدیگــر، ارتفــاع 
ــی ســاختمان هــا، نحــوه اســتقرار  کندگ ســاختمان هــا ]21[، پرا
ج در بافــت، فــرم  ــا عرضــی بلــوک هــا، وجــود خلــل و فــر ــی ی طول
شــهری  مبلمــان  و  محیطــی  عوامــل  هــا،  ســاختمان  بدنــه 
و  غیــره اشــاره نمــود. تقســیم بنــدی دقیــق تــری در ارتبــاط 
کــه در آن پارامترهــای  گرفتــه اســت  بــا ایــن عوامــل صــورت 

دخیــل از منظــر مقیــاس تقســیم بنــدی شــده انــد. در ایــن 
روش مجمــوع عوامــل دخیــل در ســه مقیــاس خــرد، میانــه و 
کان جــای مــی گیرنــد. ]28[ پارامترهــای مرتبــط بــا مقیــاس 
کان در حــوزه بافــت شــهری، مقیــاس میانــه در ارتبــاط بــا واحد 
همســایگی و مجموعــه ای محــدود از ســاختمان هــا و مقیــاس 
ح  ریــز در رابطــه بــا یــک تــک بنــا و اجــزای ســازنده آن مطــر
مــی شــوند. در ایــن تقســیم بنــدی عوامــل دخیــل در تهویــه 
طبیعــی از باالتریــن مقیــاس تــا ریزتریــن اجــزای تــک بنــا مــورد 

بررســی قــرار مــی گیرنــد.

ــا مقیــاس کان هــم در ایــن میــان از اهمیــت  عوامــل مرتبــط ب
پارامترهــا و شــاخصه  و ضــرورت ویــژه ای برخــوردار اســت. 
گــی هــا و ســاختار شــهری و شــبکه  هــای طبیعــی ســایت، ویژ
تهویــه  بــر  تاثیرگــذار  پارامترهــای  از   .. و  هــا  خیابــان  بنــدی 
ح یــک شــهر و فــرم و  کان هســتند. طــر طبیعــی در مقیــاس 
ــا کاهــش ســرعت  ــه افزایــش ی ــان هــا مــی توانــد ب ســاختار خیاب

لصالبطالیربثامسبشبلبس سانصابمدیسدی

زاب ب و کشر(یس گیا زاب ب)ِزاب بابادیبوِب ثامسبشبلهبطنمقِب

سیشبییسطبماکزی زاب بزبسه ببِب زاب ب و کشر(بببثامسبشبلهبطنمقِب زاب ب)ِزاب بابادیبوِب سیشرببثامسبشبلهبطنمقِب بخینیب)مس قیم(ببثامسبشِب ثامسبشِب
بخینیب)مس قیمبوبهیابمس قیم( زبسه ،بثامسبشِب

گم للبیسهچ 
سیشب زاب بزبسه ببِب زاب ب و کشر(بببثامسبشبلهبطنمقِب زاب )ِزاب بابادیبوِب سیشرببببثامسبشبلهبطنمقِب بخینیب)مس قیم(بثامسبشِب ثامسبشِب

ه بثامسمیبببثامسبشبیسبل ابجامب)ِیسسب اکیببیسبیره بنسیبآببم سن بببثسب بلهرلزیببِب بخینیب)مس قیمبوبهیابمس قیم(  ِب زبسه ببببثامسبشِب
مس قیم(

اکیببیسبیره بنسیبآببم سن بببثسب بلمملر بخینی)مس قیمبوبهیابمس قیم(  ِب زاب ب و کشر(بببثامسبشِب زاب ب)ِزاب بابادیبوِب ثامسبشبلهبطنمقِب
لهرلزی

بخینی)مس قیمبوبهیابمس قیم(یمضخسه  زاب )ِزاب ب و کشر(بببثامسبشِب ثامسبشبلهبطنمقِب

زاب ب و کشر(ذتیادبثسزیبفصهربیال تزبس سر زاب )ِزاب بابادیبوِب ثامسبشبیسبل ابجامب)ِیسسبمس قیم(ببثامسبشبلهبطنمقِب

زاب ب و کشر(ذتیادبثسزیبفصهربیال تزمل لر زاب )ِزاب بابادیبوِب ثامسبشبیسبل ابجامب)ِیسسبمس قیم(بببثامسبشبلهبطنمقِب

ایســتا در عناصــر معمــاری  اصــول ســرمایش  یــک(  جــدول 

بادگیر، شناشیل، ایوان، گودال باغچه و ..فناوري هاي به کار رفته در معماري بومی =  
 استفاده حداکثري از باد محلی براي تامین سرمایش تابستانی ( سرمایش ایستا)

تغییر ساختار کلی بناها، عدم امکان استفاده از فناوري ها 
و عناصر معماري سنتی با ساختار اصلی و اولیه ( نیاز به 

 متناسب ساختن آنها با مقتضیات زمانی و مکانی) 

اعمال تمهیدات و استراتژي هاي متناسب با زمان و مکان در 
راستاي بهره گیري حداکثري از مواهب طبیعی نظیر باد 

 براي تامین سرمایش تابستانی ( سرمایش ایستا)

 نیاز به رویکردي جدید در مقوله سرمایش ایستا در عصر حاضر

 

نمودار یک( تحوالت سیستم های سرمایشی سنتی و مدرن. ترسیم: نگارنده.
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ــاد دریافتــی توســط ســاختمان  ــور و ب ــاد و همچنیــن میــزان ن ب
کنــون پژوهــش هــای متعــددی  کنــد]29, 30[  تــا  کمــک  هــا 
در زمینــه ســاختار شــهری و پتانســیل تهویــه طبیعــی انجــام 
شــده اســت. پژوهــش هــای صــورت گرفتــه در زمینــه ارتبــاط 
ســاختار شــهری و تهویــه طبیعــی را مــی تــوان بــه صــورت زیــر 

دســته بنــدی نمــود: 

عوامــل مرتبــط بــا مقیــاس میانــه در جــای خــود از اهمیــت و 
ضــرورت ویــژه ای برخــوردار اســت. همجــواری ســاختمان هــا، 
نحــوه چیدمــان بلــوک هــا و عوامــل محیطــی از قبیــل پوشــش 
تهویــه  پتانســیل  بــر  دخیــل  عوامــل  جملــه  از  آب  و  گیاهــی 
طبیعــی در مقیــاس میانــه هســتند]33[. تعــدادی از پژوهــش 
هــای صــورت گرفتــه در ارتبــاط بــا عوامــل مرتبــط بــا مقیــاس 

میانــه در جــدول زیــر ارائــه شــده انــد.

همین بلصهربپژونشمحققثسلانملربپژونشهمین بپژونش

ل ِبسطب
پس لم انسیب
مقیسسب

زاب ب کالربوِب
طبیدر

 Passive design for
 urban thermal comfort:
 A compar  ison between
 different ur  ban forms in

Cairo

2008 Fahmy, M. and S.
Sharples

گمه بیسفتب زاب بطبیدربوبآثسبشبیال ِرب  بث ب  ن ثربجنبسربنمل،ِب
کنردبوبمدافربثست س بززنیبیسب ز نمنب ززنیبفشا د،بتمز بلیبوبپال

ایه ا بلقهییر

 The compact city: A
sus  tainable urban form1996.Jenks, M., Burton Eکمبوب  ن ثربمیزلربثسب بلهرلزیبوبثامسبشبطبیدرب  بیسفتبززنیبم ال

زاب بطبیدر مدسبببلمنبهمعبیسفتبززنیبلهبمنظابپ سهسیلِب

 Sun, wind and light :
 Ar  chitectural design

strategies
2001Brown and Dekay

کس لمریب گیسنرب  بمقیسسبززنیب اب  ن ثربل ابلث فس دبلهبپمزشب
ازبعبفضسنسیبیسهب  بثست س ب زاب بطبیدر+ب ن ثرِب ثامسبشبی بدوشِب

زاب بطبیدر تمز بلیبوبهقشبآرب  بلفزلبشبپ سهسیلِب

 Climate responsive
 ar  chitecture: A design
 hand  book for energy

efficient buildings

2001 Krishan, A., N.
Baker, S. Yannas

گینیبتیسیسربنسیبززاب زاب بطبیدرب ابلثسسبجزتب  ن ثربپ سهسیلِب
هسبتبی بجزتبنهشبیس بهسلببب

 Climatic aspects of ur  ban
design in tropical re  gions1992Givoni, Bنمنبهلنب بچاتشبتیسیسربنسبوبمدس ابهسبتبی ب لث سیبیس ب ِدیینب زین ِب

زاب بطبیدر هسلببی بمنطا ب ث یس یبی بیسرِنمنبپ سهسیلِب

جدول دو( پژوهش های صورت گرفته در ارتباط با پارامترهای مقیاس کان در ارزیابی کارایی انرژی در ساختمان ها. ]31, 32[ ترسیم: نگارنده.

همین بلصهربپژونشمحققثسلانملربپژونشهمین بپژونش

ل ِبسطب
پس لم انسیب
مقیسسب

زاب ب میسه بوِب
طبیدر

 Setlement patterns and
 site planning, in Cli  mate
responsive architec  ture

2001Meir, I.Aس یابم قس لبللگایبم سن تبوبنینشینربثست یسربنسبوبپ سهسیلب  ن ثرِب
ِزاب بطبیدر

 Natural ventilation in
 buildings : a design

hand  book
1998Allard, Fس یابم قس لبممقدیتبیهمکبنسیبثست یسهربهسبتبی بنمبوب  ن ثرِب

زاب بطبیدر  دبسفتِب

 Multicriteria optimisa  tion of
 the building ar  rang`ement

 with applica  tion of numerical
simula  tion

2000 Klemm, K., W. Marks,
and A.J. Klemm

بیینب ز نمنبممقدیتبقال گینیبیهمکبنسیبثست یسهرب ابلثسسب ل لئ بوِب
زاب بطبیدر  دبسفتبوب زادبمنریبلهِب

 Environmental site layout
planning2000 Littlefair, P., M.

Santamouris, S. Alvarez
زاب بوبلث فس دب طالیربثسبتبوبجسهیسمیبثست یسربنسب ابلثسسبمقمل ِب

لهبهیننیبیس 

 Policies and technical
 guidelines for urban plan  ning

 of high  density cities    air
ventilation assess  ment

2009Ng, Eزاب ب کمبیسرب الثسسب دبسفتِب ال ل لئ ب ننیم نسیبطالیربززانسمیبیسِب
طبیدر

 Planning and building cities
in hot regions1992.Rimsha, A.Hمج بی بزالبطب گامبیسِب کبینسبوبطالیربززنیب  بلقهیمبنسیب طالیرِب

زاب بطبیدر( کیرب ابجنبسربیس بوبلث فس دبلهِب س لقهییرب)بیسِب

Passive cooling of buildings1996 Asima  kopolous, D. and
M. San  tamouris

زاب بطبیدربثست یسربنسبوبلت الفبل ِفسعب لب س بل ِبسطبمیسرب دبسفتِب
میسربیهمکبنس

 The influence of urban
vegetation on air flow2003 Vogt, J., H. Lauerbach,

M. Meurer
گیسنرب  بلب س بجنبسربمطهمبب  ن ثربل ِبسطبمیسربلث فس دبلهبپمزشب

وبلفزلبشبپ سهسیلبنسیبثسبتب الی

جــدول ســه( پژوهــش هــای صــورت گرفتــه در ارتبــاط بــا پارامترهــای مقیــاس میانــه در ارزیابــی کارایــی انــرژی در ســاختمان هــا. 
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همین بلصهربپژونشمحققانملربپژونش

سبتا بوِبزاب بطبیدر
یبمقیس

ل ِبسطبپس لم انس

پالرب لتهر

Ventilation problems in hot countries

1968.Givoni, Bقسیمبینریبفضسنسیب لتهرب  بللگایبجنبسربنملب  ن ثربهحمدِب
  ب لتلبثست یسر

 Natural ventilation design for houses
in Thailand

2001

 Tantasavasdi, C., J.
Srebric, and Q. Chen

زاب ب کس لمریبثست یسربنسیبپالربآهل ب  ب زادبمنریبلهِب  ن ثرب
مصی بی بلث فس دبلهبپس ِیشنبنسب  بممل  بیسیس بضنندی طبیدربوِب

 Climatic building design: Energy   
 effi  cient building princi  ples and

practice

1983

 Watson, D. and K.
Labs

دسملبمیسرب ِبیینب لن س نسیبمدیس له بی بمنظا بلب س ِب
زاب ب کثنیبلهبجنبسربوِب گینیبیرل ایه ا نسیبمدیسدیبوب زادب

نملب  بفضسنسیب لتهربثست یسر

Natural ventila  tion in buildings

1998Allard, F
ِببینب لن س نسمیب الیبجسهیسمیبوبچینشبفضسنسیبم در ب

کس لمیبجنبسرب  لتلبپالرببکبفضسیبمس مهرب  ب لث سیب زبم ب
زاب بطبیدر نملبوِب

Tropical architec  ture

1978Kukreja, C.Pکثابپ سهسیلبلث فس دب ِبیینبللگمنسیبوبطاحبنسیبپالرب لدیبیرل
کثابجنبسربنملیب لتهرب  بمنسطقبمد رل زاب بطبیدربوبیرل لهِب

ل ِفسع

Natural ventila  tion design
2004Heiselberg, Pکسنشب مسبوب  ن ثربهقشبلفزلبشبل ِفسعبفضسنسیب لتهرب  ب

سیس سر لب س بآثسبشبلقهییرب  ِب

Passive cooling of buildings

1996 Asimakopolous, D.
and M. San  tamouris

کسنشب مسبوب  ن ثربهقشبلفزلبشبل ِفسعبفضسنسیب لتهرب  ب
سیس سر لب س بآثسبشبلقهییرب  ِب

ِم دبثست یسر

 An approach for analysis of urban
morphology

2005 Yoshida, H. and
.O. M

نسثبست،بی م،بثطحبوب..بثست یسربوب  ن ثربل ِبسطبمیسرِب
جنبسربنملب  بلطالفبآر

Environmental site layout planning

2000

 Littlefair, P., M.
Santamouris, S

کمبثست یسربوبثااتبیس ب  بلطالفبآرب)ب ال ِبیینبل ِبسطبمیسرِب
  صربثطحبلزغسل(

 Wind tunnel tests on the relationship
 between building density and
pedestri  an  level wind veloci  ty

2008 Kubota, T., M.
Miura, Y. Tom  inaga

کمبثست یسربوبثااتبیس ب  بلطالفبآرب)ب ال ِبیینبل ِبسطبمیسرِب
  صربثطحبلزغسل(

Natural ventila  tion design

2004Heiselberg, Pنسثبستبثست یسرب)بطالبی بااض(ب  ب  ن ثربل ِبسطبمیسرِب
زاب ببکبطاف بوب وبطاف  کس لمریِب

 Aerodynamic properties of urban
 areas derived from analysis of surface

form

1998 Grimmond, C.S.B.
and T.R. Oke

 ن ثربل ِبسطبم یمعبثطمحبپمث  /بمسسیتبهمینبوب زادبندیب
لهبجنبسربطبیدربنمل

فامبوبز لبثست یسرب)ییسطب ل (

 Airflow in court  yard and atrium
 buildings in the ur  ban environment: A

wind tunnel study

2001

 Sharples, S. and R.
Bensalem

زاب ب پ سهسیلبثست یسربنسیبپسثیمبوبییسطب ل ب  ب زادبندیبلهِب
طبیدربیسبیس 
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در نهایــت عوامــل مرتبــط بــا مقیــاس خــرد هــم بخصــوص در 
صنعــت ســاختمان از اهمیــت و ضــرورت ویــژه ای برخــوردار 
حــوزه  بــا  مرتبــط  عوامــل  و  پارامترهــا  مجموعــه  اســت. 
ــم  ــوند. از مه ــی ش ــدی م ــته بن ــرد دس ــاس خ ــاری، در مقی معم
طبیعــی  تهویــه  پتانســیل  بــر  تاثیرگــذار  پارامترهــای  تریــن 
در مقیــاس خــرد و حــوزه معمــاری مــی تــوان بــه فــرم پــان، 
گیــری بنــا، ســاختار پوســته، فــرم و  ارتفــاع ســاختمان، جهــت 
کنــون پژوهــش هــای متعــددی در زمینــه  کــرد. تــا  .. اشــاره 
هــای مختلــف ارتبــاط معمــاری و تهویــه طبیعــی در زمینــه 

کــه تعــدد و  ــا ایــن تفــاوت  هــای مذکــور صــورت گرفتــه اســت. ب
تکثــر پژوهــش هــا در برخــی از حــوزه هــا بیشــتر و در برخــی دیگــر 
ــر اســت. از ایــن رو مطالعــه پیشــینه پژوهــش، مقدمــه ای  کمت
گرفتــه  بــر شناســایی قــدرت و ضعــف پژوهــش هــای صــورت 
در ایــن حــوزه مــی باشــد و خاهــای موجــود و زمینــه هــای 
مناســب بــرای تحقیــق و انجــام پژوهــش در حــوزه معمــاری 
و ســرمایش ســاختمان را نشــان مــی دهــد. جــدول زیــر بــه 
گرفتــه در زمینــه  بررســی تعــدادی از پژوهــش هــای صــورت 

هــای مختلــف ) مقیــاس خــرد( را نشــان مــی دهــد. 

گرام نهایی الگوی بومی سازی شده برای ارزیابی کارایی انرژی در ساختمان های شهر تهران دیا
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 نتیجه گیری
بــرای  شــده  ســازی  بومــی  الگــوی  هــدف  بــا  پژوهــش  ایــن 
کارایــی انــرژی در ســاختمان هــای شــهر تهــران، بــا  ارزیابــی 
نگاهــی تطبیقــی بــه بررســی روش هــای تبییــن مــدل هــای 
ارزیابــی پایــداری پرداختــه اســت. بــه عبــارت دیگــر نتایــج ایــن 
کمــی  پژوهــش مبتنــی اســت بــر توســعه چارچــوب ارزیابــی 
معمــاری پایــدار، بــا در نظــر گرفتــن یکپارچگــی و برهــم کنــش 
گانــه پایــداری در بناســت. ایــن هــدف بــه وســیله  ابعــاد ســه 
کــه میــزان  تعییــن شــاخص هــا و معیارهــا در تــاش اســت 

کنــد.  کمــی تعییــن  پایــداری بنــا را بــه صــورت 

کــه الگــوی  دســتاوردهای پژوهــش نشــان دهنــده آن اســت 
بومــی ســازی شــده بــرای ارزیابــی کارایــی انــرژی در ســاختمان 

هــای شــهر تهــران شــامل مــوارد ذیــل مــی باشــند:

رشــته  میــان  پایــداری  ارزیابــی  هــای  چارچــوب  1  -بررســی   
ارزیابــی  بــرای  ای موجــود و شناســایی چارچــوب مناســب 

بنــا. در  پایــداری   یکپارچــه 

ــا رویکــرد ك لنگــر  ــا، ب ــداری در بن  2   -تدویــن شــاخص هــای پای
ــداری. ــه تمامــی ابعــاد پای ب

 3   -تعییــن معیارهــای کمــی بــرای شــاخ صهــای تعییــن شــده. 
4  -ارزیابــی چارچــوب و معیارهــای تدویــن شــده در بناهــای 

مســکونی. 

ــی  ــی کارای ــرای ارزیاب ــده ب ــازی ش ــی س ــوی بوم ــر الگ ــد ب کی ــا تا ب
انــرژی در ســاختمان هــای شــهر تهــران، نتایــج تحقیــق نشــان 
کــه تدویــن مرجــع ارزیابــی پایــداری بنــا، الزمــه ی  مــی دهــد 
گیــری از نتایــج تــاش هــا در ایــن حــوزه   یکپارچگــی و بهــره 
اســت؛ بــا توســعه ی آن مــی تــوان پیشــنهادات و دســتورالعمل 
هــای پایــداری را ســنجیده و توســعه داد. همچنیــن مــی تــوان 
ایجــاد  در  شــده  ارائــه  راهکارهــای  و  راهبردهــا  اهــداف،  بــه 
شــرایط پایــدار بنــا، بــا ارائــه چارچــوب و معیارهــای مناســب 
قابلیــت ارزیابــی داد. از ســوی دیگــر، رویکردهــای  یــك بعــدی 
محیطــی،  مســائل  از  یــك  هــر  بــه  جزءنگــر  )رویکــرد  ارزیابــی 
پایــداری  اهــداف  بــه  اقتصــادی و اجتماعــی( در دســتیابی 
ضعیفنــد؛ ارائــه ی چارچوبــی  یکپارچــه )بــا در نظــر گرفتن رابطه 
ــه را هحــل  ــگاه کمــی ب ــداری و کل نگــر( و ن ــه پای ابعــاد س هگان
هــا، محدودیــت هــا و نواقــص را برطــرف مــی کنــد. و در نهایــت 
بــا تدویــن چارچــوب مناســب ارزیابــی، مــی تــوان شــاخص هــا و 
معیارهــای پایــداری منتــج از پــژوه شــها را یکپارچگــی بخشــید.

پرسش های پیش رو برای پژوهش های آینده: 

ــه مــی  ــدازه گیــری و چگون ــا اســتفاده از چــه مکانیــزم هــای ان ب
تــوان یــك چارچــوب کمــی و هماهنــگ را در ارزیابــی پایــداری 
کــرد؟  تبییــن  پایــداری  ابعــاد  یکپارچکــی  بــر  کیــد  تا بــا  بنــا، 
شــاخص هــا، محورهــا و چارچــوب هــای مناســب در شــکل 

کــدام انــد؟ گیــری ابــزار ارزیابــی بنــای پایــدار 

بناهــای  یــا  و  ســاختمان  صنعــت  مربــوط  الگوهــای  ســایر 
مربــوط در حــوزه هــای مســکونی، تجــاری، تفریحــی و غیــره، 
ــرار  ــه مــی تواننــد در مــدل طراحــی شــده مــورد تحلیــل ق چگون
گیرنــد؟ و امتیــاز قابــل قبــول بــرای هــر یــک از گونــه هــا چگونــه 

قابــل محاســبه اســت؟ 
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