
مطالعات تکنولوژي در ساختمان هاي انرژي صفـر



بشر همواره بیشترین انرژي مورد  
نیاز خود را از منابع انرژي تجدید 

نور خورشید،  پذیر و پاك مانند 
به دست   باد و آب هاي روان 

می آورد و محل زندگی و یا خانه  
هاي خود را به گونه اي می ساخت 

که بیشترین استفاده را از این 
. انرژي ها بنماید

  و اکتشاف دلیل به اخیر دوران در
  زغال مانند فسیلی انرژي منابع فراوانی
 گاز و آن مشتقات و نفت سنگ،
  نسبی بودن پایین همچنین و طبیعی
  کم و رویه بی استفاده به ها، آن قیمت
  و نمود اقدام انرژي منابع این از بازده
  هاي انرژي از استفاده فرهنگ کم کم

 .شد سپرده فراموشی به پذیر تجدید
.است

به دالیل 
کاهش شدید منابع انرژي فسیلی-
باال رفتن قیمت آن ها-
مشکالت و معضالت زیست محیطی-
تولید زیاد گازهاي گلخانه اي -
دوباره استفاده از منابع انـرژي تجدیـد    

پذیر، به صورت جدي تر مطرح گردیـده  
.است

گذشتهحال آینده

سیر انتخاب منبع انرژي



کاهش میزان اتالف و هدر رفت انرژي 
این امر معموال از طریق روش هاي مختلف از جمله استفاده از مصالح مناسب و عایق ها، پنجره هاي دو یا چند جداره و 

. خاص، درزبندي کامل و مناسب و موارد دیگر صورت می گیرد

کاهش نیاز به مصرف انرژي در ساختمان
در این زمینه نیز راه کارهایی از جمله استفاده از نور خورشید در روز براي روشنایی، تهویه و جریان طبیعی هوا در  

شایان ذکر است که محدودیتی در . ساختمان، بهره بردن از انرژي گرمایی خورشید در زمستان و موارد دیگر وجود دارد
طراحی و ... طراحی و معماري ساختمان انرژي صفر وجود ندارد و حتی می تواند به صورت معماري سنتی، مدرن و 

ساخته شود

تامین انرژي مورد نیاز ساختمان از منابع تجدید پذیر
جبران کمبود انرژي مورد نیاز و مواردي مانند روشنایی در شب، باید از تجهیزاتی که می توانند از منابع پاك و تجدید 

که انرژي خورشیدي را به برق (این تجهیزات شامل سلول هاي فوتوولتاییک . پذیر، انرژي تولید کنند استفاده نمود
. ، توربین هاي بادي، آب گرم کن خورشیدي و مواردي از این دست می باشد)مستقیم تبدیل می کند
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Today, there are 
FIVE main 

categories of 
energy efficient 

houses: 

low energy 
house 

passive 
house (ultra-
low energy 

house) 

zero-energy 
house (or 
net zero 
energy 
house) 

autonomous 
building 

(house with 
no bills) 

energy-plus-
house 
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Zero) صفر انرژي هاي ساختمان ها، ساختمان این نوع ترین ال ایده Energy Buildings) بدون باید که باشد می 
 پذیر تجدید و پاك هاي انرژي از را انرژي به خود احتیاجات کلیه فسیلی، سوخت از استفاده یا و برق شبکه به اتصال
Off طراحی نوع این به که کند تامین خورشیدي انرژي مانند Gridشود می گفته. 

  (Off Grid)ساختمان هاي انرژي صفر

Net هاي ساختمان ها، ساختمان این دیگر نوع Zero Energy باشند می (NZEB). شبکه به ها ساختمان این 
 به نیاز که زمانی در و دهند می انتقال شبکه به را انرژي این دارند، انرژي مازاد که مواقعی در و باشند می متصل
 شبکه، از شده گرفته انرژي میزان ساله یک دوره یک در ولی خرند می انرژي شبکه از دارند، انرژي کمبود جبران
 .باشد می شبکه به تحویلی انرژي از )کمتر گاهی و( مساوي

  (Net Zero Energy)ساختمان هاي انرژي صفر 



 بندي دسته ذیل شرح به گرفت نظر در صفر انرژي ساختمان طراحی در باید که کلی موارد توان می خالصه طور به
:نمود

 بردن کار به بدون خورشید نور از طبیعی استفاده( خورشیدي غیرفعال هاي سیستم از استفاده -1
)خاص تجهیزات

)پربازده یخچالهاي مصرف، کم هاي چراغ جمله از( باال بازدهی با تجهیزات از استفاده -2 
)پاك تجدیدپذیر هاي انرژي( ... و خورشید نور باد، طریق از برق انرژي تولید -3
ساختمان در انرژي مصارف مانیتورینگ و کنترل -4
انرژي زمینه در افراد فرهنگ اصالح -5

 انرژي برق،(صفر انرژي ساختمان یک نیاز مورد انرژي تأمین براي که تجدیدپذیر انرژي منابع انواع به ابتدا حاضر، گزارش در
 براي روز در خورشید نور مانند طبیعی هاي پدیده از استفاده راهکارهاي سپس شود می پرداخته روند می کار به )گرمایی

باشد می ... و ساختمان هواي طبیعی تهویه هوشمند، هاي پنجره جدید، مصالح از استفاده روشنایی،



 

 انواع .شوند می بازتولید خود به خود و دارند طبیعی منشاء که هستند هایی انرژي پذیر، تجدید هاي انرژي
 مرحله به ها انرژي این از بعضی از استفاده تنها تاکنون ولی باشد می بشر دسترس در ها انرژي این از مختلفی
 ها انرژي این .نمود اشاره باد انرژي و خورشیدي انرژي به توان می ها انرژي این جمله از .است رسیده تجاري

 یا و نمود تبدیل برق انرژي به بادي هاي توربین و فوتوولتاییک سلولهاي مانند خاصی تجهیزات با توان می را
.برد بهره )گرم آب تهیه و گرمایش براي( مستقیم صورت به خوشیدي انرژي گرماي از
 توضیح دارند، صفر انرژي هاي ساختمان در را استفاده بیشترین که پذیري تجدید هاي انرژي ذیل گزارش در 

:باشند می ذیل موارد شامل که است شده داده

تولید برق از نور خورشید و سلول هاي فوتوولتاییک 

تولید برق از انرژي باد و توربین هاي بادي

تأمین انرژي گرمایی از نور خورشید





 می منظور این به .است خورشیدي نیروي از استفاده صفر انرژي هاي ساختمان در برق انرژي تولید هاي راه از یکی
 برق مستقیم جریان به مستقیما را خورشید نور سلولها این .نمود استفاده (PV) فوتوولتاییک هاي سلول از توان

 ساختمان در و شود می تبدیل متناوب برق جریان به کننده تبدیل یک توسط جریان این سپس و کنند می تبدیل
  .گردد می توزیع



.باشد می رسانا نیمه مواد مبناي بر فوتوولتاییک هاي سلول اکثر تکنولوژي
 عمر اما .ندارد نگهداري و تعمیر به نیاز و باشد می سال 30 حدود ودر زیاد معموال سلولها این عمر طول

.است سال 10 تا 5 حدود کننده تبدیل هاي دستگاه
 کند، حرکت خوشید نور تابش جهت در که اي گونه به متحرك، صورت به توان می را فوتوولتاییک هاي سلول

.کند می تولید بیشتري برق درصد 20 از بیش ولی دارد بیشتري پیچیدگی و قیمت سیستم این .نمود طراحی



 3 در توان می که شود می تولید مختلف خصوصیات و ها قابلیت با  فوتوولتاییک هاي سلول از زیادي انواع اکنون هم
:نمود بندي دسته را ها آن نسل
  سیلیکونی ویفر )اول نسل
.است باالتر آن قیمت لی و است افتاده جا آن تکنولوژي و کند می تولید بیشتري برق و باشد می ضخیم الیه که

نازك الیه )دوم نسل
 از .است ساختمان از بیشتري هاي قسمت در آن کاربرد امکان نتیجه در و باشد می نیز انعطاف قابل و بوده نازکتر که
.کند می تولید کمتري برق ولی است تر ارزان قیمت نظر

  )سوم نسل
 ولی باشند می سبک و پذیر انعطاف نیز سلولها این .باشد می باال بازده و کم قیمت ها، سلول این تولید از هدف

.است نرسیده بلوغ مرحله به هنوز آنها تکنولوژي







PV سلولهاي نصب براي ها پارکینگ سقف مانند ساختمان جانبی و فرعی سطوح از استفاده



سلولهاي فوتوولتاییک در کنار سیستم روشنایی طبیعی



 نیروي است، شده می استفاده انسان توسط نیز قدیم هاي زمان از که پذیر تجدید انرژي منابع از یکی 
 .نمود تبدیل برق انرژي به را باد توسط شده ایجاد دوار حرکت توان می ژنراتورها کمک با امروزه .است باد

 مناسب بازدهی دارند، یکنواخت و دائمی بادهاي که مناطقی در بیشتر انرژي نوع این از گیري بهره هرچند
.دارد
 وات صد چند از برق تولید توان که دارد وجود مختلفی ژنراتورهاي و بادي هاي توربین حاضر حال در  
  .است ساخته ممکن باد انرژي از را مگاوات چندین تا



یکی از موارد مهم مربوط به انرژي باد، محل قرار  
به گونه اي کـه  . گیري و ارتفاع نصب توربین است

حتی براي ژنراتورهاي کوچک که تا چند کیلووات 
 15تـا   10برق تولید می کنند، توربین باید حدود 

ماننـد  (متر باالتر از تمام سازه ها و موانع طبیعـی  
. متري باشد 150موجود در شعاع حدود ) درختان

 33توربین هاي بزرگ را نیز باید حداقل در ارتفاع 
چراکـه  . متري و بیشتر از سطح زمین نصب نمـود 

در ارتفاع باالتر، باد با سرعت بیشتر و یکنواخت تر 
.می وزد



 ترجیح صفر انرژي هاي ساختمان طراحان بعضی
 سقف روي که کوچک خیلی ژنراتورهاي از دهند می

 این .کنند استفاده باشد نصب قابل ساختمان
.کنند می تولید برق کیلووات 2 از کمتر ژنراتورها



 مصارفی براي بهداشتی گرم آب .باشد می بهداشتی گرم آب تهیه خورشیدي، انرژي استفاده موارد از دیگر یکی
 .رود می کار به استخر آب کردن گرم و شستشو حمام، مانند

 می گفته Collector آن به که باشد می انرژي کننده جمع یک به نیاز خورشید، نور کمک با آب کردن گرم براي
 گرماي از مستقیما کند، می تبدیل برق انرژي به را نور که فوتوولتاییک هاي سلول خالف بر تجهیز، این .شود

.کند می استفاده کردن گرم براي خورشید
 نیز سردسیر مناطق در حتی .نمود استفاده خورشید گرماي از سال فصول تمام در تقریبا توان می گرم، مناطق در
 .نمود کافی استفاده انرژي این از توان می زیادي ماههاي در

 هواي و آب که( انگلیس کشور در که است مدعی خورشیدي، انرژي کمک با گرم آب تهیه هاي سیستم از یکی
 تهیه براي نیاز مورد سالیانه انرژي از درصد 50 تا 40 مربعی، متر 5 تا 2 کلکتور یک با تواند می )دارد ابري و سرد
 سال در انرژي ساعت کیلووات 1750 تا 800 تواند می سیستم این .کند تامین را سانتیگراد درجه 60 گرم آب

.کند تامین



طبقه   3نمودار جریان سیستم خورشیدي آب گرم بهداشتی براي ساختمان 



کلکتورها
کلکتورها که انرژي خورشید را جذب و گرماي مورد نیاز براي گرم کردن آب تبدیل می کنند، انواع مختلفی دارند 

:ولی دو نوع اصلی آن عبارت است از 

Flat Plate Collectors)(کلکتور مسطح    (Evacuated Tube Collectors)کلکتور لوله اي



 .نمود استفاده سرمایشی سیستم راهبري براي خورشید نور انرژي از توان می تابستان، در فراوان آفتاب وجود دلیل به
 سرمایش براي برق از استفاده و برق به خوشید نور تبدیل  اول روش .است موجود کار این براي مختلفی هاي روش
 براي سرمایشی سیستم توان می جذبی چیلرهاي و خورشیدي کلکتورهاي از استفاده با دیگر روش در .باشد می

.است شده ارائه ادامه در که نمود طراحی صفر انرژي هاي ساختمان



  .گردد می تقسیم شب در روشنایی و روز هنگام در روشنایی قسمت دو به ساختمان در روشنایی تامین
 نور که نمود استفاده مربوطه هاي باطري و فوتوولتاییک هاي سلول از باید شب در روشنایی  تامین براي   

 مصرف به شب در و نمایند می ذخیره را آن برق نیروي به تبدیل ضمن و کرده جذب روز طول در را خورشید
.رسد می ها چراغ
 معماري و نما در نکاتی بینی پیش با توان می ،)طبیعی روشنایی( روز طول در الزم روشنایی تامین براي اما  

 ذکر شایان .یافت دست خوشید طبیعی نور از استفاده با تنها و انرژي مصرف به نیاز بدون کافی نور به ساختمان
 دارد روشنایی (LUX) لوکس 7،000 تا نیز زمستان فصل در آسمان بودن ابري هنگام حتی خورشید نور است

  بین تنها ادارات و ها کالس مانند عمومی فضاهاي نیاز که است حالی در این و .)غروب و طلوع زمان از غیر به(
.باشد می لوکس 500 تا 200



که با کمک سطوح بازتاب دهنده، نور را به فضاي داخل اطاق هدایت می کندسیستم روشنایی آنیدولیک 





مقایسه تفاوت میزان نور در یک اتاق در دو حالت نوردهی 
بیشتر بودن نور در سیستم نوردهی آنیدولیک نسبت به حالت متداول شیشه دو جداره واضح می باشد



سیستم آنیدولیک کامل تر براي هدایت نور در اطاق با عمق زیاد





 روشنایی تأمین هاي روش از یکی نیز اکنون و است بوده مرسوم قدیم از روشنایی براي نیز ها نورگیر از استفاده
  از توان می ندارد، نورگیر یا پنجره به دسترسی که فضاهایی به نوردهی براي اما .باشد می روز طول در ساختمان

Light) نوري هاي لوله Pipes or Light Tubes) صفحات کمک با ساختمان سقف از را نور که نمود استفاده 
.کند می هدایت اطاق داخل به ها دهنده بازتاب همچنین و نور کننده منتقل شفاف







 سهم بیشترین زمستان در چه و تابستان در چه ،ساختمان کف و بام دیوارها، شامل خارجی هاي جداره
 اصلی مانده باقی عامل شود، استفاده عایق هاي پنجره از اگر خصوص به .دارند ها ساختمان انرژي اتالف در را

 از ساختمان خارجی هاي جداره کاري عایق اینرو از .باشد می خارجی هاي جداره ساختمان، در انرژي اتالف
 دیوار براي مناسب کاري عایق از باید حتما صفر انرژي هاي ساختمان در لذا و است برخوردار بسزایی اهمیت

.نمود استفاده سقف و ها
 حرارت باشد باالتر مقاومت این که قدر هر .است آن حرارتی مقاومت میزان عایق انتخاب در مهم نکته 

 کردن سفید که است ذکر شایان .دارد همراه به بیشتري جویی صرفه و کند می عبور عایق هاي الیه از کمتري
 مانند نوعی به و شده تابستان در انرژي اتالف کاهش باعث گرم، مناطق در ساختمان بیرونی هاي جداره رنگ
 به ها آن از استفاده و دارند پایینی حرارت انتقال ضریب نیز جدید مصالح بعضی .کند می عمل عایق یک
 .کند می کمک ساختمان شدن عایق



 ساختار داراي که است بتنی شود، می نامیده گازي بتن یا و AAC اختصار بطور که شده اتوکالو هوادار بتن
 داخلی جداکننده دیوارهاي اي، سازه هاي قاب در پرکننده عنوان به AAC هاي بلوك .باشد می متخلخل
 محصول این .شود می برده بکار آتش انتشار برابر در محافظ دیوار واحدها، مابین جداکننده دیوارهاي غیرباربر،
 پانل .می باشند کاربرد قابل عمودي و افقی صورت دو به دیواري هاي پانل .دارد را کارخانه در شدن پانل قابلیت
.شود نصب بتنی یا فلزي سازه یا و باربر دیوار روي باید نیز سقفی هاي

 (AAC)بتن هوادار اتوکالو شده

این محصول ضمن سبک بودن و مصرف کمتر سیمان، 
مزایاي زیادي دارد که یکی از این خواص که می تواند 
در ساختمان هاي انرژي صفر مفید باشد، پایین بـودن  
ضریب انتقال حرارت است که باعث کـاهش از دسـت   
رفت انرژي و در نتیجه کم شدن انرژي مورد نیاز براي 

.گرمایش و سرمایش ساختمان می شود



ضریب هدایت حرارتی بتن هوادار اتوکالو شده

مشخصات جداره
هدایتضریب 
(w/mk)حرارتی 

2/77سانتیمتر 15دیوار بتنی به ضخامت 
1/81سانتیمتر اندود گچی 5/2سانتیمتر با  35دیوار آجري به ضخامت 

0/85سانتیمتر بتن پوششی 5سانتیمتر پالستوفوم و  3سانتیمتر بتن و  15سقف با 

0/48سانتیمترپانل گچی 4سانتیمتر هواي محبوس و 4سانتیمتر وبا 15دیوار بتنی به ضخامت 

0/24سقف تیرچه بلوك با پالستر زیرسقف و پوکه مالت و آسفالت
0/17سانتیمتر 20به ضخامت AACدیوار با بلوك هاي 



 در و شده تابستان فصل در ساختمان درون به ناخواسته گرماي ورود کاهش باعث ها پنجره باالي آفتابگیر از استفاده
 انرژي مصرف به نیاز کاهش باعث امر این .گردد می محیط هواي و ساختمان بین حرارت انتقال شدن کم باعث نتیجه
 آن، روي فوتوولتاییک سلولها نصب امکان آفتابگیر، مزایاي از دیگر یکی .شود می ساختمان هواي داشتن نگه خنک براي
.باشد می برق بیشتر تولید منظور به



 مناسب ساختمان از بیرون هواي که سال از فصولی در خصوص به انرژي مصرف کاهش هاي راه از دیگر یکی
 جدیدي ایده سیستم این واقع در .است ساختمان درون هواي طبیعی تهویه سیستم یک از استفاده باشد، می
 هوا سیستم این در .است شده می اجرا و طرح دنیا سراسر در خالق معماران توسط تاریخ، طول در و باشد نمی
 دیگري محل از ساختمان در مشخص مسیر طی از پس و شده ساختمان وارد مشخصی هاي محل از باید
 تهویه براي انرژي مصرف به کمتري نیاز و شده مطبوع ساختمان داخل هواي سیستم این اجراي با .شود خارج

  .باشد می مطبوع



ترکیب سیستم تهویه طبیعی و سلولهاي فوتوولتاییک 



  که هایی روکش با جداره چند یا دو هاي پنجره از استفاده
 که است مدتی دهد، می کاهش را خورشید نور عبور میزان

 ها پنجره از جدید نوع یک ولی است یافته رواج ها ساختمان
 هستند، معروف هوشمند )هاي شیشه یا( ها پنجره به که

 صفر انرژي هاي ساختمان در استفاده براي بیشتري قابلیت
 خوبی بسیار بندي عایق از اینکه ضمن ها پنجره این .دارند
 پنجره از را حرارت و تشعشع نور، عبور میزان توانند می دارند،
  .کنند تنظیم و کنترل



  .دارد معایبی و مزایا هرکدام که رود می کار به هوشمند هاي پنجره در که ها تکنولوژي از مختلفی انواع
:باشد می ذیل موارد شامل ها تکنولوژي این از بعضی

).باشند نمی کنترل قابل .شود می تیرهUV نور برخورد با شیشه( :کروماتیک فوتو یا فوتوکرومیک  

 شیشه بتوان شود می باعث و دارند کریستال و مایع بین خواصی که مایعاتی ، LCD ( :مایع کریستال  
.)نمود شفاف کامال یا مات کامال را

 برق جریان اتصال با و بوده میکروسکپی معلق ذرات حاوي که هایی پنجره( :معلق ذرات آشکارسازي  
  ).نمود کنترل را عبوري گرماي و تشعشع نور، میزان توان می برق، ولتاژ میزان کنترل با .گردد می شفاف

 خواص با ماده الیه چند حاوي و دارد معلق ذرات به نسبت تري پیچیده تکنولوژي( :الکتروکرومیک  
 می .باشد می خورشید گرماي و تشعشع نور، عبور برابر در تنظیم قابل برق جریان با آن مانند ولی است یونی
.نمود تنظیم ) کند می گرما تولید که قرمز ماودن مانند( خاص هاي موج طول حذف براي را آن توان



در سنگاپور BCAساختمان انرژي صفر موسسه 
توضیحات عنوان

کشور سنگاپور محل اجراي طرح
متر مربع 4500 مساحت ساختمان

اداري و آموزشی ساختمان کاربري 
خورشید منبع تامین انرژي

...مترمربع روي سقف ساختمان و سقف پارکینگ ها و  1540   سطح سلولهاي خورشیدي
کیلووات ساعت در سال 207000 انرژي استحصال شده خورشیدي

میلیون دالر 7.86 هزینه اجراي طرح
دالر 1743 طرح به ازاء هر متر مربع هزینه اجراي
م 2009 زمان بهره برداري

کیلووات ساعت در سال 183000 مصرف واقعی انرژي در سال



 انرژي جاي به هم و یابد کاهش را انرژي مصرف هم تا است شده گرفته کار به ساختمان این در مختلفی هاي سیستم
:شود می اشاره ها سیستم این به ذیل در .شود استفاده خورشیدي انرژي از فسیلی، هاي سوخت از حاصل

روشنایی سیستم  
مصرف کم هاي المپ•
  نوري هاي سنسور توسط شونده کنترل خاموش و روشن هاي کلید•
 نور هاي لوله و ها داکت•

  مطبوع تهویه سیستم  
پیشرفته هاي تکنولوژي با با چیلرهاي•
متغیر سرعت با محرك موتورهاي•
)خورشیدي دودکش( طبیعی هواي تهویه و گردش سیستم •
)است شده انرژي مصرف در درصدي 40 کاهش باعث مجموع در( افراد مختص تهویه سیستم •
)آن اساس بر اطاق دماي و هوا تهویه میزان تنظیم( حاضر افراد تعداد تشخیص براي سنسور  •



v  مدیریت و کنترل فعال سیستم
 در انرژي مصرف میزان و فضاها و تجهیزات کلیه براي مدیریت و کنترل مانیتورینگ، سیستم یک ساختمان این در     
.است شده گرفته نظر
v خاص هاي پنجره

 فوتوولتاییک، هاي شیشه الکتروکرومیک، هاي پنجره شامل که است شده امتحان پنجره نوع 4 ساختمان این در     
 که معمولی جداره دو هاي پنجره و نور، بودن شدید زمان در استفاده براي کدر صفحه یک داراي جداره دو هاي پنجره
 .دارد وجود خشک هواي ها جداره بین

v آفتابگیر
  .است شده استفاده ساختمان داخل به ناخواسته حرارت ورود کاهش براي گیرها آفتاب از ساختمان در    







توضیحات عنوان
)  آب و هواي سرد و مرطوب (در ایالت ویسکانسین آمریکا   محل اجراي طرح

متر مربع 1100 مساحت ساختمان
اداري و آموزشی ساختمان کاربري 
خورشید منبع تامین انرژي

کیلووات  37حدود  توان انرژي الکتریکی نصب شده
کیلووات ساعت در سال 61،250 انرژي استحصال شده خورشیدي

میلیون دالر 3/9 هزینه اجراي طرح
دالر 3500 طرح به ازاء هر متر مربع هزینه اجراي
م 2007 زمان بهره برداري

درصد نسبت به ساختمان ها استاندارد معمول در  70این ساختمان ها به گونه اي طراحی شده اند که حدود 
آمریکا، کمتر انرژي مصرف کنند







توضیحات عنوان
ایالت کالیفرنیا آمریکا   محل اجراي طرح

متر مربع 200 مساحت ساختمان
اداري و آموزشی ساختمان کاربري 
خورشید منبع تامین انرژي

میلیون دالر 1/1 هزینه اجراي طرح
دالر 5500 طرح به ازاء هر متر مربع هزینه اجراي
م 2001 زمان بهره برداري

درصد نسبت به ساختمان ها استاندارد معمول در  80این ساختمان ها به گونه اي طراحی شده اند که حدود 
آمریکا، کمتر انرژي مصرف کنند
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 و است شده احداث تهران در ویال خیابان در طبقه سه در مربع متر 116 مساحت به زمینی در پالس انرژي ساختمان
.کند می تامین و جذب خورشید از را خود نیاز مورد انرژي کلیه
  ماوراء اشعه( UV ضد پوشش با جداره دو هاي شیشه ها، جداره و سقف در عایق هاي پوشش داراي ساختمان این

.است خورشیدي برق و خورشیدي آبگرم سیستم گیاهی، سبز پوشش ،)بنفش
 ممانعت درصد 99 میزان تا UVاشعه ورود از ها شیشه پوششی هاي الیه و گیاهی هاي پوشش با ساختمان این
 نیاز مورد سرمایشی انرژي مقدار درصد 57 میزان به که است شده ساخته و طراحی اي گونه به ساختمان این . کند می
 . دهد می کاهش را تابستان در



طــــــراحی ساختمــــــان انـــرژي صفـــر



انرژي زیرو هاي ساختمان معرفی



انرژي زیرو هاي ساختمان معرفی

Zero) صفر انرژي هاي ساختمان ها، ساختمان این نوع ترین ال ایده Energy Buildings) که باشد می 
 انرژي از را انرژي به خود احتیاجات کلیه فسیلی، سوخت از استفاده یا و برق شبکه به اتصال بدون باید
Off طراحی نوع این به که کند تامین خورشیدي انرژي مانند پذیر تجدید و پاك هاي Gridشود می گفته. 

   (Off Grid)ساختمان هاي انرژي صفر

Net هاي ساختمان ها، ساختمان این دیگر نوع Zero Energy باشند می (NZEB). به ها ساختمان این 
 در و دهند می انتقال شبکه به را انرژي این دارند، انرژي مازاد که مواقعی در و باشند می متصل شبکه
 انرژي میزان ساله یک دوره یک در ولی خرند می انرژي شبکه از دارند، انرژي کمبود جبران به نیاز که زمانی
باشد می شبکه به تحویلی انرژي از )کمتر گاهی و( مساوي شبکه، از شده گرفته

  (Net Zero Energy)ساختمان هاي انرژي صفر 



 ذیل شرح به گرفت نظر در صفر انرژي ساختمان طراحی در باید که کلی موارد توان می خالصه طور به
:نمود بندي دسته

 کار به بدون خورشید نور از طبیعی استفاده( خورشیدي غیرفعال هاي سیستم از استفاده -1
)خاص تجهیزات بردن

)پربازده یخچالهاي مصرف، کم هاي چراغ جمله از( باال بازدهی با تجهیزات از استفاده -2 
)پاك تجدیدپذیر هاي انرژي( ... و خورشید نور باد، طریق از برق انرژي تولید -3
ساختمان در انرژي مصارف مانیتورینگ و کنترل -4
انرژي زمینه در افراد فرهنگ اصالح -5

  برق،(صفر انرژي ساختمان یک نیاز مورد انرژي تأمین براي که تجدیدپذیر انرژي منابع انواع به ابتدا حاضر، گزارش در
  در خورشید نور مانند طبیعی هاي پدیده از استفاده راهکارهاي سپس شود می پرداخته روند می کار به )گرمایی انرژي

باشد می ... و ساختمان هواي طبیعی تهویه هوشمند، هاي پنجره جدید، مصالح از استفاده روشنایی، براي روز

انرژي زیرو هاي ساختمان معرفی



 .شوند می بازتولید خود به خود و دارند طبیعی منشاء که هستند هایی انرژي پذیر، تجدید هاي انرژي
 این از بعضی از استفاده تنها تاکنون ولی باشد می بشر دسترس در ها انرژي این از مختلفی انواع
 انرژي و خورشیدي انرژي به توان می ها انرژي این جمله از .است رسیده تجاري مرحله به ها انرژي

 توربین و فوتوولتاییک سلولهاي مانند خاصی تجهیزات با توان می را ها انرژي این .نمود اشاره باد
 براي( مستقیم صورت به خوشیدي انرژي گرماي از یا و نمود تبدیل برق انرژي به بادي هاي

.برد بهره )گرم آب تهیه و گرمایش
 دارند، صفر انرژي هاي ساختمان در را استفاده بیشترین که پذیري تجدید هاي انرژي ذیل گزارش در 

:باشند می ذیل موارد شامل که است شده داده توضیح
تولید برق از نور خورشید و سلول هاي فوتوولتاییک 

تولید برق از انرژي باد و توربین هاي بادي

تأمین انرژي گرمایی از نور خورشید

انرژي زیرو هاي ساختمان معرفی



بررسی وضعیت موجودو ویژگی جغرافیایی

ســـایت مـــورد نظـــر در 
منطقه مشکین دشت کرج و 
در ناحیـــه شـــمالی محوطـــه 
پژوهشــکده مــواد و انــرژي    
ــول   ــه داراي طـ ــرار دارد کـ قـ

 49درجــه و  50جغرافیــایی 
ثانیـه شـرقی و    38دقیقه و 

درجه و  35عرض جغرافیایی 
ثانیـــــه  42دقیقــــه و   45

.شمالی  می باشد 



بررسی وضعیت موجودو ویژگی جغرافیایی



ویژگی جغرافیایی

میزان بارندگی و رطوبت نسبی 

بررسی وضعیت موجودو 
درجه حرارت 

  کمترین منطقه شناسی هوا ایستگاههاي اطالعات براساس
  کرج ایستگاه در شده ثبت حرارت درجه ماهانه متوسط میزان

  در گراد سانتی درجه 7/5 پیام فرودگاه ایستگاه در و درجه9/1
  ایستگاه در درجه8/28 ماهانه متوسط میزان بیشترین و ماه دي
  ماه مرداد در پیام فرودگاه ایستگاه در سانتیگراد درجه 29 و کرج

است بـــوده

  و حداقل و میلیمتر 320 تا 300 منطقه در سالیانه نزوالت میزان
  و 70 کرج ایستگاههاي در شده ثبت نسبی رطوبت میزان حداکثر

. است بوده صد در 35 و 73 ترتیب به پیام فرودگاه و درصد 33

  با رابطه در شده آوري گرد اطالعات به توجه با
 دشت مشکین منطقه ، نظر مورد سایت اقلیم
 کشور  گانه 9 اقلیم گرفتن نظر در با( کرج

  در و سرد اقلیم در زمستان، تقسیمات در )ایران
 و گرم محدوده در تابستان اقلیمی تقسیمات

  ساختمان طراحی جهت بنابراین .دارد قرار خشک
  براي اقلیم دو هر خصوصیات آموزشی اداري

است گرفته قرار نظر مد سایت طراحی

پهنه بندي اقلیمی



: غالب باد جهت
  شمال و غربی شمال سمت از شمالی وقطبی بري قطبی ، غرب از اي مدیترانه عمدتًا زمستان در منطقه هوائی هاي توده

  همچنین .باشد می عربستان صحراي یا ایران کویر از گرفته نشئات و تر بحري تابستان ودر . غرب شمال از بحري وقطبی
  اتفاقی بصورت شرق جنوب یا و غرب شمال سمت از تابستانها در ومرطوب گرم وپیکان تر بحري هوائی هاي توده جریان
.است غربی شمال ) گلباد ( ساالنه غالب باد جهت .است شده گزارش

بررسی وضعیت موجودو ویژگی جغرافیایی

همچنین اطالعات جمع آوري شده در مورد جهـت و سـرعت بـاد در شهرسـتان     
کرج که صورت مدوت از ایستگاه هواشناسی تهیه گردیده است ، گلباد شمال 

غربی را در این منطقه تائید می کند

قبله جهت
  عرض و شرقی ثانیه 30و دقیقه 57 و درجه 50  جغرافیایی طول داراي نظر مورد سایت شد اشاره که طور همان
  جغرافیایی عرض و طول اساس بر قبله جهت اساس همین بر. است شمالی ثانیه 55و دقیقه 44 و درجه 35 جغرافیایی

. باشد می )ساعت عقربه جهت در( جنوب از درجه 36



   فعال غیر طراحی¨
 و ترین ساده واقع در ساکنین آسایش ایجاد براي هستند عواملی تجهیزات و ساختمان طراحی این در      

 سیستم از استفاده ساختمان، در اقلیمی زیست مناسب شرایط آوردن فراهم روش تریـــن خرج کم
 می قرار دسترس در ،طراحی در مناسب هاي سیاستگزاري با تنها که است خورشیدي فعال غیر هاي

  .گیرند

: طراحی در ها سیاستگزاري¨
اندازي سایه¨
  گیري جهت¨
بندي پنجره  ، نما طراحی¨
  حرارتی جرم¨
ساختمان طبیعی تهویه¨
 زمینی زیر صورت به مدفون حرارتی هاي مبدل¨
  بادگیر¨
گلخانه¨

بررسی و شناسایی جزئیات طراحی معماري در ساختمان هاي زیروانرژي    ـــــالبــديطــــراحی ک



  و گرمایش انرژي تبادل میزان آوردن پایین طریق از ساختمان داخل دماي کنترل در که شود نحوي به باید مصالح¨
. نماید کمک ، سرمایش

  پائین نهان انرژي با مصالحی و شوند می ساختمان از استفاده عمر افزایش باعث که باال مفید عمر با مصالح ¨
 مضر غیر و زیست محیـط با سازگار ،)ساختمانی کارگاه به حمل و تولید فرآیندهاي در مصرف مورد انرژي میزان(

  . گیرند قرار مصرف مورد ساکنین سالمتی براي

  ذخیره قابلیت تا شد انتخاب مسلح بتن ها، سقف پوشش و ساختمان اسکلت از اعم ساختمان، اصلی جرم¨
  حرارتی عایق و سبک سیمانی هاي بلوك از ترکیبی ها، جداره کننده پر مصالح  .دهد افزایش را ساختمان حرارتی

  .باشند می

 گردیده انتخاب زیست محیط با سازگار و سمی غیر و بیشتر پایداري قابلیت با مصالح فضاها داخل کاري نازك در¨
Water آب پایه با هاي رنگ نوع از داخلی هاي جداره رنگ مثال، عنوان بــــه  .اند Based چرا شــده گرفته بهره  
 می ساکنین در تنفسی دستگاه هاي بیماري بروز سبب ها، یافته  آخرین طبق و بوده سمی آن، انواع سایر که

 . شود

ـــــالبــديطــــراحی ک
مصـــــــــــــالح



 زیر الزم سطوح میزان و فضاها پروژه، اجراء فیزیکی تفصیلی برنامه نیز و فضایی ریزي برنامه مورد در¨
.است شده ارائه محترم کارفرماي توسط ساختمان در آنها توزیع نحوه و زمین کاربري نحوه بنا

اقلیمی هاي ویژگی گرفتن نظر در با نیز نظر مورد ساختمان استقرار نحوه       ¨

 ایــن در انرژي بحث خاص اهمیت دلیل به وبادگیرها گلخانه مانند خاص فضاهاي از بعضی وجود¨
  پروژه

 همچنین و کارفرما خواست به )طبقه دو هر در(فضاها از یک هر براي یافته اختصاص مساحت میزان¨
.است پذیرفته صورت باشد، می الزم هاي استاندارد و ها سرانه براساس که مشاور مهندسین نظر

. است شده طراحی مترمربع 2000 حدود  مساحت با طبقه دو در ساختمان ¨

ـــــالبــديطــــراحی ک
بـرنـــامه ریـــــزي فضــــــایی



qساختمان داخلی روابط نمودار رائها
  روابط شدن تر مشخص نیز و مجموعه پالن در یکدیگر با ها ساختمان روابط نیز و حرکتی مسیر شدن روشن جهت       

 . باشد می ذیــــل صورت به که ) 2 شماره نمودار(است گردیده تهیه نمودارهایی ساختمان، در فضاها داخلی

ـــــالبــديطــــراحی ک
بـرنـــامه ریـــــزي فضــــــایی



درس کالس¨
o  65 تقریبی مساحت به کالس دو .باشد می جنوب مناسب نور از استفاده براي قرارگیري این 

.باشد می مترمربع 65/7 نفر هر ازاي به )مترمربع 130 جمعًا( مترمربع

o باشد می نفر 25 ها کالس تقریبی ظرفیت.

o شایان .دارد قرار آزمایشگاه مقابل در و اداري هاي اتاق کنار در و همکف طبقه در درس هاي کالس 
 در و مترمربع 9/0 - 6/1 بین انگلیس و آلمان مانند مختلف کشورهاي در استاندارد سرانه است ذکر
.شود می گرفته نظر در مترمربع دو به نزدیک سرانه سطح با بزرگ هاي کالس حال عین

  اداري هاي اتاق¨
oدارند قرار غربی بخش در که باشند می مترمربع 18 تقریبی مساحت به کدام هر اداري اتاق پنج. 

.  باشد می نفره یک ها اتاق این ظرفیت

ـــــالبــديطــــراحی ک
بـرنـــامه ریـــــزي فضــــــایی



qآزمایشگاه  
oمی مترمربع 180 و 160  تقریبی مساحت داراي که است شده گرفته نظر در آزمایشگاه دو همکف طبقه در  

.باشند
oاست شده واقع ساختمان غربی بخش در دیگري و شمالی بخش در ها آزمایشگاه این از یکی
oدارد قرار  ساختمان شمالی ضلع در و مترمربع 180 تقریبی مساحت به آزمایشگاه یک نیز اول طبقه در.

qحراست
oشده داده اختصاص حراست بخش به )مترمربع 56 جمعًا( مترمربع 28 مساحت با فضاهایی دوم، و اول طبقه در 

  .است
oدارد قرار ساختمان جنوبی ضلع در و ورودي کنار در حراست.

qتاسیسات  
oدارد قرار همکف طبقه غربی شمال قسمت در مترمربع 30 مساحت با مکانیک اتاق.

ـــــالبــديطــــراحی ک
بـرنـــامه ریـــــزي فضــــــایی



qباتري اتاق
 40 اتاق این تقریبی مساحت .است شده گرفته نظر در خورشیدي هاي باتري دادن قرار براي اتاق این      

.دارد قرار تاسیسات اتاق مجاورت در و همکف طبقه شمالی بخش در و باشد می مترمربع

qکنفرانس سالن
 غربی قسمت در اتاق این .است داده اختصاص خود به را مترمربع 155 حدود در مساحتی کنفرانس سالن       

.دارد قرار اول طبقه

qمعاونین اتاق
 اتاق عنوان به اول طبقه جنوبی ضلع ،)مترمربع 64 مجموعا( مترمربع 16 هاي مساحت با اتاق چهار       

.است شده گرفته نظر در معاونین

qمنشی اتاق
 منظور به که است مترمربع 40 اتاق این مساحت دارد، قرار اول طبقه در معاونین اتاق کنار در اتاق این       

  است گردیده طراحی ها معاونت دفاتر با ها منشی مستقیم ارتباط ایجاد

ـــــالبــديطــــراحی ک
بـرنـــامه ریـــــزي فضــــــایی



  مدیران دفاتر¨
o  صورت به دفاتر این open office  گرفته صورت پارتیشن بوسیله فضاها بندي تقسیم و است شده طراحی      

  .است
o  که است شده گرفته نظر در اول طبقه غربی شمال ضلع در و نفر 10 براي مترمربعو 150 حدود در اتاق مساحت 

.باشد می کارفرما خواست براساس ظرفیت این

  گلخانه¨
o   است شده داده اختصاص گلخانه عنوان به فضایی همکف طبقه در.
o   دارد قرار ساختمان قسمت ترین جنوبی در و باشد می مترمربع 55 ها گلخانه این مساحت.
o  در و کنند می سایه ایجاد تابستان در گیاهان ایــــن باشد می پهن برگ عمدتًا متنوع گیاهان داراي گلخانه      

. .ندارد اندازي سایه بودن ریز برگ دلیل به نیز زمستان در و شود می زیادي اکسیژن تولید باعث نیز روز طی
o باشد می ساختمان طبقه دو ارتفاع به و  دار شیب آن سقف و است اي شیشه کامًال صورت به نیز گلخانه نماي  

. 
ها نورگیر¨
oشده تعبیه بام روي بر نورگیر دو راهروها در طبیعی نور از استفاده و برق مصرف در جوئی صرفه منظور به 

دریافت جنوبی نور تنها که اند شده طراحی صورتی به ها نورگیر این.است

ـــــالبــديطــــراحی ک
بـرنـــامه ریـــــزي فضــــــایی



ـــــالبــديطــــراحی ک
طـــــراحــی معمـــــــاري

پـــــــالن
طبقه همکف



ـــــالبــديطــــراحی ک
طـــــراحــی معمـــــــاري

پـــــــالن
طبقه اول



ـــــالبــديطــــراحی ک
طـــــراحــی معمـــــــاري

نما
شمالی و شرقی



ـــــالبــديطــــراحی ک
طـــــراحــی معمـــــــاري

نما
جنوبی و غربی
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