
 ایـن کتـاب بـر اسـاس آموزه هـا و تجربیـات بدسـت آمده از فعالیت هـای تحقیـق و 
 توسـعه انجـام گرفتـه از سـال 2009 تا 2017 در مرکز تحقیقات سـاختامن های آالینده صفر 
مقهـوم  سـبز،  سـاختامن های  روی  بـر   )Zero Emission Buildings Center(
واقعـی از یـک سـاختامن سـازگار بـا محیـط زیسـت، نـگارش یافته اسـت. کاهـش میزان 
آالینده هـای دی اکسـید کربن و دیگـر گازهـای گلخانـه ای بـرای مقابلـه بـا گرمایـش زمین 
بسـیار مهـم می باشـد بنابرایـن، هـدف مرکـز زِب، توسـعه دانـش، معرفـی محصـوالت 
قابـل رقابـت و ارائـه راه حل هـای فنـی برای سـاختامن های موجـود و جدید بوده اسـت، 
به طـوری کـه میـزان آالینده هـای گازهـای گلخانـه ای ناشـی از تولیـد مصالـح، فرآینـد 
ساخت و سـاز، بهره بـرداری و برچیـدن آنها ضمن تأمین شــرایط آسـایش و انعطاف پذیری 
سـاختامن ها بـه صفـر برسـد و در نتیجـه هـدف سـاختامن سـبز بـه شـکل اثر بخشـی 

محقـق می گـردد.
ایـن کتـاب ضمـن ارائـه استــراتژی ها و مفاهیـم مدیریـت پروژه هـای سـاختامن آالینده 
صفـر، سـازگاری بـا ماهیـت حفاظـت از محیـط زیسـت، نوآوری هـا و دانـش روز الزم 
بـرای طراحـی، سـاخت و بهره بـرداری سـاختامن های آالینـده صفـر را شــرح می دهدکـه 
مطالعه آن به اسـاتید معامری، دانشـجویان معامری، مهندسـین و متخصـــصین فعال در 
زمینـه ســـاخت و ساز و عالقه منـد به بکارگیـــری روش ها و تکنولوژی هـای اثربخش برای 
تأمین توسـعه پایدار در عرصه صنعت سـاختامن و با هدف دسـتیابی به سـاختامن سـبز 

می گردد. توصیـه 

آنچه که در این کتاب می خوانید؟

ــت  ــل در بیس ــه ای حداق ــای گلخان ــای گازه ــرژی و آالینده ه ــرف ان ــش مصـ  کاه

ســال آینــده از مهمتـــرین ابزارهــای مقابلــه بــا گرمایــش زمیــن خواهــد بــود 

ــرای  ــه ب ــد ک ــان می ده ــرف OECD و IEA نش ــده از ط ــر ش ــای منتشـ گزارش ه

 450ppm دســتیابی بــه هــدف محــدود کــردن میــزان گازهــای گلخانــه ای تــا انــدازه

ــا را  ــد ســهمی در حــدود دو ســوم کاهــش آالینده ه ــرژی بای ــره وری ان در جــو، به

ــرف  ــی ســهمی در حــدود 40 درصــد مصـ ــه طــور تقریب ــد. ســاختامن ها، ب ــا کن ایف

ــر عهــده  ــه ای را ب انــرژی در جهــان و همچنیــن تولیــد آالینده هــای گازهــای گلخان

ــدی در  ــش کلی ــاختامن نق ــش س ــرژی در بخ ــرف ان ــش مصـ ــن کاه ــد. بنابرای دارن

کاهــش میــزان آالینده هــا دارد.

تعریف ساختامن آالینده صفر	 
ــد و  ــتوار می باش ــا اس ــت آالینده ه ــر محوری ــر ب ــده صف ــاختامن های آالین ــف س تعری

همــه آالینده هــای گازهــای گلخانــه ای را در چرخــه حیــات ســاختامن در بــر می گیــرد. 

سطوح مطلوبیت ساختامن های آالینده صفر	 
تعریف مفهوم ساختامن های آالینده صفر شامل سطوح مطلوبیت مختلف بسته به اینکه 

چه فازهایی از چرخه حیات ساختامن در توازن لحاظ شود، می باشد از این رو حصول 

هدف ساختامن های آالینده صفر )گواهی( تقریبا برای همه ساختامن ها در تـامم شـرایط 

اقلیمی ممکن می باشد.

گزینه های طراحی	 
در مفهوم ساختامن های آالینده صفر، ساختامن ها از یک استـراتژی طراحی کلی در راستای 

کاهش نیاز به انرژی و همچنین کم کردن آالینده های گلخانه ای مربوطه، قبل از بهینه سازی 

سیستم های تأمین انرژی تبعیت می کنند. 

این استـراتژی بر اساس مفهوم Trias Energetica می باشد.

ــش  ــاختامن ZEB، کاه ــک س ــرژی در ی ــادل ان ــول تع ــرای حص ــی، ب ــل اساس  اص

همــه انــواع تقاضاهــا بــرای انــرژی می باشــد. تقاضــای باقیامنــده از طریــق انــرژی 

تجدیدپذیــر تولیــد شــده در محــل ســاختامن )فوتوولتائیــک، کلکتــور حرارتــی، 

ــد.  ــن می باش ــل تأمی ــال و...( قاب ژئوترم

این اصول ساده در این بخش از کتاب به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. 

تولید انرژی – تـمرکز بر تجدید پذیرها

Materials Construction Use Demolition
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سـاختمان هـا  ی آالینده صفر 

)ساختمان ها  ی سبز(
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 یکپارچه  سازی اجزاء برای ایجاد سیستم کل 

)IED( و طراحی یکپارچه انرژی

ــر  ــای IED ب ــر مبن ــاختامن ها ب ــوع س ــن ن ــی ای ــی در طراح ــراتژی اساس  استـ
ــرژی پســیو اهمیــت قابــل توجهــی در  اســاس ایــن واقعیــت اســت کــه طــرح ان
ــی  ــه اجــزاء اصل ــر ک ــان های زی ــر دارد. اِلـمـ ــده صف حصــول ســاختامن های آالین
ــث و  ــورد بح ــل م ــه تفصی ــاب ب ــن کت ــد در ای ــه IED می باش ــتم یکپارچ سیس

ــه اســت.  ــرار گرفت بررســی ق

عایق بندیمصالح مناسبمعامری ZEBشکل ساختامن

درزبندی تجهیزات کم مرصف جهت قرار گیریروشنایی روزموقعیت ساختامن

ــرایط آب و  ــا شـ ــازگار ب ــامری س ــیدی، مع ــرژی خورش ــامری ان ــدار، مع ــامری پای  مع
 ZEB ــامری ــت. مع ــه اس ــرار گرفت ــث ق ــورد بح ــی م ــون فن ــیاری از مت ــی در بس هوای
ــا به کارگیــری سیســتم هــای خورشــیدی اکتیــو و  ــا عملیاتــی کــردن مفهــوم ZEB و ب ب
پســیو و سیســتم های ســـرمایش، گرمایــش و تهویــه یکپارچه ســازی شــده بــا ســاختامن، 
پمپ هــای حرارتــی زمیــن مبنــا، بازیافــت حرارتــی  و...  راه حــل معــامری خوبــی بــرای 
آینــده کــه در آن همــه ســاختامن ها در عیــن پایــداری و ماندگاری، کمتـــرین اســتفاده از 

ــد از: ــاب عبارتن ــن  کت ــه می دهــد. برخــی از عناوی ــع را داشــته باشــد ارائ مناب

ZEB معامری

)Daylight( روشنایی روز 

 راه حل های کربن پایین – محرک کلیدی

 مصالح مناسب – مهمـتـر از همیشه

 بدنه ساختامن-تنها به عایق بندی مربوط نـمی شود

 سـرمایش و گرمایش

 تهویه- کیفیت بهتـر با انرژی کمتـر

 تولید انرژی– تـمرکز بر تجدید پذیرها

 از بالقوه تا بالفعل– افراد اهمیت دارند

ساختامن های پسیو

Build Tight – Ventilate Right
 گستـــره ای از فن آوری هــای مختلــف مربــوط بــه ســاختامن های پســیو در 

ســاختامن های آالینــده صفــر قابــل اســتفاده اســت. 
بـا ایـن حال همـه پروژه های سـاختامن های آالینده صفـر از استــراتژی کلی طراحی 
شـامل کاهـش انـرژی تا حد امـکان و به کار بـردن تکنولوژی های انـرژی تجدیدپذیر 
بـرای بـه توازن رسـاندن آالینده هـای گلخانه ای و انـرژی باقیامنده پیـروی می کنند. 

بــه طــور کلــی می تــوان مدعــی شــد کــه عملکــرد پروژه هــای ســاختامن های 
ــکان رســیدن  ــه ام ــری اســت ک ــن نتیجه گی ــد ای ــه، مؤی ــر توســعه یافت ــده صف آالین
بــه ســطوح مطلوبیــت مختلــف در ســاختامن های آالینــده صفــر بــا اســتفاده 
 ترکیبــی از ابزارهــای اکتیــو و پســیو در یــک قالــب طراحــی یکپارچــه انــرژی

 )Integrated Energy Design( وجود دارد. 
خانـه پسـیو، سـاختامنی اسـت کـه ویژگی هـای کارآمـدی انـرژی، راحتـی و مقـرون 

به صــرفه بودن را همزمـان فراهـم 
می کنـد. 

ایـــن نـــوع ســـاختامن امـــکان 
ـــی و  ـــرژی گرمایش ـــرفه جویی ان صـ
ســــرمایشی را تـــا حـــدود 90 درصـــد 
در مقایســـه بـــا ســـاختامن متعـــارف 
ـــه  ـــد در مقایس ـــش از 75 درص و بی
ســـاختامن های  متوســـط  بـــا 

ــد. ــن می کنـ ــد تأمیـ جدیـ

روشنایی کم مرصف
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