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 نویسنده پیش گفتار

ی مهم و الزم برای یک جامعه دوستدار محیط زیست به   ها ( از مولفهZEBsی آالینده صفر )  ها در آینده نزدیک ساختمان
دارد که    ها و زمینه   ها ی آالینده صفر نیاز به دانش جدید در گستره ای از تخصص  ها شمار خواهند رفت. توسعه ساختمان

ها در پی  کاربران بالقوۀ ساختمانی بخصوص   ها ی متنوعی را بسته به زمینۀ فرهنگی، آب و هوای محلی، و نیاز  ها راه حل
 خواهد داشت. 

ی آالینده صفر در هشت سال گذشته،   ها ( با تحقیق بر روی ساختمانZEBی آالینده صفر )  ها مرکز تحقیقات ساختمان
از نتایج آزموده و توسعه داده است. بعضی    ها و راه کارهایی را برای این نوع ساختمان   ها ی مختلف، تکنولوژی  ها ابزار

 www.zeb.noحاصل و دانش بدست آمده از این تحقیقات در این کتاب شرح داده شده است )کلیه انتشارات در سایت 
ی آالینده کم   ها ی انرژی کم و ساختمان  ها موجود می باشد(. این کتاب همه مطالب و دانش مورد نیاز در مورد ساختمان

، بعنوان متمم این کتاب   ها اندارد در خصوص کارایی انرژی مرتبط با ساختمانرا در بر نمی گیرد. بنابراین، متون است
توصیه می شود. این کتاب با فرض اینکه خواننده مبانی مرتبط با موضوع کتاب را می داند، نگارش یافته است. با این 

ان را در بر می گیرد. هدف حال، بسیاری از موارد مهم مورد نیاز برای حصول هدفِ آالینده صفر در طول عمر ساختم
برای  ZEBاصلی این کتاب، فراهم نمودن دانش و تجربه بدست آمده از هشت سال تحقیق و مطالعه توسط مرکز 

 خوانندگان می باشد. 

ها  یی بلکه ساخت و بهره برداری آنها نیز نیازمند بکارگیری گسترۀ وسیعی از تخصص  ها نه تنها طراحی چنین ساختمان
هایی خواهند بود. تحقیقات میدانی  ا اطمینان حاصل شود که کارفرمایان و کاربران خواهان چنین ساختمانمی باشد ت

های مرتبط در  شامل فیزیک، معماری، و علوم اجتماعی در این مرکز به کار گرفته شده است و نتایجِ کار در تمام زمینه
نویسنده نگارش یافته است و حاصل تالش مشترکِ  61این کتاب گنجانده شده است. از این رو این کتاب توسط 

 محققینِ مرکز و شرکای آنها در صنعت ساختمان نروژ می باشد.

( واقع شده است که NTNU( در دانشگاه علم و تکنولوژی نروژی )ZEBی آالینده صفر )  ها مرکز تحقیقات ساختمان
مراتب تشکر صمیمانه خود را از پشتیبانی  ZEBبه صورت مشترک اداره می شود. مرکز  SINTEFو  NTNTUتوسط 

 ی زیر ابراز می دارد.   ها مراکز و شرکت

، DuPont ،Enova SF ،Entra ،Forsvarsbygg ،Glava(، BNLشورای تحقیقاتی نروژ، فدراسیون صنایع ساخت )
Husbanken ،Sør-Trøndelag fylkeskommune ،Isola ،Multiconsult ،NorDan ،Norsk Teknologi ،Protan ،

Sapa ،Skanska ،Snøhetta ،Statsbygg ،VELUX  وWeber 

Anne Grete Hestnes 
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 مقدمه

GHG1Fی گازهای گلخانه ای )  ها کاهش مصرف انرژی و آالینده

( حداقل در بیست سال آینده از مهمترین ابزارهای مقابله 1
OECD2Fبا گرمایش زمین خواهد بود. گزارشهای انتشار یافته از طرف 

IEA3و  2 F

نشان می دهد که برای دستیابی به هدف  3
450ppm4Fمحدود کردن میزان گازهای گلخانه ای تا حد 

ر حدود دو سهمی ددر این راستا باید  بهره وری انرژی ،در جو 4
در جهان غرب،  به طور تقریبی سهمی در حدود یک سوم مصرف انرژی و    ها ساختمانرا ایفا کند.    ها سوم کاهش آالینده

(. بنابراین کاهش مصرف انرژی در IEA, 2012- 2015ی گازهای گلخانه ای را بر عهده دارند )   ها همچنین تولید آالینده
یا به تعبیر دیگر افزایش کاهش مصرف انرژی گزینه برخوردار می باشد. ضمن اینکه بخش ساختمان از اهمیت بسزایی 

 به لحاظ داشتن مزیت باالی اقتصادی و سازگاری بیشتر با محیط زیست در مقایسه با گزینه افزایشبازدهی انرژی 
 (.IPCC, 2007، اهمیت بیشتری می یابد)  ها ساختمانسیستم تأمین کننده انرژی در  بازدهی ظرفیت یا

ای را  در حدود یک سوم مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه   ها در کشور نروژ نیز وضعیت بر این منوال است. ساختمان
در  .(SSB, 2011-2012می باشد )   ها % مصرف برق مربوط به ساختمان08به خود اختصاص می دهند. عالوه براین تقریبا 

وسایل گرمایش بر پایه انرژی خورشیدی و  استفاده از رایبزیادی رمایش، تالش زمینه کاهش استفاده از برق برای گ
5Fانرژی سوخت زیست توده

ی تازه احداث، حجم   ها ساختماندر  وسایل گرمایش برقی انجام گرفته است. در نتیجه، جایب 5
، پمپها،   ها به گرمایش به حداقل رسیده است. ولی هنوز تأمین آب گرم، برق الزم برای بکار انداختن فن مندی نیازفضا

ی جدید، تمرکز بر روی بکار گیری تجهیزات با   ها ساختماناز موارد باقی مانده می باشد. در ، و لوازم الکتریکی روشنایی
 ی نهفته در مصالح و تأمین انرژی پاک می باشد.  ها انرژی و آالیندهدر نظر گرفتن  و بازدهی باالتر

، الزم   ها ساخت و ساز، بهره برداری و برچیدن ساختمان ی ناشی از  ها آالینده بهر حال، برای دستیابی به کاهش قابل توجه
رود تا  ار میی موجود انتظ  ها طبق روند کنونی بازسازی ساختمانی موجود باشد.   ها است تمرکز اولیه بر روی ساختمان

میزان تقاضا برای  لذا تا آن زمان هنوز وی موجود بازسازی نشده باشند   ها درصد ساختمان 58حداقل  0858سال 
، قابل توجه می باشد. نرخ بازسازی در نروژ و همچنین در سطح بین المللی بسیار پایین می   ها ساختمانی فضاگرمایش 

با تمرکز بر روی کاهش میزان گرمایش/ افزایش بهره وری این هدف را  ،الیت بازسازیبا افزایش نرخ بازسازی، فعلذا باشد. 
. ، دنبال می کند ن تجمیع بهینه عناصر تولید کنندهکیفیت معماری داخلی و بیرونی و همچنی بصورت توجّه بهانرژی، 

الشی می باشد. در این موارد بازسازی، اغلب بدلیل معماری خاص و همچنین ارزش تاریخی بعضی از بناها، فعالیت چ
و حداقل جایگزینی مصالح موجود را در پی داشته باشد بسیار  استفاده از ابزاری که حداقل تغییر در وضع معماری موجود

 مهم می باشد. 

                                                      
1 Green House Gas: 

از نوع گازهای گلخانه ای به شمار می    ها وفلوئوروکربنگاز گلخانه ای به گازی اطالق می شود که با جذب اشعه مادون قرمز، در ایجاد اثر گلخانه ای کمک می کند. گازهای  دی اکسید کربن و  کلر

 آیند.
2 Organisation for Economic Co-operation and Development: سازمان توسعه و مشارکت اقتصادی     
3 International Energy Agen: آژانس بین المللی انرژی 

Ppm:  4  

یک میلی گرم (، mg/m3فشار معین )   معادل با میلی گرم از هر گازی در هر متر مکعب از هوا در دما و ppm واحدی است که برای توصیف غلظت چیزی در هوا، آب یا خاک بکار می رود. یک 

  ( است.mg/kg(، یک میلی گرم از چیزی در هر کیلوگرم خاک )mg/lاز چیزی در هر لیتر آب )
5
 Biomass:.زیست توده: ماده آلی است که بعنوان سوخت مخصوصا برای تولید برق استفاده می شود 

www.MemarNews.com 

http://www.MemarNews.com 


شود و این مهم  حداقلی جدید، باید   ها ی موجود و هم در ساختمان  ها کلّ انرژی الزم برای بهره برداری هم در ساختمان
. به عبارت باشدساختمانی مربوط تاسیسات مجموعه ساختمان و به تجهیزات فنی و  نیاز به ابزارهایی دارد که به کلّ

انرژی برقی بکار منابع تجدید پذیر برای تامین  و ساختمان برای تأمین گرمایش شونده با ی یکپارچه  ها دیگر، باید راه حل
ی   ها فاده از مصالحی که کمترین انرژی درتولید آنها بکار رفته و حداقل سهم در تولید آالیندهاستضمن اینکه  گرفته شود

 .یابندافزایش  قابل توجهرا دارند، باید به صورت گازهای گلخانه ای 

1Fدیی خورشی  ها گرمایش خورشیدی و سلولنظیر کلکتورهای  ی تجدید پذیر یکپارچه ساختمانی  ها استفاده ازسیستم

6 
کاهش مصرف انرژی )بهبود بهره وری انرژی(  اولین گام بایدبه هر حال ته اند. نباید فراموش شود که اهمیت بسزایی یاف

از دیدگاه  ساختمانی ساعت مصرف-وات-کیلوو مطلوب  هینهبمقدار در واقع در نظر داشته باشیم که  یعنی، باشد
انرژی استفاده شده و  و نیز توجه به این نکته هم الزم است که در حقیقت است. صفرمقدار  محیط زیستسازگاری با 

بیشتر همیشه ی بادی   ها ی خورشیدی و توربین  ها عناصر سلولساخت و آماده سازی برای  آالینده گلخانه ای تولید شده
 ی سنتی است.   ها از مقادیر متناظر برای عناصر ساختمان

 

 

                                                      
6 A solar cell: 

 اثر در که طور همان .کند می تبدیل برق به مستقیم طور به را آفتاب تابش ( الکتریسیته انرژی به نورانی ذرات یا فوتون انرژی تبدیل  (فتوالکتریک اثر کارگیری به با که است ای وسیله یا دستگاه

 .شودی م جاری بیرونی مدارهای در درونی الکتریکی میدان یک وجود اثر در آفتاب تابش توسط تولیدی برق جریان شود می مشاهده فتوالکتریک

 ی متداول نروژ بر اساس استانداردهای مختلفهای گلخانه ای تولید شده در ساختمانها: میزان آالینده6شکل 
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