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چکـیده
تقلید مستقیم و کورکورانه از سبک های روز معماری دنیا که منجر به از بین رفتن وحدت و انسجام معماری خودی می
شود ،در این برهه از معماری کشور به وضوح دیده میشود .لذا میبایست جهت سوق هوشمندانه مفاهیم معماری سنتی
ایرانی با فلسفه علم روز بطوریکه ضمن حفظ ساختار ،وارد مرحله گذار به مدرنیته شد .در این راستا و در این پژوهش با
شناخت شاخصه های مفهومی در معماری ایران و مطابقت با ضوابط موجود در به روز ترین سبک معماری غربی به نام
پرش کیهانی که خواه یا ناخواه وارد معماری معاصر در دوره پس از انقالب اسالمی می شود .در راستای هماهنگی از پیش
تعیین شده با این سبک که در واقع برپایه مفاهیم کیهان شناسی و همچنین علم کوانتوم تنظیم گشته است ،می بایست به
ایجاد ارتباط میان مفاهیم سنتی معماری خودی با این سبک تالش نمود .در پژوهش حاضر نخست شاخصه های معماری
سنتی که قابلیت معادل سازی با فلسفه و مفاهیم سبک پرش کیهانی را داشته اند ،استخراج و مورد تحلیل قرار گرفته اند و
سپس بطوریکه ساختار درونی معماری ایرانی حفظ و به صورت گذار رو به جهانی شدن سوق داده شود ،مورد تطبیق و
مقایسه قرار گرفته است تا ضمن رعایت انسجام درونی مفاهیم ،برای دوره معماری معاصر به شیوه ای منطقی از معماری
روز دنیا بهره مند شد.

واژگـان کلـیدی :معماری معاصر ایرانی ،شاخصه های معماری سنتی ،پرش کیهانی ،حفظ وحدت و انسجام

 -1دانشجوی دکترای تخصصی ،گروه معماری ،واحد پردیس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،پردیس ،ایران
 -2استادیار ،گروه معماری ،واحد پردیس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،پردیس ،ایران (مسئول مکاتبات) a.sanaee@iau.ac.ir
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 -1مقدمه
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آنچه بسیاری از مخاطبان ،امروزه معماری ایرانی اسالمی می خوانندش ،چیزی نیست مگر تقلیدی از شکل و ظاهر گذشته
معماری ایران (حجت .)1389،در عرصه بروز و ارائه فضاها و تزئینات معماری ایران عناصر ،اجزا ،ترکیبات و نقوشی به چشم می آید
که با در نظرگرفتن و توجه به شرایط منطقه ای و اقلیمی ،تداوم ،اشتراک و همبستگی خیره کننده ای را متبلور کرده است .گویی
در تمام آنها رازی است که نتیجه آن جز حرکت از کثرت به وحدت چیزی نیست که برخاسته از تفکر واحدی است که نشات گرفته
از ارزش های اولیه و ارزش های افزوده شده به آن طی قرون و اعصار متمادی است(کریم زاده .)1389 ،معماری امروزه ایران در
میان گذشته و آینده معلق و برای یافتن مسیر خود در تکاپو و در حال گذار است(ابراهیمی .)1389 ،نگاه به معماری چشم نواز غرب
که معماری مدرن نامیده شده در آن ،کارکرد با ایده ترکیب می شود و مفاهیم و فرم های تاریخی آن حذف شدند و معماری ایرانی
که ایرانی -اسالمی بوده و برپایه وحدت می باشد ،با نفوذ تدریجی روند معماری مدرن  ،این وحدت و انسجام خود را از دست داده
است( حجت .)1384 ،در شکلگیری معماری ایران؛ نظر ،جهانبینی و تفکر ارتباط بسیار نزدیک با فضا داشته است .این امر ممکن
است در مرحله اول جستجوگر حل مسائل جَوّی و اقلیمی باشد ولی در مراحل تکمیلی ،ذهنیتی مشهود است که در آن کلیه
تحوالت عقالنی و تخیالت معنوی نفوذ کردهاند .همانگونه که پیوند نگاه به دنیا و زندگی در جوشش مکانها و فضاها در تمامی
ساختمانهای معماری سنتی به چشم میخورد .در این تحلیل ویژگیهایی قابل استخراج است که تقریباً خاص این مملکت است و
طبیعتاً از آنجا که بستر ارزش اصلی آن اسالم است ،این ویژگیهای کالبدی و فضایی معماری در دیگر کشورهای اسالمی نیز قابل
مشاهده است .و نیز شاید مفید باشد که مسیر شکلدهی فضا را با دیگر معماریهای جهان مقایسه نمود و حضور فرهنگ را در این
پیوند جست .در ضمن کامالً روشن است که معماری همیشه آینه انسان و آرزوهایش بوده است و در شکلگیری معماریهای
جهان بدون شک ارزش های فناناپذیر و جاویدان حضور دارند که فصل مشترک آن موجودیت انسان در زمین و جهانبینی اوست(
صادق پی.)1389 ،
باتوجه به این مساله که برای معماری سنتی ،تعریفی واحد وجود ندارد که به طور مشخص از آن برای شرایط امروزه بهره
گرفته شو د ،در این پژوهش فاکتورهایی از یک بنا که در معماری های گذشته استفاده شده اند ،در حوزه های :کارکردبنا ،مصالح
بکار رفته ،نوع سازه بنا و فرم بنا در نظرگرفته شده اند جهت رسیدن به مسیر تعالی در معماری امروزه ی این کشور می بایست
مفاهیم در لفظ خود مجدد مطابق با عل وم روز باز تعریف و بازنگری شوند و ماهیت مورد نیاز برای رسیدن به الگویی جامع که برای
حفظ انسجام و و حدت در معماری پس از انقالب مورد نیاز است ،به درستی استخراج شده و برای ارائه مدلی مفهومی از معماری
ایرانی – اسالمی که درخور ویژگی های مدرن هم باشد تالش نمود .از این رو ،بکارگیری ضوابط معماری پرش کیهانی که بر پایه
علم روز جهان ،فرم از فلسفه حاصل می شود در جهت نیل به معماری ایرانی برای دوره بعد از انقالب اسالمی مفید می باشد.
همچنین باتوجه به این موضوع که در دوره معماری پس از انقالب اسالمی نمی توان به سبک خاصی اشاره داشت که معماری
ایران با چارچوب های آن دنبال شود .تقریبا تمامی سبکهای معماری پس از مدرن تا کنون به گونه ای قابل مالحظه است.

 -2پرسشهای پژوهش
 .1با توجه به نقش علوم جدید در معماری ،چگونه می توان از آنها در معماری معاصر ایرانی بهره جست؟
 .2سبک پرش کیهانی و معماری سنتی ایرانی دارای چه مفاهیم مشترکی هستند؟
 . 3باتوجه به عدم آگاهی در تقلید از معماری های روز دنیا ،جهت نیل به دوره معماری پس از انقالب اسالمی چه راهکاری
پیشنهاد می شود؟

 -3روش پژوهش
روش تحقیق در پژوهش حاضر ،روش ترکیبی توصیفی -تحلیلی و تطبیقی می باشد ،بطوریکه ابتدا با استفاده از مطالعات
اسنادی و کتابخانه ای و مرور نوشته های تخصصی ،اطالعاتی جامع در خصوص شناخت مفاهیم معماری سنتی ایرانی و ضوابط
سبک معماری پرش کیهانی که توسط چارلز جنکنز تنظیم شده اند ،اطالعات مورد نیاز تهیه گشته و سپس با تامل و معادل سازی
مفاهیم موجود در معماری ایرانی با علم روز که در حقیقت در سبک پرش کیهانی نمود معماری آن دیده می شود ،ارتباط معنایی و
مفهومی با مقایسه و تحلیل میان فاکتورها برقرار شود تا در جهت سوق مفاهیم معماری سنتی ایرانی با فلسفه علوم روز که در علم
معماری به صورت فرم نمایان می شوند بتوان با نگاه جهانی به دوره معماری معاصر پس از انقالب اسالمی ،ضمن حفظ شاخصه
های مفهومی در معماری خودی با نگاهی به روز تر و معادل سازی با شاخصه هایی که در معماری معاصر دنیا استفاده می شود،
موارد مطابقت کشف و در جهت تازه سازی آن اقدام شود.
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 -4پیشینه پژوهش
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در پژوهشی که توسط ناهید صادق پی در مورد تعریف جامع از معماری سنتی در مقاله ای تحت عنوان " تاملی در معماری
سنتی" صورت پذیرفته است که ابتدا به تعاریف متفاوت از واژه سنت پرداخته شده و سپس سنت و فرهنگ را با شاخصه های
معماری سنتی و سپس برای تعریف معنا در این معماری بکار گرفته شده است که در طی ان اذعان می دارد که تعریفی مشخص از
معماری سنتی نمی توان بیان داشت چرا که لفظ سنت خود دارای تعابیر متفاوتی است .اما درنهایت پس از جمع بندی آرای نظریه
پردازان این حوزه ،مشخص می کند که سنت با فرهنگ تعریف می شود که از دست به دست نشدن نسلهای مختلف به آیندگان
می رسد و استمرار در آن موجب شکل گیری مفهوم سنتی می شود که در واقع بیانگر تبلور فرهنگ در یک جامعه است .در ادامه
نیز به سرچشمه واژه سنت پرداخته شده که در طی آن بیان می کند که این واژه منشا الهی داشته و پرداختن معماری به این حوزه
ی سنتی نیز امری مقدس محسوب می شود که ریشه آن به عوالم قدسی و الهی می رسد .پس نتیجه می شود که ارزش معماری
سنتی به دلیل مفاهیم عمیق و معنای الهی شاخصه های آن است که آن را متمایز و ارزشمند کرده اس(صادق پی.)1389 ،
کامبیز حاجی قاسمی در مقاله ای تحت عنوان" شاخصه های معماری اسالمی ایرانی" به توصیف شاخصه های درونی
معماری سنتی ایرانی پرداخته و هرکدام از شاخصه ها و ارتباط معنایی و معنوی آن را مورد تبیین قرار داده است ،تا جاییکه
ارزشهای آن نمایان شود .به بررسی شاخصه هایی چون معماری پرورنده ی نور ،نقش و رنگ ،تنوع و هماهنگی ،فضای بی جهت و
چندین مورد دیگر را پرداخته تا ضمن حفظ کیفیت آثار هنری معماری اسالمی ایرانی ،جهت استفاده معنایی در دوران امروزی بکار
گرفته شوند (حاجی قاسمی.)1391 ،
در پژوهشی تحت عنوان معماری پرش کیهانی که توسط جزءپیری و همکاران انجام شده است به شناخت سبکهای جدید
معماری امروزی از جمله پرش کیهانی پرداخته که در حقیقت رابطه عمیق بین نحوه نگرش و ایدئولوژی بشر نسبت به هستی را
مطابق با علم روز ،مورد تحلیل قرار داده است و سپس به نیاز کالبدمعماری که متاثر از کیفیات روحی خالق اثر شکل گرفته می
شود ،پرداخته است تا به نوعی سبک پرش کیهانی که سبکی نو در معماری روز دنیاست را با اصول علمی تبیین کند و از آنجا که
این سبک معماری باتوجه به نظریات مختلفی از جمله نظریه آشوب و پیچیدگی در حوزه علوم مختلف تعریف شده است به شناخت
مفهوم این سبک توجه کرده است و در نهایت ضوابطی که منجر به شکل گیری این نوع معماری سیال و غیرخطی شده  ،ارائه
گردد (جزءپیری و همکاران.)1394 ،
پژوهشی در زمینه تاثیر علم کوانتوم در طراحی فضاهای معماری تحت عنوان "بازشناسی تاثیرپذیری تحلیل و نقد فضاهای
معماری از علم فیزیک نوین( نظریه عدم قطعیت هایزنبرگ)" صورت پذیرفته که در این پژوهش یکسری ویژگی های فضاهای
معماری موجود که منطبق با نظریه عدم قطعیت می باشند ،مقایسه شده و سپس با استفاده از نمونه موردی ها ،مورد تحلیل قرار
گرفته اند تا با استفاده از علوم روز مثل کوانتوم بتوان برای طراحی فضاهای معماری ،درک فضایی مناسب باتوجه به نظریه های
مورد استفاده در آن علم ،راحت تر و با کیفیت بیشتری از سوی معماران انجام شود( خسروی و طهماسبی.)1395 ،

 -5مبانی نظری
 -1-5معماری سنتی
نوعی از معماری که بر اساس مفهوم سنت در طی زمان شکل گرفته باشد ،دارای منشا الهی بوده که در نتیجه آن از حقایق و
اصول قدسی پیروی می کند .معماری سنتی درون یک جامعه سنتی محقق می شود ،در واقع جامعه سنتی خود نیز درون یک نظام
معنوی شکل می گیرد که از لحاظ کیفی و کمی در پی تناسب کامل و هماهنگی نمود پیدا می کند .آفریده های این نظام ،چون
معماری ،از پارادایم و جهان بینی تام و کامل مایه می گیرد که نیروهای خالقه انسان را پدید می آورد و سپس بسوی غایتی ازلی
رهنمون می شود که جامعه را بصورت کلی واحد ،وحدت می بخشد .در این جامعه ،انسان بعنوان رکن اصلی این نظام ،به مفاهیم
هستی و حیات با نگاهی معنوی و عرفانی می نگرد که در این صورت ،انسان سنتی نه تنها به ظاهر بلکه به باطن پدیده ها توجه
می کند .شخص معماری که در این جامعه سنتی رشد کرده است نیز از چنین نگرشی برخوردار می باشد و نگاهی که به خلق یک
پدیده در معماری دارد نیز برگرفته از مفاهیم عمیق و بطن فرهنگ و سنت یک جامعه می باشد( صادق پی.)1389 ،

 -2-5مفهوم درونگرایی
درون گرایی مفهومی است که به صورت یک اصل در معماری ایران وجود داشته و با حضوری آشکار ،به صورتهای متنوع
قابل درک و مشاهده است .ویژگی معماری غیرقابل انکار آثار و بناهایی مانند خانه ،مسجد ،مدرسه ،کاروانسرا ،حمام و غیره مربوط
به خصوصیت درون گرایانه آن است که ریشههای عمیق در مبانی و اصول اجتماعی-فلسفی این سرزمین دارد .با یک ارزیابی ساده
میتوان دریافت که در فرهنگ این نوع معماری ،ارزش واقعی به جوهر و هسته باطنی آن داده شده است و پوسته ظاهری ،صرفاً
3

پوششی مجازی است که از حقیقتی محافظت میکند و غنای درونی و سربسته آن تعیین کننده جوهر و هستی راستین بنا است و
قابل قیاس با وجوهات و فضای بیرونی نیست( بمانیان و سیلوایه .)1390 ،درونگرایی در جستجوی حفظ حریم محیطی است که
در آن شرایط کالبدی با پشتوانه تفکر ،تعمق و عبادت به منظور رسیدن به اصل خویش و یافتن آرامش خاطر اصیل در درون ،به
نظمی موزون و متعالی رسیده است .به طور عام و بر اساس تفکر شرقی و در سرزمینهای اسالمی ،جوهر فضا در باطن است و
حیات درونی ،به وجود آورنده اساس فضا است .امر توجه به مسائل درونی بر اساس فرهنگ ،نوع زندگی ،آداب و رسوم و جهانبینی
شکل گرفته است که همراه با مسائل محیطی ،جغرافیایی و اقلیمی معنای نهایی خود را به دست آورده است .معنایی که از فطرت
خود انسان نشأت گرفته است( سلطان زاده.)1388 ،

 -3-5مرکزیت
ویژگی موازی با مسأله درونگرایی ،مرکزیت در فضای معماری است .سیر تحول عناصر پراکنده (کثرتها) به وحدت مرکزی
در اغلب فضاهای معماری دنیای اسالم به چشم میخورد .حیاط خانهها ،مساجد ،مدرسهها و کاروانسراها هستههای تشکیل دهنده
این تفکر و رساندن عناصر عملکردی یا جزئیات میانه و دور به مرکز جمع کننده تنوعها و گوناگونیها میباشند .این فضای درونی
مرکزی که گاه میتواند چیزی غیر از حیاط مرکزی باشد تنظیم کننده تمام فعالیتها بوده و اصل و مرکز فضا را در قسمتی قائل
است که نقطه عطف و عروجی استثنایی در آن رخ میدهد( بمانیان و سیلوایه.)1390 ،

سال هشتم ،شماره ( 1پیاپی ،)28 :بهار  ،1401جلد دو

 -4-5نور و انعکاس
در اغلب فضاهای معماری ایران منظره کلی حاصل از شکلگیری عناصر کالبدی ،به وجود آورنده کلیتی بصری است که
اجزای آن در قالب محوربندیهای حساب شده و منظم ،چارچوبی را تشکیل میدهند که درآن موضوع شکل و تصویر به کمال
می رسد .اجزاء ترکیبی در محورهای افقی و عمودی همواره رشد صعودی داشته و به منظور دستیابی به مرکزیت دید (تصویر) خط
حرکت عمودی در فضاهای باز به طرف آسمان و نور تنظیم میشود که پیوند معماری ،نور ،آسمان و انعکاس را به عنوان نتیجه
بصری به دست میدهد .بهترین نمونههای این شکلگیری منظم از طریق انعکاس را میتوان در آینههای مابعدالطبیعی مساجد
چهار ایوانی ایرانی دانست(بختیاری و همکاران.)1393 ،
انسان در گردش محوری خود به طرف جهات مختلف این کلیت فضایی منسجم را حس میکند که گویای نظام فکری
منظمی است که در آن ،مرکزیت فضا و زمین در مرکزیت (توحید) آشتی دهنده عوامل اتصال زمین و آسمان است(نقی زاده.)1384،
در مرکز مساجد چهار ایوانی ،سطح آب از لحاظ بصری به عنوان آینه انعکاس دهنده ،نه فقط بدنههای اطراف را معرفی
می کند ،بلکه به علت موقعیت استثنایی خود (مرکز) تمثیل داستان آسمانی منعکس در تأللؤهای آب به عنوان تصاویر برگردان
حاضر ولی غیرمادی از زندگی انسانها در میل به حقیقتی باالتر و جاویدان است(خسروشاد.)1394 ،

 -5-5پیوند معماری با طبیعت
همدلی و احترام به طبیعت ،ریشههای عمیق فرهنگی دارد و همزیستی مسالمتآمیز انسان ،معماری و طبیعت در معماری
سنتی ایران کامالً مشهود است .اشارات فراوان در کتاب آسمانی درباره گیاه ،نور و اجزاء طبیعت و در نهایت تمثیل بهشتی آن
موجب شده است که در معماری ایران حضور طبیعت به طور همهجانبه باشد و فضاهای نیمهباز-نیمهبسته در یک روند سلسله
مراتبی به نحوی در کنار یکدیگر قرار گرفته باشند که گویی همیشه انگیزه احترام و حفظ نعمتهای الهی را پاس میدارند که در
قلب طبیعت و اجزاء عناصر آن تجلی کرده است(حاجی قاسمی.)1391 ،
نمونه عالی این نوع معماری ،ساختمان هشت بهشت است .هرگاه از سطحهای مختلف آن عبور میکنیم طبیعت و برشی از
آسمان در کنار ما و در زوایای مختلف قرار دارند و تضادهای داخل و خارج همچون گردش روزگار معرف تصاویری است که در آن
وقار ،آرامش و سکوت طبیعت راه گشای مکث ،عبادت و تخیل به ابعاد و گستره جهان است(حاجی قاسمی .)1391 ،هشت بهشت با
مرکزیت اتصال فضاهای کوچک اطراف تمام کانونبندی معماری ایران را دارا میباشد .برخالف مساجد چهار ایوانی که مرکزیت با
فضای باز تعریف شده است در ساختمان هشت بهشت تصویر معکوسی را مشاهده میکنیم که از یک فضای نیمه بسته داخلی به
طرف طبیعت حرکت کرده و در انتها افق و بینهایت درک و سپس تصور میشود .طبیعت محافظت شده در قالبی مطرح است که
عناصر آن در کنار یکدیگر با حکمتی استقرار یافتهاند که جزء جداییناپذیر موجودیت معماری به شمار میآیند(حاجی قاسمی،
.)1391
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 -6-5فضای بی جهت
معماری سنتی ایرانی در باالترین و جامع ترین مرتبه شامل بی جهتی است .این مساله در طرح حیاط های چهارایوانی در
مسجد ،مدرسه ،کاروانسرا و غیره قابل درک است .وجود نماهای مشابه در چهار جهت داخل گنبدخانه ،طاق نماها در چهارسوی
یک تاالر همه گواهی بر بی جهتی معماری سنتی ایرانی است(حاجی قاسمی.)1391 ،

 -7-5راز و ابهام
سادگی و روشنی در عین حال عمیق وغنی ،به ظاهر صورتی ساده اما حاوی اطوار پنهانی و الیه های تو در تو و راز و رمزهای
بسیار است که جز در سایه همنشینی و الفت با آن درک نمی شود ،از مفاهیم عمیق معماری سنتی ایرانی است .با بیگانگان ناآشنا
اما با آنان که محرم و مانوس می شوند هر لحظه پیوندی عمیق برقرار می کند و آرامش و آسایش را به ارمغان می آورد .از این رو
این نوع معماری در مغایرت با معماری های امروزی است که سعی در القای حس حیرت و شگفتی مخاطبان است .معماری سنتی
ایران ،دارای سادگی ظاهری اما غنای روحانی می باشد که به عبارتی پایش در زمین و سرش در آسمان است(حاجی قاسمی،
.)1391

این مفهوم در گرو درک توامان تنوع و هماهنگی می باشد .همه تالش معمار از یک سو صرف پدید آوردن بنایی می شود که
همه اجزای آن از کل به جزء ،از نحوه کنار هم نشستن و انتظام فضایی تا معماری جزء فضاها و تک تک عناصر متشکله از طرح
تاالر و ایوان و هشتی تا شکل ستون و طاق و طاقچه و از در و پنجره تا حتی اجزای ریزتر همه با هم در هماهنگی و تعادل موزون
می باشند .و از سوی دیگر ،هیچ منظری از نگاه عمیق معمار برای ایجاد تنوع و دگرگونی در دل این هماهنگی دور نمی ماند .وی
با اشکال ،رنگ ها ،مصالح و نقوش بازی کرده و صورت های مختلف اجزا را نمایان می سازد که در دل هماهنگی حتی یکسانی،
تنوع می آفریند و این تنوع در تزئینات سقف شبستان ها یا تفاوت رنگ و نقش در لچکی های مشابه یک نما و یا در اسپرهای
یکسان نمای یک سر در یا ایوان و همچنین تغییر در تزئینات درونی دو اتاق هم اندازه که منجر به دو فضای متفاوت می شود،
آفریده شده است .از این رو ،مخ اطب در هر لحظه با چهره ای جدید از فضا رو به رو می شود که در عین تنوع ،تعادل و هماهنگی
را حس می کند(حاجی قاسمی.)1391 ،

 -9-5فلسفه معماری پرش کیهانی مطابق با علم روز
از نظر چارلز جنکز معماران باید معلول باشند .معلول دیدگاه انسان از خود و از جهان پیرامون خود .معماری امروز باید معلول
شرایط امروز باشد ،معلول علم ،تکنولوژی و فلسفه کنونی .به عقیده وی اگر در جهان سنت( ،فرم تابع سنت) است و در جهان مدرن
( فرم تابع عملکرد) بوده است .در جهان کنونی (فرم تابع دیدگاه جهانی) باید باشد .اگر میس وندرروهه شعار «کمتر بیشتر است» را
در مدرن مطرح کرد ،جنکز بر اساس نظریه پیچیدگی شعار «بیشتر متفاوت است» را عنوان می نماید .بدین معنی که پاسخ 2+2
لزوما  4نخواهد شد!! معمارانی همچون پیتر آیزنمن و دانیل لیبسکیند در آثار خود روند طراحی را بر اساس اتفاقی در یک مقیاس
بزرگ یعنی کیهان اتفاق می افتد ،قرار می دهند .جنکز معتقد است این نگاه این سبک بر اساس مسائل ارگانیک استوار است و می
بایست نام ارگانیک بر آن گذاشت اما به جهت اینکه این سبک توسط فرانک لویدرایت نام گذاری شده است ،نام «معماری پرش
کیهانی» را داده است که به «معماری غیرخطی» نیز معروف است(جزءپیری و همکاران.)1394 ،
معماران معاصر در دنیا معتقدند که شناخت تنها از طریق علم و تکنولوژی و فلسفه صورت می گیرد و معمار جهت حفظ حضور
خود در ورطه تمدن امروز جهان ،باید با علم ،تکنولوژی و فلسفه روز آشنایی کامل داشته باشد محیط مصنوع را با استفاده از موارد
فوق به صورتی خالق و هنری نشان دهد .لذا تحوالتی که در فیزیک ذرات بینادین ،نجوم ،ژنتیک ،ریاضی ،تکامل ،فضا و زمان در
سنوات اخیر رخ داده ،موضوع معماری امروزه قرار گرفته است .بر اساس فرضیات جدید در ریاضی و فیزیک ،عالم مکانیکی نیوتون
دیگر نمی تواند شرایط جهان امروز را تبیین کند .اگر گالیله در چهارصد سال قبل اعالن نمود که خداوند جهان را با قوانین ریاضی
نگاشته است این نیز بر اساس قوانین جدید فیزیک قابل قبول نیست .آلبرت اینشتین در اوایل قرن اخیر با معرفی نظریه نسبیت،
جهان مکانیکی نیو تون را که در آن فضا و زمان مطلق بود در هم شکست .بر اساس این نظریه ،جهان ما از بی نهایت قاب های
فضا ،زمان که به ناظر مشخص بستگی دارد تشکیل شده است .در نتیجه هر ناظر و هر قابی نه تنها در یک ساعت متفاوت ،بلکه
در یک نقشه متفاوت قرار دارد .بدین معنی که هر ناظر و هر قابی نه تنها در یک ساعت متفاوت بلکه در یک نقشه متفاوت قرار
دارد(جزءپیری و همکاران.)1394 ،
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 -8-5تعادل موزون

5

جهان مکانیکی قرن نوزدهم به یک جهان ارگانیک تبدیل شد که در آن فضا زمان و اجسام به صورت متحول ،فعال ،سیال
درگیر با یکدیگر و در ارتباط غیر خطی هستند .بر اساس نظریات می ون هو استاد دانشگاهی انگلستان ،ژن های داخل کروموزوم
بر یکدیگر و با محیط اطراف خود یک رابطه فعال و دو طرفه دارند ،تاثیر گذار و تاثیر پذیر می باشند و انتقال اطالعات به صورت
متحول ،سیال و غیرخطی است .لذا دانشمندان جهت تبیین جهان امروز ،دیگر اتکا به علوم قرن نوزده و قطعیت جهان بینی ریاضی
گون مدرن ندارند ،بلکه مباحثی همچون آشفتگی هندسه نااقلیدسی ،نظریه پیچیدگی و فیزیک غیر خطی ،جهانی متفاوت از گذشته
در مقابل انسان پست مدرن گشوده است(نخجوانی و ساربانقلی.)1391 ،

 -1-9-5نظریه هرج و مرج(آشوب)
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ادوارد الرنس استاد علوم هواشناسی در دانشگاه  M.I.Tدر آمریکا ،نظریه هرج و مرج را در دهه هفتاد میالدی مطرح نمود
وی در سال  1972در مقاله ای به نام «آیا حرکت بال پروانه در برزیل باعث بوجود آمدن گردبادهای عظیم در تکزاس می شود؟»
را منتشر نمود .این مقاله به ن ام اثر پروانه ای شهرت یافت .بر اساس این نظریه ،اتفاقات کوچک موجب رخ دادن اتفاقات بزرگ می
شود .به نظر الرنس ،به دلیل هرج و مرج ،تغییرات آب و هوایی را نمی توان پیش بینی کرد و همیشه این پیشبینی ها تقریبی
است .از این زمان به تدریج ریاضی هرج و مرج و علم هرج و مرج مطرح گردید .هرج و مرج نحوه مشاهده جهان توسط دانشمندان
را تغییرداده است .مرکز این چشم انداز هندسه و دروازه این هندسه ،رایانه است .قوانین بی نظمی استثناء نیست ،بلکه جهانی می
باشد .تشبیه نیوتونی و مدرنیست ها از این جهان به عنوان یک سیستم مکانیکی قابل پیش بینی -همانند ساعت -دیگر صحیح
نیست (علم مدرن) .بر اساس علوم جدید تشبیه این جهان به یک ابر در حال تحول صحیح تر است (علم پست مدرن).هرج و مرج
دنیایی است که در آن نظم و بی نظمی تا ابد در هم آمیخته و محل تولد و خانه علوم جدید است .هرج و مرج نظم قاعده را در یک
موضوع در هم می آمیزد( جنکز.)1393 ،

 -2-9-5هندسه نااقلیدسی
واژه فراکتال نخستین بار در سال  ،1975از کلمه التینی فراکتوس به معنی سنگی که به شکل نامنظم شکسته و خرد شده
است ،برای اولین بار توسط بنوت مندل بروت مطرح شد  .فراکتال ها شکل هایی هستند که بر خالف شکلهای هندسه اقلیدسی ،به
هیچ وجه منظم نیستند  .این شکل ها اوالً سرتاسر نامنظم اند ،ثانیاً میزان بی نظمی آن ها در همه مقیاس ها یکسان است  .جسم
فراکتال از دور و نزدیک یکسان دیده می شود ،به تعبیر دیگر خود متشابه است وقتی که به یک جسم فراکتال نزدیک می؛شویم،
می بینیم که تکه های کوچکی از آن از دور همچون دانه های بی شکلی به نظر می رسید ،به صورت جسم مشخصی در می آید
که شکلش کم و بیش مثل همان شکلی است که از دور دیده می شود  .در طبیعت نمونه های فراوانی از فراکتال ها دیده می شود
 .درختان ،ابرها ،کوه ها ،رودها ،لبه سواحل دریا ،سرخس ها و گل کلم ها اجسام فراکتال هستند .بخش کوچکی از یک درخت که
شاخه آن باشد ،شباهت به کل درخت دارد  .این مثال را می توان در مورد ابرها ،گل کلم و سایر اجسام فراکتال عنوان نمود .
بسیاری از عناصر مصنوع دست بشر نیز به صورت فراکتال می باشند .تراشه های سیلیکان ،منحنی نوسانات بازار بورس ،رشد و
گسترش شهرها و باالخره مثلث سرپینسکی را می توان در این مورد مثال زد .مثلث سرپینسکی ،یک مثلث متساوی االضالع است
که نقاط وسط هر ضلع آن به یکدیگر متصل شده اند .اگر این عمل در داخل مثلث های متساوی االضالع جدید تا بی نهایت ادامه
یابد .همواره مثلث هایی حاصل می شوند که مشابه مثلث اول می باشند( جنکز.)1393 ،

 -3-9-5پیچیدگی
در سال  1995چارلز جنکز بر اساس یافته های جدید علمی درمورد سیر تکوین کیهان و تطور غیر خطی آن ،کتابی به
«معماری پرش کیهانی» منتشر نمود .جنکز در این کتاب به نحوه تکوین کیهان به زبان ساده می پردازد و بیان می دارد که نام
جهان به صورت خطی و یک سویه گسترش و تکامل نیافته ،بلکه این تکامل به صورت گسترش خطی و سپس رسیدن به مرز
بحران وهرج و مرج و در نهایت پرش به شرایطی کامالً متفاوت با گذشته صورت گرفته است .جنکز پیچیدگی در طبیعت را بدین
صورت تعریف می کند پ یچیدگی نظریه ای است که چگونه ارگانیسم های در حال پیدایش به لحاظ تاثیر متقابل اجزاء آن بر هم از
حالت تعادل خارج شده (به واسطه افزایش انرژی ،ماده یا اطالعات) و به مرز بین نظم و هرج و مرج می رسد .این مرز همان مکانی
است که سیستم اغلب پرش می کند ،تقسیم می شود و یا به صورت خالقانه ای تاثیر متقابل می گذارد .این کار به صورت غیر
خطی و غیر قابل پیش بینی می پذیرد .ارگانیسم جدید ممکن است از طریق واکنش و دادن انرژی به صورت مستمر حفظ شود .در
این روند ،کیفیت به صورت نظم خودی ،معنا ،ارزش ،باز بودن ،طرح جزء به جزء مشابه ،شکل های جاذب و اغلب افزایش
پیچیدگی (میزان بیشتری از آزادی) به طور همزمان ظاهر می شود .لذا در یک کیهان زنده و ارگانیک ،ارگانیسم ها و پدیده های
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مختلف خلق می شوند و در یک گسترش خطی به مرز هرج و مرج می رسند و در نهایت به ارگانیسم یا پدیده ای متفاوت با حالت
قبل پرش می کنند(خسروی و طهماسبی.)1395 ،

 -6یافتهها
در این پژوهش جهت استفاده آگاهانه از سبک های روز معماری دنیا در معماری ایرانی دوره پس از انقالب اسالمی ،سبک
پرش کیهانی که تا کنون مورد استفاده طراحان قرار نگرفته ،مورد توجه می باشد .در این سبک طبق اینکه از علم روز تبعیت می
شود و در حال گسترش و کامل شدن است ،بهتر است تا بجای استفاده کورکورانه و تقلید های صرفا فرمی از این سبک در
کشورمان ،یک گام جلوتر از تحمیل این سبک به معماری ایرانی حرکت کرد و در پژوهش حاضر سعی شده است تا ضمن بررسی
مفاهیم و شاخصه های شکل گیری این سبک ،مفاهیم و عناصر سنتی در معماری گذشته ایرانی که ریشه ای مقدس دارند ،تطبیق
داده شده است تا ضمن ایجاد ارتباط میان مفاهیم این دو سبک معماری ،از فاکتورها و شاخصه هایی که ریشه مفهومی مشترکی
دارند در ادامه کار طراحان معاصر مورد استفاده قرار گیرد .از این رو بحث پیرامون مقایسه ها و یافته ها در دو بخش :مفاهیم و
شاخصه های مشابه در دو سبک معماری عنوان شده ،ترتیب داده شده است که نتایج حاصل بصورت جدول و نمودار ارائه گردیده
اند.

با بررسی و مطابقت مفاهیم موجود در فلسفه دو سبک مذکور ،نقطه عطف و تقارن  7مفهوم در معماری سنتی ایرانی با 3
مفهوم بکاربرده شده در سبک پرش کیهانی ،در جدول  ،1قابل مشاهده می باشند.
جدول  -1مقایسه و تطبیق مفاهیم و نظریه های موجود در دو سبک پرش کبهانی و سنتی ایرانی( ،منبع :نگارندگان)
نظریه پیچیدگی
 درونگرایی  - /مرکزیت -راز و ابهام  - /نور و انعکاس

هندسه فرکتال
 -پبوند با طبیعت

نظریه آشوب ( هرج و مرج)
 تعادل موزون (تنوع و هماهنگی) -فضای بی جهت

همانطور که در طی پژوهش عنوان شده است 7 ،مفهوم از معماری سنتی ایرانی اسالمی و همچنین  3نظریه از سبک پرش
کیهانی استخراج شده اند که این موارد در سبک های مذکور بخشی از فلسفه شکل گیری را شامل می شوند .نظریه پیچیدگی که
توسط چارلز جنکز درباره پدیده های موجود در طبیعت عنوان شد ،به چگونگی ارگانیسم ساختارهای طبیعی اشاره می کند که از
طریق نیرو و انرژی های موجود در طبیعت دچار پرش به حالتی می شوند که با حالت قبلی متفاوت اند و در این لحظه مرز بین
نظم و بی نظمی بسیار بهم نزدیک می شوند که ارگانیسم تمایل به گذار به خود می بیند .این اتفاق دقیقا در طبیعت به وفور دیده
می شود و بطور مثال تغییر فصول در روزهای مختلف سال از همین پیچیدگی پیروی می کنند که در عین نظم و برنامه ریزی
دقیقی که در لحظه رسیدن به خود دارند اما از نوعی بی نظمی و آشوب درونی اجزاء بهره می برند .این مفهوم که در شکل گیری
معماری پرش کیهانی و در فرم و معنای آثار دیده می شود با مفاهیمی چون درونگرایی ،مرکزیت ،راز و ابهام و نور و انعکاس در
معماری سنتی ایرانی مقارن می باشد .نحوه ارتباط و طریقه بررسی این فاکتورها با یکدیگر در نمودار  ،1تبیین گشته اند.
مفاهیم مستخرج از معماری سنتی ایرانی ،طبق نمودار  ،1توسط معنا ،اجزا و عناصر معماری قابلیت تعریف و انطباق با نظریه ها
و فلسفه موجود در سبک پرش کیهانی را پیدا کرده و به نوعی بیان می کند که اگرچه علم در دنیا در مسیر پیشرفت و تعالی سیر
می کند اما در واقعیت ،فلسفه وجودی و معنای اجزا و واژه ها ،گذشته و حال ،سنتی و مدرن نمی شناسد و حقیقت معنا بدون تغییر
طی ادوار متمادی ،دست به دست خواهد شد و فقط شکل و فرم آن دست خوش تغییر می شود و می بایست در جهت شناخت
اصولی و مطابقت این مفاهیم ،تالش نمود تا بهره گیری از این شاخصه ها ،صرفا نگاه تقلیدی در معماری پیدا نکنند و با دو ابزار،
قطعیت و خالقیت به روز شوند.

سال هشتم ،شماره ( 1پیاپی ،)28 :بهار  ،1401جلد دو

 -1-6مفاهیم در معماری سنتی ایرانی و سبک پرش کیهانی
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پیوند با طبیعت

هندسه فرکتال

بهره گیری از فرم ،نظم و هندسه های طبیعی در
آثار معماری سنتی ،شباهت استفاده از اشکال
خودمتشابه و طبیعی مانند کوه ها

نور و انعکاس

نظریه پیچیدگی

گسترش خطی پس از عبور نور از شکاف و روزنه
ها تا لحظه گسترش یافتن ،هرج و مرج ،انعکاس
و در نهایت ،گذار می رسند.

فضای بی جهت

نظریه آشوب ( هرج و مرج)

حیاط های چهارایوانی در واقع از دید خارج ،بی
جهتی دارند اما در درون به نوعی بی نظمی و
آشوب می رسند.

تعادل موزون

نظریه آشوب ( هرج و مرج)

اجزاء و عناصر مانند هشتی ،ایوان ،درب و
پنجره و غیره به تنهایی قبل از آمیحته شدن
در بنای یک ساختمان ،دارای بی نظمی بوده اما
به محض جای گیری در کنارهم به نظم
میرسند.

نمودار -1نحوه ارتباط مفاهیم معماری سنتی با سبک پرش کیهانی( ،منبع :نگارندگان)

 -2-6بررسی شاخصه های متشابه در معماری پرش کیهانی و معماری سنتی ایرانی
باتوجه به اینکه سبک معماری پرش کیهانی مطابق با علم روز در حال شکل گیری و گسترش است در پژوهش حاضر مورد
توجه قرار گرفته تا در صورت کشف وجوه مشترک و امکان برقراری ارتباط ،مفاهیم و شاخصه های معماری سنتی ایرانی که باتوجه
مقدس ب ودن این نوع معماری که در براساس هستی شناسی الهی شکل گرفته بوده ،شاخصه های معماری سنتی اسالمی ایرانی با
حفظ ساختار و مفهوم و همچنین به روز شدن توسط ارتباط مفاهیم با علم روز ،مورد تطبیق با سبک پرش کیهانی قرار داده شده
است .شاخصه های سبک پرش کیهانی در  8بند ذیل دسته بندی شده اند(جزءپیری و همکاران.)1394 ،
 -1ساختمان مجاور طبیعت با استفاده از گفتمان طبیعی
 -2نمایش مبدا کیهانی ،سازماندهی خودی ،ظاهرشدن و پرش به یک سطح باالتر یا پایین تر
 -3عمق سازماندهی ،چندظرفیتی ،پیچیدگی و مرز آشفتگی
 -4تجلیل از گوناگونی ،خصوصا از سیستم های تشدید کننده تباین
 -5ایجاد گوناگونی از طریق روش های تکه چسبانی (کوالژ) ،خوشه چینی انقالبی و روی هم قرار دادن
 -6تصدیق زمان و برنامه اجباری آن که شامل ضرورت
شناخت چرخه طبیعی و کثرت گرایی سیاسی است.
 -7بیان این موضوعات بصورت نشانه های دوگانه یعنی
نشانه های زیبایی و نشانه های ایده ها
 -8توجه به علم ،خصوصا علم معاصر در مورد مباحث تشابه کیهانی
جدول -2شاخصه های متشابه در معماری پرش کیهانی و معماری سنتی ایرانی (،منبع :نگارندگان)

شاخصههای سبک پرش کیهانی
ساختمان مجاور طبیعت
نمایش مبدا کیهانی ،پرش به سطح باالتر یا پائین تر
چندظرفیتی ،پیچیدگی ،مرز آشفتگی
ایجاد گوناگونی از طریق تکه چسبانی و روی هم قرار دادن
تقابل های دوگانه یعنی نشانه های زیبایی و ایده ها
توجه به علم روز
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نمود در معماری سنتی ایرانی
پیوند معماری و طبیعت در خانه های ایرانی و باغ ها
عنصر گودال باغچه و حیاط مرکزی
وجود الیه های تو در تو  ،سادگی ظاهری و غنای روحانی
تنوع ،هماهنگی و انتظام فضایی تا معماری جزء فضاها
بازی با نور و انعکاس از طریق شکاف و روزنه در دیوارها و بازشوها
توجه به اقلیم و مسائل بومی در طراحی بناها

در پژوهش حاضر با تامل و بررسی در این موارد و همچنین آثار معماری این سبک ،مواردی مشابه با مفاهیم شکل گیری
معماری سنتی ایرانی ،استخراج و مورد تطبیق قرار داده شده است .در حقیقت هر شاخصه در معماری پرش کیهانی با وجود مفهوم
مشابه و یا نمود آن در معماری سنتی ایرانی مقایسه شده است و نتیجه در قالب جدول شماره ،2ارائه شده است.

 -3-6بررسی مفاهیم در نمونه های موردی

شکل -1هندسه گنبد مسجد شیخ لطف اهلل (منبع:
سیف)1390 ،

ب -فلسفه فرمی موزه گوگنهایم بیلبائو
در این اثر سبک پرش کیهانی ،شاخضه های بیان شده در این
پژوهش به خوبی مشاهده می شود .هرج و مرج و آشوب تا مرز گذار و
پرش در فرم بنا مشخص است .گوناگونی ها و رو ی هم قرارگیری
الیه ها که در عین بی نظمی ،نوعی نظم و هماهنگی را ایجاد کرده
است .همچنین بازی با نور و انعکاس از طریق عنصر آب موجود در
سایت مجموعه ،تقابل های دوگانه و پیچیدگی های اثر را ارتقا بخشیده
است.

شکل -2موزه گوگنهایم بیلبائو ،سبک پرش
کیهانی (منبع :پایگاه اینترنتی موزه گوگنهایم،
)2014

سال هشتم ،شماره ( 1پیاپی ،)28 :بهار  ،1401جلد دو

باتوجه به ارتباط میان مفاهیم دو سبک  ،بررسی دو نمونه موردی
که سرشار از معنی و مفهوم هستند ،به درک بهتر مطالب عنوان شده در
این پژوهش ،کمک شایانی می کند.
الف -هندسه گنبد مسجد شیخ لطف اهلل
گنبد مسجد شیخ لطف اهلل مورد انتخاب جهت ارائه مفاهیم متعدد
در معماری سنتی ایرانی اسالمی ،در پژوهش حاضر قرار گرفته
است.چرا که ،عالوه بر هندسه مفهومی این اثر ،معانی کثرت تا وحدت
و مرکزیت به خوبی حس می شود .همچنین کثرت و هرج و مرج تا مرز
رسیدن به وحدت در مرکزیت گنبد ،نقطه عطف مفهوم در معماری
سنتی و پرش کیهانی را به خوبی نمایان می سازد .همچنین مفاهیم راز
و ابهام در این اثر توسط پیچیدگی هندسی قابل درک می باشد .و
مفهوم بی زمانی و بی مکانی در زیر مرکز این گنبد با مفهوم فضای بی
جهت بی ارتباط نبوده و در نهایت نوعی بی نظمی در عین نظم را القا
می کند.

 -7جمع بندی
در پژوهش حاضر ،ابتدا مفاهیم و فلسفه دو سبک معماری مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفتند در جدول ،1مفاهیم معماری
سنتی طبق نظریه های موثر در شکل گیری سبک پرش کیهانی ،دسته بندی شدند و ارتباط مفاهیم و نظریه ها در قالب دسته
بندی و زیرمجموعه قرار گرفتند .سپس طبق نمودار  ،1نحوه ارتباط و دلیل این دسته بندی ها بسط داده شده و با مثال توضیح داده
شده اند .سپس  ،شاخصه ها و ضوابط سبک معماری پرش کیهانی با نمودهای مشابه در معماری سنتی ایرانی تطبیق داده شده اند.
که البته می بایست طبق این مفاهیم ،باهم تلفیق شوند و معماری سنتی به روز شده مطابق با علوم روز عرضه گردد .در نهایت
موارد بررسی شده در پژوهش توسط دو نمونه موردی گنبد مسجد شیخ لطف اهلل و فلسفه فرمی موزه گوگنهایم بیلبائو ،به صورت
تحلیلی ،مورد تبیین قرار گرفتند  .همچنین مفاهیم مستخرج از معماری سنتی ایرانی ،توسط معنا ،اجزا و عناصر معماری قابلیت
تعریف و انطباق با نظریه ها و فلسفه موجود در سبک پرش کیهانی را پیدا کرده و به نوعی بیان می کند که اگرچه علم در دنیا در
مسیر پیشرفت و تعالی سیر می کند اما در واقعیت ،فلسفه وجودی و معنای اجزا و واژه ها ،گذشته و حال ،سنتی و مدرن نمی شناسد
و حقیقت معنا بدون تغییر و طی ادوار متمادی ،دست به دست خواهد شد و فقط شکل و فرم آن دست خوش تغییر می شود و می
بایست در جهت شناخت اصولی و مطابقت این مفاهیم ،تالش نمود تا بهره گیری از این شاخصه ها ،صرفا نگاه تقلیدی در معماری
پیدا نکنند و با دو ابزار ،قطعیت و خالقیت به روز شوند .در نهایت مسیری روشن طبق قصد پژوهش در استفاده هوشمندانه از سبک
پرش کیهانی در معماری معاصر ایران ،مفاهیم متشابه با تحلیل و بررسی جهت بکارگیری در معماری پس از دوره انقالب اسالمی،
پیش روی معماران و استفاده کنندگان قرار گرفته است.
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کاربرد ابزار هوش مصنوعی در پیشبینی مصرف انرژی ساختمان

یاسر شهبازی ،*1سحر حسینپور ،2محسن مختاری

کشاور3

تاریخ دریافت0010/10/10 :
تاریخ پذیرش0010/10/10 :
کد مقاله00601 :

چکـیده
مصرف انرژی در بخش ساختمانها بهویژه در ساختمانهای مسکونی به دلیل توسعه اجتماعی و شهرنشینی ،بیشترین
سهم را در بین کلیه بخشهای مصرف به خود اختصاص داده است .از فاکتورهای تعیینکنندهی میزان مصرف انرژی در
ساختمان میتوان به شرایط آب و هوایی و اقلیمی محل احداث ساختمان ،مواد و مصالح بکار رفته در پوسته و جدارههای
خارجی ساختمان ،نوع معماری و سازه ساختمان ،تأسیسات مرکزی ساختمان(گرمایش ،سرمایش ،تهویه مطبوع و
روشنایی) ،لوازم و تجهیزات مصرفکننده (لوازم برقی و تجهیزات اداری) اشاره نمود .ازاینرو استفاده بهینه و ممانعت از
هدر رفتن امکانات و گام برداشتن در جهت صرفهجویی و افزایش کارایی ساختمان ،امری اساسی است .دادههای بزرگ،
منابع محاسباتی قدرتمند و مقرون بهصرفه و الگوریتمهای پیشرفته یادگیری ماشین در دهههای گذشته مورد تحقیق در
بخش ساختمانها بودهاند و پتانسیل خود را برای افزایش کارایی ساختمان نشان دادهاند .اخیراً ،هوش مصنوعی و
بهطورکلی تکنیکهای یادگیری ماشین بهطور خاص در پیشبینی و عملکرد انرژی ساختمان نقش مؤثری داشته و به
همین ترتیب میتوانند در بحث مصرف انرژی ،مدیریت ،صرفهجوییتر مصرف و در نهایت ایجاد راحتی و آسایش نقش
بسزایی داشته باشند .هدف از این پژوهش ،شناسایی ابزارهای هوش مصنوعی و کاربرد آنها در بررسی مصرف انرژی
میباشد.

واژگـان کلـیدی :هوش مصنوعی ،یادگیری ماشین ،مصرف انرژی ،روشهای پیشبینی

 -1دانشیار دانشگاه هنر اسالمی تبریز (نویسنده مسئول) y.shahbzi@tabriziau.ac.ir

 -8دانشجوی دانشگاه هنر اسالمی تبریز
 -3مدرس دانشگاهن هنر اسالمی تبریز
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سال هشتم ،شماره ( 1پیاپی ،)82 :بهار  ،1041جلد دو

ساختمانها بخش عمدهای از مصرف انرژی کشور و انتشار گازهای گلخانهای را نشان میدهند .بهعنوانمثال ،بخشهای
مسکونی و تجاری  /سازمانی کانادا تقریباً  01/0درصد از کل انرژی ثانویه کشور را در سال  0100مصرف کردند .در بین هر دو
بخش ،انرژی مورد نیاز برای گرمایش فضا ،خنککننده فضا و نیاز به آب گرم  ٪00از کل مصرف انرژی ثانویه را تشکیل
میدهد( .)NRCan 2007در نتیجه ،انرژی مورد نیاز برای حفظ شرایط داخلی در ساختمان قسمت قابلتوجهی از کل مصرف
انرژی و انتشار گلخانه را تشکیل میدهد .بنابراین ،افزایش بهرهوری انرژی و استفاده در ساختمانها برای پایداری کلی ما از اهمیت
زیادی برخوردار است( .)Handbook 2009پیشبینی مصرف انرژی در یک ساختمان موجود برای پاسخ به تقاضا ،تشخیص
عیب ،کنترل پیشبینی مدل  ،بهینهسازی و مدیریت انرژی ضروری است( .)Handbook 2009در دو دهه گذشته ،از روشهای
مختلف پیشبینی برای پیشبینی مصرف انرژی ساختمانها استفاده شده است( Ahmad et al. 2014; Biswas, Robinson,
 )and Fumo 2016; Lü et al. 2015که این روشها به سه دسته تقسیم میشوند :روشهای مهندسی ،روشهای آماری و
روشهای هوش مصنوعی .از این میان ،بیشترین استفاده از روشهای هوش مصنوعی( )Chou and Tran 2018و یادگیری
ماشین است .یادگیری ماشین بهطور کلی برای توصیف الگوریتم رایانهای استفاده میشود که از دادههای موجود درس میگیرد .این
الگوریتمها معموالً از مقدار قابل توجهیداده و تعداد نسبتاً کمی از ویژگی های ورودی برای فرایند یادگیری استفاده می کنند .در
سال های اخیر ،تکنیکهای زیادی مبتنی بر یادگیری ماشین ،در بخش ساختمان برای تخمین بارهای گرمایش و سرمایش،
مصرف و عملکرد انرژی برای شرایط مختلف ارائه شده است( .)Seyedzadeh et al. 2018روش پیشبینی مبتنی بر هوش
مصنوعی ،استفاده از انرژی ساختمان را با توجه به متغیرهای همبسته آن مانند شرایط محیطی ،مشخصات ساختمان و وضعیت
اشغال پیشبینی می کند(.)Wang and Srinivasan 2017

 -2پیشینه پژوهش
پیشینه و تاریخچه این پژوهش به صورت خالصه در جدول 0زیر آمده است.
جدول  -1پیشینه پژوهش (مأخذ :نگارنده)
عنوان پژوهش

مروری بر کاربردهای شبکه عصبی مصنوعی 0و
ماشین بردار پشتیبان 0و برای پیشبینی مصرف انرژی
الکتریکی ساختمان()Ahmad et al. 2014

پیشبینی سریهای زمانی مصرف انرژی با استفاده از
تکنیکهای یادگیری ماشین بر اساس الگوهای
استفاده خانوارهای مسکونی( Chou and Tran
)2018

مروری بر پیشبینی مصرف انرژی ساختمان مبتنی بر
هوش مصنوعی:
تضاد قابلیتهای مدلهای پیشبینی منفرد 0و
گروه)Wang and Srinivasan 2017(0

نتیجه پژوهش
این مقاله به بررسی پیشبینی مصرف انرژی ساختمان با استفاده از روشهوش مصنوعی میپردازد.
این روش در حال حاضر در زمینه پیشبینی انرژی ساختمانها مورد استفاده قرار میگیرد و با توجه به
مزیت آن برای مقابله با پیچیدگی سیستم ساختمانها که تحت تاثیر بسیاری از پارامترهای ساختمان
است ،مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است .در میان روشهای هوش مصنوعی ،شبکه
عصبی و ماشین بردار پشتیبان از جمله مدلهای پرکاربرد هستند .دقت تحلیل پیشبینیدر این مطالعه
در اولویت قرار دارد هم چنین در این مطالعه ،روش ترکیبی پیشنهادی با سایر روشهای منفرد برای
اعتبارسنجی عملکرد روش ترکیبی مقایسه شد.
این تحقیق مروری جامع از تکنیکهای یادگیری ماشین برای پیشبینی سریهای زمانی مصرف
انرژی با استفاده از دادههای واقعی ارائه میکند.
دادههای زمان واقعی از یک شبکه هوشمند که در یک ساختمان آزمایشی نصب شده بود جمع آوری
شد و برای ارزیابی کارایی و اثربخشی تکنیکهای آماری و یادگیری ماشینی استفاده شد.
تکنیکهای شناخته شده هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل مصرف انرژی در سناریوهای منفرد و
گروهی استفاده شد .یک بررسی و تحلیل عمیق از مدل ترکیبی که تکنیکهای پیشبینی و بهینه
سازی را ترکیب میکند ،ارائه شده است.
مقایسه جامع نشان میدهد که مدل ترکیبیدقیقتر از مدلهای تک و مجموعه است.
این مقاله اصول ،کاربردها ،مزایا و محدودیت های روشهای پیشبینی مبتنی بر هوش مصنوعی را
تشریح میکند .در این مقاله ،یک بررسی کامل از روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای پیشبینی
مصرف انرژی ساختمان با تمرکز ویژه بر روشهای پیشبینی گروه ارائه شده است.
روندهای تحقیقاتی فعلی روشهای پیشبینی مبتنی بر هوش مصنوعی از پنج جنبه ،یعنی نوع
ساختمان ،روشهای مورد استفاده برای پیشبینی ،نوع انرژیهای پیشبینیشده ،مقیاس زمانی
پیشبینی و نوع دادههای ورودی مورد استفاده برای پیشبینی تحلیل میشوند .دو دسته اصلی از
روشهای پیشبینی مبتنی بر هوش مصنوعی ،یعنی روشهای پیشبینی منفرد و روشهای پیشبینی
)1Artificial Neural Networks (ANN
)2 Support Vector Machine (SVM
3 Singel Model
4 Ensemble Model
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مدلهای مرسوم و مدلهای مبتنی بر هوش
مصنوعی برای پیشبینی مصرف انرژی:
مروری()Wei et al. 2019
یادگیری ماشین برای تخمین مصرف انرژی و
عملکرد ساختمان:مروری( Seyedzadeh et al.
)2018
روشهای گروه برای پیشبینی سریهای
زمانی()Allende and Valle 2017

معماری و روشهای یادگیری عمیق
0شبکههای عصبی :با استفاده از مدلهای مبتنی بر
مؤلفه در پیشبینی انرژی طراحی
ساختمان( Singaravel, Geyer, and Suykens
)2017

مدلسازی و پیشبینی مصرف انرژی برای
ساختمانهای ناهمگن با استفاده از رویکرد فیزیکی-
آماری()Lü et al. 2015

یک روش انتخاب داده مرتبط برای پیشبینی مصرف
انرژی ساختمان کم انرژی بر اساس ماشین بردار
پشتیبان()Paudel et al. 2017

گروه مورد بحث و مقایسه قرار میگیرند.
این مقاله به بررسی مدلهای مرسوم و مدلهای مبتنی بر هوش مصنوعی مورد استفاده در پیشبینی
مصرف انرژی میپردازد .طبقه بندی مدلها در این مقاله انجام شده و افق ،منطقه کاربردی و دقت
پیشبینی مدلها نیز مورد بحث قرار گرفته است 66 .درصد معمولی مدلها برای پیشبینی مصرف
انرژی ساالنه استفاده میشوند و  60درصد آنها در سطح ملی استفاده میشود .مدلهای مبتنی بر
هوش مصنوعیدر تمام افقهای پیشبینی و حوزههای کاربردی قوی و در مقیاس کامل هستند.
این مقاله مروری اساسی بر روی چهار رویکرد اصلی یادگیری ماشین از جمله شبکه عصبی مصنوعی،
ماشین بردار پشتیبان ،رگرسیونهای مبتنی بر گاوس و خوشهبندی ارائه میکند که معموالً در
پیشبینی و بهبود عملکرد انرژی ساختمان استفاده میشوند .عالوه بر این ،چندین تکنیک پیش
پردازش به کار رفته در مدلها برای افزایش دقت پیشبینی به خوبی مورد بحث قرار گرفت.
گروهها به عنوان یکی از موفق ترین رویکردها برای کارهای پیشبینی شناخته میشوند .این مقاله
نوع جدیدی از مجموعهها را توصیف میکند که هدف آن بهبود عملکرد پیشبینی این رویکردها در
پیشبینی سریهای زمانی است.
این مقاله با تمرکز ویژه بر بررسی کاربردها ،دادهها ،مدلهای پیشبینی و معیارهای عملکرد مورد
استفاده در ارزیابیهای مدل ،مروری بر مطالعات منتشر شده از سال  0111ارائه میکند که از
شبکههای عصبی مصنوعی برای پیشبینی مصرف انرژی و تقاضای ساختمان استفاده کردهاند.
نتیجهگیری نشان میدهد که اکثر مدلهای شبکه عصبی مصنوعی یک مدل مبتنی بر جعبه سیاه
بودهاند که از یک شبکه عصبی پیشخور استفاده میکنند.
این مطالعه معماریهای یادگیری عمیق و روشهای توسعه را در زمینه مدلسازی مبتنی بر مولفه
برای پیشبینی تقاضای انرژی گرمایش و سرمایش ساختمان ارزیابی میکند .رویکرد مدلسازی
مبتنی بر مؤلفه ،نوعی مهندسی از یادگیری عمیق است .معماری یادگیری عمیق در مقایسه با شبکه
عصبی مصنوعی ،ساده بوده و دقت پیشبینی باالتری دارد.
این پژوهش یک روش جدید برای پیشبینی تقاضای انرژی ارائه میکند که به چالشهای ناهمگنی
در مدلسازی انرژی ساختمانها میپردازد .روش جدید مبتنی بر یک رویکرد فیزیکی-آماری است که
برای محاسبه ناهمگونی ساختمان برای بهبود دقت پیشبینی طراحی شده است .مدل فیزیکی یک
ورودی نظری برای توصیف مکانیسم فیزیکی زیربنایی جریانهای انرژی فراهم میکند .سپس
پارامترهای تصادفی به مدل فیزیکی معرفی میشوند و مدل سری زمانی آماری برای انعکاس عدم
قطعیتهای مدل و ناهمگنی فردیدر ساختمانها فرموله میشود .نتایج نشان میدهد که روش
پیشنهادی و مدل میتواند بهبود قابل توجهیدر دقت پیشبینی ارائه دهد.
ساختمانهای کم انرژی به عنوان یک راه حل امیدوارکننده برای محیط ساخته شده برای برآورده
کردن استانداردهای بازده انرژی باال در نظر گرفته میشوند .این کار بر روی مدل هوش مصنوعی
برای پیشبینی مصرف انرژی این ساختمانها تمرکز دارد .دو نوع رویکرد مدلسازی هوش مصنوعی:
«همه دادهها» و «دادههای مرتبط» در نظر گرفته میشوند« .همه دادهها» از تمام دادههای آموزشی
موجود استفاده میکند و «دادههای مرتبط» از یک مجموعه داده کوچک نماینده روز استفاده میکند
نتایج عددی نشان میدهد که رویکرد مدلسازی «دادههای مرتبط» که بر نماینده کوچک متکی
است ،دقت باالتری نسبت به رویکرد مدل سازی "همه دادهها" دارد.
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پیشبینی مصرف انرژی در ساختمانها با استفاده از
شبکه های عصبی مصنوعی :مروری( Runge and
)Zmeureanu 2019

نتیجه پژوهش

 -3روشهای پیشبینی مبتنی بر هوش مصنوعی
روش پیشبینی مبتنی بر هوش مصنوعی شامل چهار مرحله اصلی است :جمع آوریدادهها ،پیش پردازش دادهها ،آموزش مدل
و آزمایش مدل (شکل .)0دقت پیشبینی مدل پیشبینی مبتنی بر هوش مصنوعی به انتخاب دادههای ورودی بستگیدارد .بهطور
کلی ،بیشتر دادههای ورودی تأثیرگذار و بسیار همبسته ممکن است نتایج پیشبینی بهتریداشته باشند( .)Bui et al. 2020قبل از
استفاده از آن ها برای آموزش مدل پیشبینی مبتنی بر هوش مصنوعی ،پیش پردازش دادهها رویدادههای جمع آوری شده انجام
میشود تا در قالب مناسب سازماندهی شوند .برای بهبود کیفیت دادهها ،ممکن است در این مرحله تکنیکهای پیش پردازش داده
مانند تحول دادهها ،عادی سازیدادهها و درون یابیدادهها استفاده شود .مرحله سوم آموزش مدل پیشبینی مبتنی بر هوش
مصنوعی است .برای توسعه مدل نیاز به یک فرایند آموزش است .بهطور خاص ،روند آموزش با هدف انتخاب مناسب ترین
پارامترهای بهبود عملکرد پیشبینی الگوریتم یادگیری است .قابل ذکر است ،نوع پارامترها بین الگوریتمهای مختلف یادگیری

1 Deep Learning
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متفاوت است .جایگزین های پارامتر تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند اندازه دادههای آموزش ،انتخاب متغیرهای ورودی و شاخص
های عملکرد قرار میگیرند(.)Tran, Luong, and Chou 2020

3

4

آزمایش مدل

آموزش مدل

2

پیش پردازش داده

1

جمع آوری داده

شکل  -1مراحل روشهای پیشبینی مبتنی بر هوش مصنوعی

 -1-3مزایا و معایب
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در رابطه با مزایای روشهای پیشبینی مبتنی بر هوش مصنوعی ،طبق مطالعات مشخص شده است که در مقایسه با
روشهای مهندسی ،روش پیشبینی مبتنی بر هوش مصنوعی به اطالعات فیزیکیدقیق ساختمان کمتری نیاز دارد و نیازی نیست
که توسعه دهنده مدل دانش باالیی از پارامترهای ساختمان فیزیکیداشته باشد ،که در عوض باعث صرفه جوییدر وقت و هزینه
برای انجام پیشبینی میشود .فرآیند کسب اطالعات و بارگذاریدادهها در این روشها نسبتاً راحت است ،بهاین معنی که مدل
پیشبینی را میتوان به راحتی ایجاد کرد .هم چنین ،روشهای پیشبینی مبتنی بر هوش مصنوعی ،هنگامی که مدل به خوبی
آموزش داده شود ،دقت پیشبینی امیدوارکنندهای را ارائه میدهند .در مقابل مزایا ،این روشها دارای معایبی نیز می باشند .بین
پارامترهای فیزیکی ساختمان و ورودی های مدل رابطه صریحی وجود ندارد .استفاده از روش مبتنی بر هوش مصنوعیدر مرحله
طراحی ساختمان دشوار است زیرا برای آموزش مدل پیشبینی به دادههای عملکرد تاریخی ساختمان احتیاج دارد .از دیگر معایب
این روشها ،نیاز به دادههای آموزش گسترده برای ایجاد مدل و حفظ کیفیت پیشبینی میباشد و پس از ایجاد تغییر در پوشش،
سیستم یا عملکرد ،مدل پیشبینی مبتنی بر هوش مصنوعی نیاز به آموزش مجدد دارد(.)Wang and Srinivasan 2017

 -2-3انواع
بسیاری از الگوریتمهای یادگیری مبتنی بر هوش مصنوعی و مدلهای پیشبینی ،برای پیشبینی مصرف انرژی ساختمانها
استفاده میشود .مدلهای پیشبینی مبتنی بر هوش مصنوعی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد که براساس اجزای پیشبینی آن
ها تک یا منفرد ،گروهی و ترکیبی 0هستند(.)Chou and Tran 2018
مدلهای پیشبینی منفرد از یک الگوریتم یادگیری استفاده می کنند .این مدلها شامل شبکه عصبی مصنوعی ،درخت طبقه
بندی و رگرسیون  ،0ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون خطی 0است (.)Wang and Srinivasan 2017
مدلهای گروه شامل چندین مدل پیشبینی هستند که به روشی مشخص میشوند که دادههای خروجی را تعیین می کند.
روشهای گروه شامل :رای گیری ، 0دسته بندی  0میباشد .این روشها در سال های اخیر مورد توجه بحث یادگیری ماشین و
جوامع محاسبات نرم قرار گرفته اند .امروزه به دلیل عملکرد مطلوب در پیشبینی ،از روشهای یادگیری گروه بهطور گسترده
استفاده میشود ( .)Allende and Valle 2017; Qiu et al. 2014; Tran, Luong, and Chou 2020
مدلهای ترکیبی شامل :مدلهای یک فاز ،مدلهای چند فاز و پیشنهادی می باشند .این مدلها دو یا چند تکنیک یادگیری
ماشین را ترکیب می کنند .این مدلها نسبت به بقیه مقاوم هستند و دقت پیشبینی بهتری را ارائه میدهند بر اساس مطالعات،
مقایسه جامع نشان میدهد که مدل ترکیبی از مدلهای منفرد و گروهیدقیق تر است ( .)Chou and Tran 2018اما برای
پیشبینی استفاده از انرژی ساختمان بهطور گسترده از روش پیشبینی منفرد استفاده میشود ،یعنی  ٪10از کل پیشبینی های
مبتنی بر هوش مصنوعی از یک الگوریتم پیشبینی استفاده کرده اند( .)Wang and Srinivasan 2017مدلهای منفرد بهترین
انتخاب برای کاربران مبتدی است که از مدل هوش مصنوعیدر پیشبینی مصرف انرژی ساختمانها استفاده می کنند .مدلهای
گروه بهترین انتخاب برای کاربرانی است که اصول و فنون یادگیری ماشین را میدانند اما افرادی که دانش کاملی از تکنیکهای
1 Hybrid Model
)2 Classification and Regression Tree (CART
)3Linear Regression (LR
4 Voting
5 Bagging
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هوش مصنوعیدارند و به مدلهای بسیار دقیق و مؤثر نیاز دارند ،باید از مدلهای ترکیبی مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده
کنند(.)Chou and Tran 2018

 -4عوامل مهم در روشها یا مدلهای پیشبینی مبتنی بر هوش مصنوعی

 -5تکنیکهای معمول یادگیری ماشین برای پیشبینی انرژی
شبکه های عصبی مصنوعی و ماشین های بردار پشتیبان از الگوریتمهای محبوب یادگیری ماشین هستند که برای
پیشبینی عملکرد انرژی ساختمان استفاده میشوند( ;Dong, Cao, and Lee 2005; Eisenhower et al. 2012
.)Magalhães, Leal, and Horta 2017; Paudel et al. 2017; Runge and Zmeureanu 2019
شبکه عصبی مصنوعی ،یک سیستم پردازش
اطالعات است که از نورون های به هم پیوسته
سیستم های بیولوژیکی الهام گرفته است .شبکه
های عصبی مصنوعی معموالً از سه نوع الیه اصلی
تشکیل شده اند :یک الیه ورودی ،یک الیه مخفی و
یک الیه خروجی (شکل .)0یک شبکه عصبی
مصنوعی میتواند چندین سطح الیه ورودی و پنهان
داشته باشد .الیه ورودی متغیر (های) رگرسور است
که برایدستیابی به برآورد متغیر هدف استفاده
شکل - 2ساختار کلی یک شبکه عصبی مصنوعی
میشود(.)Runge and Zmeureanu 2019
شبکه عصبی مصنوعی خود دارای انواعی است که در جدول  0آورده شده است.
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یکی از عامل های مهم در روشها یا مدلهای پیشبینی مبتنی بر هوش مصنوعی نوع ساختمان میباشد که شامل تجاری
،مسکونی  ،آموزشی و تحقیقاتی و سایر انواع میشود .هم چنین انتخاب دادههای ورودی که دارای همبستگی زیادی می باشند،
برای پیشبینی استفاده از انرژی ساختمان مبتنی بر هوش مصنوعی بسیار مهم است .محققان دادههای ورودی را براساس دانش
خود از مدل پیشبینی و در دسترس بودن دادهها جمع آوری می کنند .از آنجایی که شرایط آزمایشیدر مطالعات مختلف متفاوت
است ،ویژگی های ورودی مختلفی انتخاب شده اند تا به عنوان داده ورودی مدلهای پیشبینی مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده
شوند .دادههای ورودی ،بر اساس نوع ،به سه دسته دادههای هواشناسی ،دادههای اشغال و سایر موارد طبقه بندی میشوند .از
عوامل مهم دیگر میتوان به نوع انرژی اشاره کرد .انرژی پیشبینی شده میتواند به پنج دسته تقسیم شود ،یعنی کل انرژی
ساختمان  /برق ،گرمایش و انرژی خنک کننده  ،انرژی گرمایش  ،انرژی خنک کننده و سایر موارد .از طرفیدر روشهای پیشبینی
مقیاس های مختلف زمان پیشبینی ،به عنوان مثال ،دقیقه به دقیقه ،ساعتی ،روزانه یا ساالنه برای پیشبینی استفاده از انرژی در
ساختمان انتخاب میشوند که طبق مطالعات ،پیشبینی ساالنه استفاده از انرژی ساختمان کمتر مورد تمرکز بوده است و تقریبا
نیمی از محققان پیشبینی ساعتی را به عنوان پیشبینی خود انتخاب کرده اند(.)Wang and Srinivasan 2017
در مورد پیشبینی مصرف انرژی ،افق پیشبینی و منطقه کاربردی نیز تاثیر زیادیدارند که به ترتیب افق سنتیدر سه دسته:
پیشبینی بلند مدت (پیشبینی ساالنه) ،پیشبینی میان مدت (به عنوان مثال پیشبینی ماهانه و سه ماهه) و پیشبینی کوتاه مدت
(یعنی زیر ساعتی ،ساعتی ،روزانه) و پیشبینی هفتگی) ( Tamba et al. 2018; Wang and Srinivasan 2017; Wright,
 )Chan, and Laforge 2012; Yezioro, Dong, and Leite 2008و منطقه کاربردی به شش دسته  :سطح جهانی،
سطح ملی یا ایالتی ،سطح منطقهای یا توزیعی (سیستم توزیع و محدوده شهر) ،بخشهای جداگانه در داخل سطح توزیع و سطح
مشتری جداگانه تقسیم میشوند(.)Wei et al. 2019

جدول -2انواع شبکه عصبی
انواع شبکه عصبی

مشخصات

شبکه عصبی خوراکی)Runge and Zmeureanu 2019( 0

شبکه عصبی پس از انتشار

شبکه عصبی عملکرد شعاعی)Runge and Zmeureanu 2019( 0

یک شبکه عصبی سه الیه ( در پیشبینی انرژی ساختمان استفاده شده است)

شبکه عصبی رگرسیون عمومی)Specht 1991(0

یادگیری سریع ،تخمین متغیر های هدف ،همگرایی سریع با سطح اصلی
)1 Feedforward Neural Network (FFNN
)2 Radial bios function Neural Network (RBNN
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رگرسیون
شبکه عصبی خود رگرسیون غیرخطیRunge and Zmeureanu ( 0

به بسیاری از متغیر های ورودی مختلف نیاز ندارد ،زمان آموزش مشابه

)2019

 ،FFNNنتایج خوبی ارائه میدهد.
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ماشینهای بردار پشتیبان ،مدلهای بسیار قوی
برای حل مسائل غیر خطی هستند و در تحقیقات و
صنایع برای اهداف رگرسیون و طبقه بندی استفاده
میشوند(شکل .)0از آنجا که ماشین های بردار پشتیبان
میتوانند با تعداد کمی از نمونه دادهها آموزش ببینند و
راه حل های مناسبی برای مدل سازی موارد مطالعه
بدون دادههای تاریخی ارائه دهند( Seyedzadeh et
شکل  -3ساختار کلی مدل ماشین بردار پشیبان
.)al. 2018
دیگر الگوریتمهای بالقوه مورد استفاده در زمینه پیشبینی انرژی ساختمان ،درخت تصمیم گیری  ،جنگل تصادفی
است( Cheng and Cao 2014; Singaravel, Suykens, and Geyer 2018; Tsanas and Xifara 2012; Yu et
 .)al. 2010این الگوریتمها برای تصمیم گیری سریع در طراحی انرژی ،بهینه سازی طراحی بر اساس پیشبینی های انرژی و
پیشبینیهای انرژی عملیاتی استفاده میشوند .یادگیری عمیق از دیگر الگوریتمهای یادگیری ماشین است که عملکرد
بهتریداشته است .با این حال ،استفاده از الگوریتمهای یادگیری عمیق برای پیشبینی انرژی در ساخت محدود است زیرا یادگیری
عمیق ،بیشتر در مجموعه دادههای بسیار بزرگ تاثیر دقیقیدارد و عملکرد آن در مجموعه دادههای کوچکتر  ،مشابه سایر
روشهای یادگیری ماشین است( .)Singaravel, Suykens, and Geyer 2018توجه به تحقیقات ،شبکه عصبی ساده
میتواند پیشبینی هایی با دقت مشابه مدلهای یادگیری عمیق ارائه دهد (.)Singaravel, Geyer, and Suykens 2017

 -6نتیجه گیری
با نگاهی بر مبانی هوش مصنوعی میتوان بیان نمود که تمرکز اصلی یادگیری ماشین بر توسعه برنامه های رایانهای است که
بتوانند به دادهها دسترسی پیدا کنند و از آن برای یادگیری خود استفاده کنند .فرآیند یادگیری با مشاهدات یا دادهها آغاز میشود،
مانند مثالها ،تجارب مستقیم و یا دستور العملها ،تا به یک الگو در دادهها برسند و بر اساس مثالهایی که ارائه میشود ،تصمیمات
بهتری با سرعت باال بگیرند .روشها و تکنیکهای هوش مصنوعی با وجود داشتن معایبی ،دارای مزیت های مهمی است .کسب
اطالعات و بارگذاریداده ها نسبتا راحت میباشد بنابرین مدل را میتوان به راحتی ایجاد کرد از طرفی این روشها دقت امیدوار
کنندهای را ارائه میدهند .در رابطه با بررسی تاثیر ابزارهای هوش مصنوعی بر پیشبینی مصرف انرژی ساختمان با تمرکز بر
رویکردهای اصلی پیشبینی انرژی ،مدلهای مبتنی بر یادگیری ماشین حتیدر مقایسه با مدلهای آماری .باالترین دقت و انعطاف
پذیری را ارائه می نمایند .در این مقاله ،ضمن معرفی ویژگی های ابزار هوش مصنوعی ،ویژگی کاربرد آن ها در ارزیابی مصرف
انرژی ساختمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
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تأثیر بلوکهای بتنی گازدار در صرفهجویی مصرف انرژی ساختمان؛
نمونه مورد مطالعاتی :ساختمانهای مسکونی شهر اردبیل

هدایت شهبازی ،*1عمار

حسنپور2
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تاریخ پذیرش0010/15/52 :
کد مقاله94909 :

چکـیده
در کشور ما حدود  01درصد از اتالف انرژی در بخش ساختمان به دالیل مختلف مخصوصاً استفاده از مصالح غیراستاندارد
انجام میگیرد .هدف از اجرای این تحقیق بررسی تأثیر بلوکهای گازدار بتنی در صرفهجوئی مصرف انرژی ساختمانها
میباشد .بر این اساس توجه به اهمیت مقوله انرژی و لزوم صرفهجوئی در آن در ساختمانها ،میتوان با استفاده از این نوع
بلوکها و تأثیرات آن در رسیدن به ساختمانهای پایدار دست یافت .نوع روش تحقیق اتخاذ شده در به انجام رسانیدن
پژوهش حاضر روش تحقیق توصیفی ،تحلیلی میباشد که با استفاده از سه استراتژی تبیینی ،توصیفی و اکتشافی به
معرفی ابعاد مختلف تحقیق پرداخته شده است .برای دستیابی کاربردی به نتایج و یافتههای تحقیق ،دو پرسشنامه در بین
مهندسین ناظر معماری با حجم نمونه  021نفر و سازندگان و استفادهکنندگان ساختمانها با حجم نمونه  511نفر توزیع
که روش نمونهگیری بهصورت تصادفی و ابزار پرسشنامه با استفاده از مقیاس لیکرت  2درجهای انجام شده است .کاهش
آلودگیهای محیطی ،افزایش کارایی و پایداری حرارتی ،به حداقل رسیدن تبادل گرما و سرما به دلیل داشتن ضریب
حرارتی باال ،کاهش هزینههای ساخت و انرژی در ساختمانها در حدود  52درصد از مهمترین دالیل استفاده از بلوکهای
بتنی گازدار در ساختمانها میباشد.

واژگـان کلـیدی :بلوک بتنی گازدار ،صرفهجویی ،انرژی ،معماری پایدار ،ظرفیت حرارتی

 -0مدرس گروه معماری ،واحد اردبیل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اردبیل ،ایران (نویسنده مسئول) Shahbazi.hedayat@gmail.com
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رشد سریع جمعیت جهانی منجر به افزایش سریع تقاضای جهانی برای انرژی شده است .ازاینرو برای حفظ استاندارد زندگی
در کشورهای صنعتی و بهبود موقعیت در کشورهای درحالتوسعه ،نمیتوان جلوی مصرف انرژی را گرفت ،بلکه باید منابع انرژی
موجود خیلی کاراتر مورد استفاده قرار گیرند (هادی و همکاران .)02 ،0492 ،مهمترین بخش از استراتژی انرژی هر کشوری
صرفهجوئی در مصرف انرژی است و به دلیل منابع محدود انرژی و افزایش آلودگی محیطی ناشی از استفاده از سوختهای فسیلی،
صرفهجوئی در انرژی امری الزم و ضروری است (نصراللهی و ابرقوئی .)00 ،0492 ،حدود  01درصد منابع مختلف انرژی کشور در
ساختمانهای مختلف مصرف می شود .به علت طراحی و استفاده نامناسب این ساختمانها و عدم نگهداری مناسب دستگاه های
گرمایشی و سرمایشی آنها ،مقدار زیادی از انرژی ورودی به این ساختمان ها تلف می گردد (جاجرمی و همکاران . )96 ،0499 ،از
چند سال قبل فعالیت گسترده ای در کشور توسط سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور در صرفهجوئی مصرف انرژی در تمام
بخشهای اقتصادی و بویژه در ساخت و بهره برداری از ساختمانها شروع شده است (باقرصاد .)0494 ،استفاده غیر بهینه از حامل
های انرژی عالوه بر آنکه عمر ذخایر تجدید ناپذیر نفت و گاز را کاهش می دهد خسارتهای جدی نیز به محیط زیست و صدمات
جبران ناپذیری به فرایند توسعه پایدار ،افزایش درآمدهای ارزی و گسترش زیر ساختهای اقتصادی ایران وارد می نماید (مهدیزاده و
همکاران . ) 26 ،0490 ،استفاده از نرم افزارهای تخصصی در زمینه انرژی ،فرهنگ سازی در زمینه استفاده بهینه انرژی ،آموزش
عمومی از طریق رسانه های شنیداری و دیداری و به کارگیری افراد مجرب و متخصص در زمینه انرژی از جمله راهکارهائی است
که می تواند در رفع مشکل مفید باشد .در ایران از سال  0461با تصویب مبحث  09توسط هئیت وزیران گام بزرگی در زمینه
صرفهجوئی در مصرف انرژی در ساختمانها برداشته شد و اعمال آن برای ساختمانهای دولتی از سال  0420اجباری شد .اجرای
این مبحث ،در بعضی بخشها هزینه های ساختمان را افزایش میدهد ولی در مقابل ،ظرفیت سیستمهای گرمایش و سرمایش را تا
 % 01کاهش می دهد (شاه حسینی و همکاران .)02 ، 0494 ،از عوامل مهم در کاهش مصرف انرژی نوع مصالح انتخابی در ساخت
ساختمان است .استفاده از مصالح مانند بلوک های گازدار بتنی در ساخت ساختمانها به دلیل اینکه ظرفیت گرمایی باالیی دارند
می توانند در کاهش مصرف انرژی در ساختمانها بسیار تأثیر گذار باشد .بنابر این برای جلوگیری از هدر رفت انرژی در ساختمان
ها بهتر است تا جایی که ممکن است از مصالحی استفاده شود که گرما را بیشتر در خود نگه دارند و از تغییرات ناگهانی دما
جلوگیری نمایند .استفاده از مصالح ساختمانی مناسب تاثیر فراوانی بر کاهش مصرف انرژی در ساختمان دارد( .ضرغامی و
همکاران ) 02 ،0492 ،استفاده از بلوک های گازی بتنی باعث میشود پایداری حرارتی خانه افزایش یابد .هدف از اجرای این پروژه
بررسی تاثیر بلوکهای گازدار بتنی در بناهای مسکونی اردبیل میباشد که بر این اساس میتوان به الگوئی مناسب برای استفاده از
این نوع بلوکها و تأثیرات آن در ساختمانها رسید .با توجه به اینکه مجتمع های مسکونی حجم وسیعی از ساختمانها را در بر
گرفته است ،رعایت نکات مربوط به بهینه سازی انرژی در طراحی این ساختمانها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد تا به این
وسیله هم کاربران در محیطی با آرامش و پایدار باشند و هم از اتالف انرژی جلوگیری شود و مصرف انرژی به حداقل برسد.

 -2سواالت تحقیق
بلوک های گازدار بتنی چگونه میتوانند در کاهش مصرف انرژی در ساختمانها موثر باشند ؟
چگونه می توان با بلوکهای گازدار بتنی تبادل حرارتی بین داخل و خارج را به حداقل رساند ؟
بلوک های گازدار بتنی چه میزان می توانند در کاهش مصرف انرژی در ساختمانها موثر باشند ؟
تاثیر بلوک های گازدار بتنی در سازگاری با محیط زیست و ترویج معماری پایدار چگونه میتواند باشد ؟

 -3ضرورت انجام تحقیق
مطالعات نشان میدهد که بیش از درصد باالئی از مصرف انرژی در ساختمانها مربوط به سرمایش و گرمایش است .وجود
محدودیتهای انرژی در جهان و در پی آن در ایران ،اهمیت صرفهجویی انرژی را بیش از پیش روشن میسازد .با توجه به اینکه
بخش عمده فعالیت های بشری در داخل سـاختمان هـا انجـام میشود ،ایجاد شرایط مطلوب زیست محیطی در داخل ساختمانها
از اهمیت خاصی برخوردار اسـت .استفاده از مصالح نوین و استاند ارد و کاهش تبادل هوای داخل و خارج ساختمان می توان از
اتالف مقدار قابل توجهی از انرژی سرمایش در ساختمان ها جلوگیری کرد.
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 -4روش پژوهش

شکل  -1روند انجام تحقیق
(ماخذ  :براساس پردازش نگارنده)

 -5مصرف انرژی در بخش ساختمان
امروزه معماری و ساخت و ساز یکی از حوزه هایی است که طرفداران توسعه پایدار ،برتری آن در عملکردهای زیست محیطی،
اجتماعی و اقتصادی هستند .بهرهگیری از انواع انرژی از الزامات زندگی بشر در حال حاضر است .بحران های زیست محیطی نقطه
عطفی برای تغییر نگرش در عرصه طراحی بود .ظهور معماری سبز با بهره گیری از اصولی چون حفاظت از انرژی ،کار با اقلیم،
احترام به کاربران گشایش جدیدی در معماری ایجاد کرد ( .)Martin, 2012, 34طراحی معماری نامتناسب با اقلیم ،عایق بندی
ضعیف ساختمانها و تاسیسات ،جانمایی نامناسب فضاها ،استفاده از مصالح و تجهیزات غیر استاندارد ،عالوه بر اینکه هزینه جاری
مصرف انرژی ساختمان را به شدت باال میبرد ،هزینه های تعمیر و نگهداری هنگفتی را نیز تحمیل میکند (مهدوی نژاد و بهرامی،
.)04 ،0492

عکس  -2مصرف گاز طبیعی در بخشهای مختلف
سال 1831
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نوع روش تحقیق اتخاذ شده در به انجام رسانیدن پژوهش حاضر
روش تحقیق توصیفی ،تحلیلی می باشد ،که با استفاده از سه استراتژی
تبیینی  ،توصیفی و اکتشافی استفاده می شود .با استفاده از روش شناسی
و متدلوژی تحقیق به کشف جنبه های مبهم و مجهول موضوع در دو
زمینه مباحث نظری و تاثیر بلوکهای بتنی گازدار در کاهش مصرف
انرژی و بررسی در ساختمانهای اجرا شده در اردبیل پرداخته شده است
تا میزان صرفهجوئی در مصرف انرژی به عنوان موضوع اصلی مثل
سازگاری با محیط ،نقش عایقها در بهبود کارائی این بلوکها ،حداقل
رسیدن تبادل حرارتی ،سبکسازی مورد بررسی قرار گیرد .دو پرسشنامه
در بین متخصصان (مهندسین ناظر معماری) با حجم نمونه  021نفر و
سازندگان و استفاده کنندگان ساختمان ها با حجم نمونه  511نفر قرار
گرفت .روش نمونه گیری بصورت تصادفی و پرسشنامه با استفاده از
مقیاس لیکرت  2درجهای انجام و پس از بررسی روایی و پایایی آن در
میان جامعه آماری توزیع شد .شماره گذاری مقیاس لیکرت برای هر دو
پرسشنامه بصورت خیلی زیاد  ،کم  ،متوسط  ،زیاد  ،خیلی زیاد بود .داده
ها با نرم افزار  ، spssمورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.

عکس  -8سهم مصرف انرژی در هر بخش
(ماخذ  :شرکت ملی نفت ایران)1831 ،

 -6اتالف انرژی
هدر رفت انرژی در ساختمان ها یکی از مواردی است که بخش قابل توجهی از اتالف انرژی را به خود اختصاص داده و
جلوگیری از آن می تواند تاثیر بسیاری در مصرفه بهینه انرژی داشته باشد .استفاده از راه های جلوگیری از این موضوع و بهبود آنها
می تواند در بهینه سازی مصرف و همچنین کاهش هزینه ها بسیار موثر باشد .در ساختمان ها بهینه سازی مصرف برای تمامی
افراد می تواند حائز اهمیت باشد .چرا که کاهش هدر رفت انرژی و جلوگیری از آن موجب کاهش میزان مصرف و در نتیجه کاهش
هزینه های مربوطه خواهد شد که برای خانواده ها و مدیریت مخارج زندگی می تواند مورد توجه قرار گیرد .عدم استفاده از مصالح
نوین و استاندارد در ساخت و ساز ،هدر رفتن انرژی از بخش های زیر در ساختمان ،استفاده از وسایل سرمایشی و گرمایشی
نامناسب ،هدر رفت انرژی از کف خانه ها ،نازک بودن دیوار ها و انتقال گرما و سرما از طریق آنها ،چارچوب معیوب در و پنجره ها،
استفاده از الگوی نامناسب برای گرم کردن خانه ،افزایش و کاهش ناگهانی درجه وسایل سرمایشی و گرمایشی ،درز در و پنجره ها،
عایق نبودن درست پشت بام از جمله عواملی هستند که می تواند در اتالف در ساختمانها نقش عمده ای را ایفا نمایند.
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شکل -1شاخص مصرف انرژی در بخش خانگی برای

شکل  -5مقایسه انواع در دیوارها در برابر اتالف انرژی

گرمایش یک متر مکعب در یک سال

(ماخذ :پایگاه نظام مهندسی اردبیل)1811 ،

(ماخذ  :شرکت ملی نفت ایران)1831 ،

 -7بلوک های بتنی گازدار )(AAC

1

سال هشتم ،شماره ( 9پیاپی ،)82 :بهار  ،9049جلد دو

بتون سبک اتوکالوی یا بتن اسفنجی گازی یک محصول بتونی با تکنولوژی پیشرفته است که از مخلوط آهک و سیلیس به
همراه پودر سیمان و پودر آلومینیوم درست میشود .بدلیل هوازایی در پخت در محیط اتوکالو طی فرایند تولید ،به اختصار AAC
نامیده میشود .این نوع بتن سبک بوده و مخلوطی از سنگدانه های درشت ندارد و می توان گفت که بتن سبک هوادهی مالت
بتونی است که با تزریق گاز هوادهی می شود سنگدانه های ریزی که می توان برای تولید بتن هوادهی استفاده کرد  ،به عنوان
شن و ماسه سیلیس  ،شن کوارتزیت  ،آهک و خاکستر بادی شناخته شده است (مددی و علی اکبری ( ،) 00 ،0490 ،پایگاه کارخانه
هبلکس.)0011 ،
جدول - 1اطالعات بلوک بتنی گازدار ( AACمنبع  :براساس یافته های نگارندگان )
0950
سال تولید
جان اکسل اریکسون
سازندگان
روش عمل آوری به روش اتوکالو
ایده تولید
اسم های مختلف
 / AACهبلکس  / ALC /سیپورکس
سیلیس  /سیمان  /آهک  /پودر آلومینیوم
مواد ساخت
 42کیلو بر سانتی متر مربع
مقاومت
 1100الی 1104
ضریب هدایت حرارت
 02الی 22
عایق صوتی
طول  - 91ارتفاع  51و  / 52عرض 41 - 52 - 51 – 0612 – 02 – 05 – 01 – 2 – 612
ابعاد
معایب
مزایا
صرفهجوئی باالی انرژی ،سبک ،ذخیره انرژی ،مقاومت در برابر آتش،
مقاومت فشاری پایین نسبت به دیگر محصوالت مشابه
نصب آسان ،دارای تخلخل ،اقتصادی بودن ،قابل برش به اندازه و شکل
غیر قابل استفاده به عنوان دیوار باربر
دلخواه ،کاهش پرتی ،عایق صدا و حرارت و الکتریسیته ،سازگار با محیط
جذب آب باال در الیه اولیه بلوک
زیست ،مواد اولیه تجدید پذیر ،سرعت اجرای باال

شکل  – 6کمترین دورریز در کنار صرفه جویی

شکل  – 7ابعاد مختلف بلوک های ( AACماخذ :پایگاه کارخانه

باالی مصرف انرژی در بلوک  AACاز نوع هبلکس

هبلکس)1111 ،

1 Autoclaved Aerated Concrete
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 -8ویژگیهای شهر اردبیل برمبنای انرژی
اردبیل جز شهرهای سردسیر کشور به حس اب می آید که براساس تقسیم بندی جغرافیائی نیاز ساالنه انرژی و گرمائی ،در
حالت زیاد بوده و در بیشتر ماههای سال وسایل گرمایشی مورد استفاده قرار می گیرد (.مبحث )0492 ،09
جدول -2ویژگیهای شهر اردبیل براساس نیاز انرژی ( ماخذ  :مبحث ) 1815 ، 11
ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار
گروه ساختمانی
شهر بزرگ  /کوچک
نیاز ساالنه انرژی
برای ساختمان غیر مستقل با استفاده
( پیوست  0مبحث ) 09
(بند ) 0-5-5-09
( پیوست  4مبحث ) 09
مدام ( 𝑊𝑈 )
112
گروه 0
بزرگ
زیاد

 -9یافتههای تحقیق

سال هشتم ،شماره ( 9پیاپی ،)82 :بهار  ،9049جلد دو

برای دستیابی دقیق و کاربردی به نتایج و یافته های تحقیق ،دو پرسشنامه در بین متخصصان (مهندسین ناظر معماری عضو
نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل) با حجم نمونه  021نفر و سازندگان و استفاده کنندگان ساختمان ها که با بلوک های بتنی
گازدار ساخته شده اند ،با حجم نمونه  511نفر توزیع شد .روش نمونه گیری بصورت تصادفی و ابزار پرسشنامه با استفاده از مقیاس
لیکرت  2درجهای انجام و پس از بررسی روایی و پایایی آن در میان جامعه آماری توزیع شده است .شماره گذاری مقیاس لیکرت
برای هر دو پرسشنامه بصورت خیلی زیاد ،کم ،متوسط ،زیاد ،خیلی زیاد بود .آزمون های بکار رفته در این پژوهش برای پرسشنامه
سازندگان و استفاده کنندگان مواردی مثل میزان رضایت از آسایش حرارتی از خانه در فصل تابستان ،مدت زمان گرم و سرد شدن
فضای خانه ،مدت زمان گرم و سرد شدن خانه بعد از روشن و خاموش کردن سیستم های سرمایشی و گرمایشی ،تفاوت هزینه
های گاز مصرفی در خانه های فعلی و قبلی ،توجه قرار دادن نوع مصالح مصرفی در ساخت و خرید خانه های جدید ،پوشیدن
لباسهای جدید در داخل خانه ،اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی در خانه ها و آزمون های بکار رفته برای پرسشنامه مهندسین ناظر
معماری موارد مثل شناخت از مصالح بلوک های بتنی گازدار ،میزان توجه به ضریب انتقال حرارتی و ویژگیهای آن در پوسته ها،
تلفات انرژی در پوسته ها موقع اجرای ساختمان ،اهمیت به عایق کاری و درزبندی ها ،انتخاب مصالح مناسب و پیشنهاد به کارفرما،
مالک قرار دادن استانداردها و تائیدیه های سازمان های مربوطه و دسته بندی ساختمانها براساس برچسب انرژی بعد از اجرا
بودند .دلیل انتخاب این دوگروه برای پاسخ دادن به پرسشنامه های مطروحه ،ارتباط مستقیم ناظران با مقوله انتخاب درست مصالح
مطابق با موازین و مقررات برای صرفهجوئی در انرژی و همچنین سازندگان ساختمان ها هم که به عنوان مالک ساختمان در
انتخاب مصالح مناسب و عدم سرباز زدن از مقررات مرتبط با انتخاب و هزینه کرد اصولی و صحیح و همچنین همکاری با ناظرین
معماری می باشد .استفاده کنندگان هم از آن جهت در این پرسشنامه مشارکت داده شدند که بتوانند براساس نوع اجرا ساختمان و
جزئیات بکار رفته در آن بتوانند پاسخهای مناسب را بدهند .پاسخ های داده شده در پرسشنامه ها و داده ها با نرم افزار  ،spssمورد
تجزیه و تحلیل قرارگرفت و نتایج مربوطه با استفاده از جداول و نمودارها برای هر سوال استخراج گردید که در ادامه مهترین
سواالت طرح شده در پرسشنامه همراه با جداول فراوانی آنها به همراه تجزیه و تحلیل هر کدام بیان شده است.

 -1-9شناخت از مصالح بلوکهای بتنی گاز دار (اتوکالو شده)
استفاده از بلوک های بتنی در دهه های اخیر خصوصا از نیمه دوم قرن بیستم گسترش چشمگیری داشته است .استفاده آسان،
وزن سبک ،قیمت مناسب و تنوع آنها ،موجب رواج بتن سبک در پروژه های عمرانی و ساخت و ساز شده است .متخصصین
ساختمانها مخصوصا ناظرین معماری با آگاهی و شناخت از مصالح جدید و بکارگیری آنان مطابق با مقررات و قوانین در
ساختمانها می توانند گام بزرگ و مهمی در صرفهجوئی مصرف انرژی داشته باشد.
با توجه به جدول هم میتوان مشاهده کرد که درصد زیادی از جدول  -1شناخت از مصالح بلوکهای بتنی گاز دار
ناظرین از این مصالح شناخت دارند ولی در عین حال حدود یک سوم
مقیاس
فراوانی
درصد
هم گزارش داده اند که خیلی کم یا کم از این مصالح شناخت دارند که
خیلی کم
16
10.5
بیشتر مربوط به مهندسان کم تجربه هستند که کار نظارت را تازه شروع
کم
32
21.1
کردند .با این اوصاف برای دستیابی به نتایج مطلوب در صرفهجوئی
متوسط
39
26.3
مصرف انرژی باید سازمانهای مربوطه مثل سازمان نظام مهندسی و راه
زیاد
و شهرسازی ،آموزشهای الزم به مهندسان ناظر را در دستور کار خود
47
31.6
قرار دهد.
خیلی زیاد
16
10.5
100.0

150

کل
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 -2-9توجه به ضریب انتقال حرارت و ویژگی های آن در پوسته ها موقع انتخاب مصالح
راهکارهای صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی به منظور کاهش جدول  -2ضریب انتقال حرارت و ویژگی های آن

آلودگی زیستی و بهبود شرایط محیطی ،از ضروریات بخش ساختمان می
باشد .یکی از بخش های ساختمان که اثر زیادی در مصرف انرژی دارد،
پوسته ها هستند .به همین علت بررسی رفتار پوسته ها مخصوصا در اقلیم
سرد اردبیل از اهمیت باالیی برخوردار است .هم چنین جریان حرارت از
میان پوسته ها عامل اصلی تغییرات دمای هوای داخل است و به طور
مستقیم بر بار گرمایشی و سرمایشی و آسایش حرارتی فضای داخلی موثر
می باشد .مقاومت کل حرارتی دیوار با دیوارهای بتنی گازدار در حدود 0146
متر می باشد که باالتر بقیه دیوارها وهمچنین از حداقل مقاومت حرارتی
دیوار در اقلیم اردبیل می باشد که حدود  0152میباشد و این عامل می
تواند در کاهش مصرف انرژی در ساختمانها موثر باشد .گزارش داده شده
از نمودار نشان می دهد توجه ناظران به این مساله در جایگاه نسبتا خوبی
ندارد وکمتر از  21درصد جامعه آماری به این آیتم مهم توجه دارند.

درصد

فراوانی

مقیاس

5.3

8

خیلی کم

10.5

16

کم

36.8

55

متوسط

26.3

39

زیاد

21.1

32

خیلی زیاد

100.0

150

کل
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 -3-9توجه به اتالف انرژی در پوستهها موقع اجرای ساختمان
براساس گزارشات مرکز تحقیقات ساختمان بخاطر عدم رعایت
الزامات اجرایی ساختمان ها به لحاظ مصرف انرژی ،وجود مصالح
غیراستاندارد و غیرمنطبق با شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور منجر
به اتالف  69درصدی انرژی در ساختمان ها شده است که از این مقدار
حدود  41تا  01درصد اتالف انرژی از دیوارها و پوسته های ساختمان
می شود .در این موضوع عوامل مختلفی از جمله استاندارد نبودن
ساختمانها در کشور ،عدم رعایت مبحث  09مقررات ملی ساختمان،
عدم بکارگیری مصالح و تجهیزات ساختمانی عایق و موثر در کاهش
اتالف انرژی در یک ساختمان در خصوص رعایت مباحث مربوط به
کاهش مصرف انرژی تاثیرگذار بوده است .مطابق نمودار مربوطه
میتوان مشاهد کرد که بیش از نصف جامعه آماری به اتالف انرژی
توجه می کنند و البته باید این نکته را توجه کرد که درصد بی توجهی را
باید با آموزش های تخصصی برای ناظرین به حداقل رساند تا کاهش
مصرف انرژی در ساختمانها به باالترین میزان خود برسد.

جدول  -8اتالف انرژی در پوستهها
درصد

فراوانی

مقیاس

10.5

16

خیلی کم

31.6

47

کم

31.6

47

متوسط

26.3

40

زیاد

100.0

150

خیلی زیاد

10.5

16

کل

 -4-9برچسب مصرف انرژی ساختمانها بعد از اجرا
اختصاص برچسب انرژی به ساختمانها ابزار موثری جهت مقایسه
وضعیت مصرف انرژی ساختمان با استانداردهای موجود و تالش به
منظور کاهش مصرف انرژی در آن و گام موثری در بهینهسازی مصرف
آنها می باشد .به عنوان مثال ،رعایت مبحث  09مقررات ملی ساختمان
باعث بهینه شدن مصرف انرژی در ساختمان شده و با صرفه جویی
مصرف انرژی در ساختمانها ،سرانه مصرف انرژی درکل کشور کاهش
مییابد .هر چقدر درجه برچسب یک ساختمان باالتر و میزان تحقق
اجرای مقررات ملی آن بیشتر باشد ،در رتبه بندی و باال بردن ارزش
معامالتی این ساختمان تاثیر بسزایی داشته و انگیزه کار فرمایان برای
رعایت هرچه بیشتر این مبحث در ساختمانها را بیشتر میکند.

جدول  -1برچسب مصرف انرژی ساختمانها
درصد

فراوانی

مقیاس

5.3

8

خیلی کم

5.3

8

کم

15.8

24

متوسط

73.7

110

زیاد

100.0

150

خیلی زیاد

5.3

8

کل

برچسب انرژی ،میزان مصرف انرژی ساختمان را با توجه به مشخصات سازهای ،مصالح ،دربها ،پنجرهها و غیره مشخص
میکند .طراحی و اجرای طرح برچسب انرژی ساختمان ،سبب تشدید نظارت و بهبود ساخت و سازها از منظر مصرف انرژی خواهد
شد .پیشبینی میشود که با اقدامات فوق ،تا  52درصد ظرفیت کاهش مصرف انرژی در ساختمانهای نوساز بهوجود آید .در این
80

میان ،سازمان ملّی استاندارد ،برچسب انرژی ساختمان را طراحی نموده و در تعامل با سازمان نظام مهندسی و شهرداری ها ،آن را
به مرحله اجرا برساند .گزارشات نمودار نیز استقبال متخصصین و ناظرین را در این زمینه کامال نشان می دهد.

 -5-9میزان اهمیت به عایق کاری و درز بندی در اجرای ساختمان
عایقکاری بهعنوان یکی از ضروریترین اقدامات در اجرای یک
پروژه ساختمانی بوده و امروزه با توجه به نیاز برای صرفهجویی در
مقیاس
فراوانی
درصد
انرژی ،ضرورت عایقکاری بیش از قبل حس میشود .ساختمانها باید
خیلی کم
8
5.3
در عین اقتصادی بودن ساخت ،به صورتی طراحی شوند که مصرف
کم
8
5.3
انرژی در آنها کاهش یابد .عایقکاری اصولی ساختمان مخصوصا دیوارها
متوسط
47
31.6
و پوسته های بیرونی با بلوک های بتنی گازدار ،که خودشان مانع در
زیاد
تبادل گرما و سرما بین محیط بیرون و داخل هستند ،می تواند به میزان
87
57.9
قابل مالحظهای هزینه مصرف انرژی راکاهش میدهند .از آنجا که 01
خیلی زیاد
150
100.0
از
درصد اتالف انرژی در ساختمان ها ،از دیوارهای جانبی 52 ،درصد
کل
8
5.3
سقف و  01درصد از کف ساختمان ها و  51الی  52درصد از پنجره ها و
درها رخ می دهد ،هنگام احداث ساختمان با استفاده از مصالح نوین و
عایق ،این مشکالت تا حد زیادی برطرف می شود.
در واقع ،عایق کاری مناسب ساختمان ،در مجموع حدود  61درصد صرفه جویی در مصرف انرژی را موجب می شود .عایق
کاری حرفه ای می تواند حدود  42درصد در اتالف گرما و حدود  92درصد در سرمایش ساالنه صرفه جویی کند.
جدول  -5میزان اهمیت به عایق کاری

یکی از جنبههایی که اغلب در طراحی یک ساختمان نادیده گرفته
میشود انتخاب و مصالح و فرآوردههای ساختمانی است .اهمیت انتخاب
مصالح مناسب بسیار باالست و می تواند نقش بسیار مهمی در وجوه
مختلف آن مخصوصا درکاهش مصرف انرژی در ساختمانها داشته
باشد .مصالح مورد استفاده در پروژه های ساختمانی  ،اجزاء تشکیل
دهنده و مواد اولیه یک محصول تمام شده به نام ساختمان می باشد .با
توجه به کاهش ذخایر انرژی بهره گیری از مصالح نوین که موجب
کاهش مصرف انرژی در ساختمان شوند از جمله اقدامات ضروری در
عرصه ساختمان سازی است و باید مصالحی انتخاب شود که بر اساس
محیط قرارگیری ،به جلوگیری از افزایش مصرف انرژی کمک کند.

جدول  -6انتخاب مصالح استاندارد
درصد

فراوانی

مقیاس

10.5

16

خیلی کم

21.1

32

کم

31.6

47

متوسط

21.1

32

زیاد

15.8

23

خیلی زیاد

100.0

150

کل
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 -6-9انتخاب مصالح استاندارد مثل  AACبرای پوستهها مخصوصا دیوارها

استفاده از مصالح ساختمانی نوین مثل بلوک های بتنی گازدار همراه با عایق کاری مناسب موجب بهینه سازی مصرف انرژی
در احداث ساختمان ها می شود ومی تواند حداقل  21درصد کاهش مصرف انرژی در ساختمان را به دنبال داشته باشد.

 -7-9توجه به استاندارد ها و تاییدیه های سازمانها در انتخاب مصالح ساختمانی مناسب
یکی از مهمترین عوامل موثر درکیفیت ساخت و ساز این است که
مصالح ساختمانی مورد استفاده در ساختمان دارای استاندارد باشد.جهت
تشخیص استاندارد بودن مصالح ساختمانی باید به تائیدیه های
سازمانهای مرتبط رجوع شود تا با انتخاب مصالح نوین و به روز شده
بتوان گامی مهمی در جهت کیفیت ساخت و ساز مخصوصا کاهش
مصرف انرژی برداشت .حتی در قانون مقررات مربوط به مصالح و
فرآورده های ساختمانی مصوبه سال  99دولت هم آمده است که
طراحان و مجریان ساختمانها باید در نقشهها یا سایر مدارک مربوط،
ویژگیهای مصالح مصرفی را بسته به موضوع ،مشخصکند.

جدول  -7توجه به استانداردها و تاییدیهها
درصد

فراوانی

مقیاس

5.3

8

خیلی کم

5.3

8

کم

57.9

87

متوسط

31.6

47

زیاد

100.0

150

خیلی زیاد

5.3

8

کل

همچنین در تبصره  0این قانون بیان شده است که وزارت صمت تسهیالت و امکانات الزم را جهت انتشار استانداردهای مربوط به
مصالح و فرآوردههای ساختمانی را فراهم نماید و وزارت راه و شهرسازی برای تدوین و انتشار استاندارد مصالحی که تاکنون برای
82

آنها مشخصات استاندارد منتشر نشده است ،اولویتهای الزم را قائل گردد .بنابراین رجوع به استانداردهای منتشر شده و آگاهی دادن
به کارفرما توسط ناظران و طراحان برای انتخاب مصالح با کیفیت می تواند بسیار حائز اهمیت در وجوه مختلف مخصوصا کاهش
مصرف انرژی ایفا نماید.

 -8-9اهمیت تفاوت مقدار بهای مصرف گاز مورد استفاده در خرید خانه جدید
ایران در رتبههای نخستین برخورداری از نفت و گاز قرار دارد اما
این وفور نعمت نباید دلیلی بر اسراف منابع و نعمتهای طبیعی شود .در
مقیاس
فراوانی
درصد
سالهای اخیر نیز قیمت خدماتی چون لولهکشی آب ،برق ،گاز خانگی
زیاد
29
14.3
افزایش یافته است .همین مسئله موجب شده است کاربران به فکر
خیلی زیاد
171
85.7
کاهش مصرف انرژی در ساختمانها باشند تا بتوانند در هزینهها
کل
200
100
صرفهجویی کنند .راهکارهای زیادی برای کاهش مصرف انرژی وجود
دارد.
انتخاب مصالح نوین و مناسب و استاندارد برای ساخت و ساز ،صرفه جویی ،توجه به برچسب انرژی ،کم کردن درجه از جمله
این در ساختمانها می باشند .عالوه بر کاهش هزینهها ،مسئولیت ما در برابر آیندگان یکی دیگر از دالیلی است که باید به فکر
کاهش مصرف انرژی در ساختمانها باشیم .آیندگان نیز حق استفاده از این امکانات را دارند و کشور موفق کشوری است که در
برنامهریزی برای توسعه پایدار موفق عمل کنند .از طرفی باید به این نکته توجه کنیم که بسیاری از انرژیها تمامشدنی هستند و
سالهای طوالنی زمان میبرد تا بازسازی شوند و گاهی ممکن است برخی از آنان بعد از پایان ذخایر زیرزمینی دیگر بازتولید
نشوند .با به کارگیری برخی از راهکارها و روشهای صرفهجویی ،میتوانیم کاهش مصرف انرژی خانه را به عمل برسانیم و به
دنبال آن از بسیاری از هزینهها کم کنیم .مطابق نمودار باال می توان گزارش معناداری از توجه به مقدار مصرف گاز مصرفی در
ساختمانها موقع خرید آنها بوده است و این نشان دهنده اهمیت و توجه مصرف انرژی در بین استفاده کنندگان می باشد.
جدول  -3اهمیت تفاوت مقدار بهای مصرف گاز
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 -9-9اهمیت نوع مصالح مورد استفاده در خانه جدید برای کاربران
در ایران بخش ساختمان بیش از یک سوم انرژی کل مصرفی را بر خود
اختصاص داده است .در این میان گرمایش و سرمایش مهم ترین عوامل
مصرف انرژی محسوب میشوند  ،بطوریکه حدود  61درصد گاز طبیعی مصرفی
در ساختمانها صرف گرمایش می شود .یکی از مهمترین مواردی که باعث
اتالف انرژی حرارتی در ساختمان می شود  ،جداره های ساختمان است .در
واقع بخش اعظمی از اعضای حائل بین داخل و خارج ساختمان را جداره ها
تشکیل می دهند که در صورت استفاده بجا و صحیح از مصالح مناسب
مخصوصاً مصالح جدید می توان مقاومت حرارتی آن ها را تا حد چشم گیری
افزایش داده و در نتیجه از اتالف انرژی به مقدار زیادی جلوگیری نمود.

جدول  -1اهمیت نوع مصالح در خانه جدید
درصد

فراوانی

مقیاس

57.1

114

زیاد

42.9

86

خیلی زیاد

100

200

کل

 -11-9مدت زمان گرم شدن ساختمان در زمستان
شرایط آسایشی تابعی است از تعداد زیادی از پارامترها که تنها یکی
از آنها دما میباشد و انتظار میرود که اگر طراحی تأسیسات گرمایشی و
سرمایشی در ساختمان فقط بر اساس توجه به دما انجام پذیرد و سایر
پارامترها در نظر گرفته نشوند ،مشکالت مدیریت تقاضا و مصرف انرژی
به وجود میآید حتی اگر تنها دما در نظر گرفته شود .مطالعات انجام شده
در سطح بین المللی نشان میدهد که دمای مطلوب در داخل ساختمان
برای ملیت های مختلف فرق میکند و بین  00تا  50درجه سانتیگراد
متفاوت است و وابستگی به نوع و قیمت حامل های انرژی نیز دارد.
استانداردهای ایران دمای راحتی بین  02تا  55درجه در فصل زمستان و
 55تا  52درجه در تابستان است.

جدول  -11مدت زمان گرم شدن ساختمان
درصد

فراوانی

مقیاس

14.3

29

خیلی کم

42.9

86

کم

28.6

56

متوسط

14.3

29

زیاد

100

200

خیلی زیاد

14.3

29

کل

با این فرض و حدود واقعی به دست آمده متوجه اتالف انرژی در کشور خواهیم شد  .درحالیکه دمای خنثی تا حدودی مساوی
با متوسط دمای ماهیانه است ،استاندارد ایران اختالفی نزدیک به  2/2درجه نسبت به آن را نشان میدهد .هر درجه اختالف مساوی
 6درصد اتالف انرژی است.
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 -11نتیجه گیری
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رشد سریع جمعیت جهانی منجر به افزایش سریع تقاضای جهانی برای انرژی شده است .برای حفظ استاندارد زندگی در
کشورهای صنعتی و بهبود موقعیت در کشورهای در حال توسعه ،نمی توان جلوی مصرف کردن انرژی را گرفت .مهمترین بخش از
استراتژی انرژی هر کشوری صرفهجوئی در مصرف انرژی است و به دلیل منابع محدود انرژی و افزایش آلودگی محیطی ناشی از
استفاده از سوخت های فسیلی ،صرفهجوئی در انرژی اجباری شده است .بیش از  01درصد منابع مختلف انرژی کشور در بخش
ساختمان مصرف می شود .به علت طراحی و استفاده نا مناسب از این ساختمانها و عدم نگهداری مناسب دستگاه های گرمایشی و
سرمایشی آنها ،مقدار زیادی از انرژی ورودی به این ساختمان ها تلف می گردد .استفاده از نرم افزارهای تخصصی در زمینه انرژی،
فرهنگ سازی در زمینه استفاده بهینه در مصرف انرژی ،آموزش عمومی از طریق رسانه های شنیداری و دیداری و به کار گیری
افراد مجرب و متخصص در زمینه انرژی از جمله راهکارهائی است که می تواند در رفع مشکل مفید باشد .رعایت نکات مربوط به
بهینه سازی انرژی و استفاده از سیستم صفر انرژی در طراحی این ساختمانها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد تا به این وسیله
هم کاربران در محیطی با آرامش و پایدار باشند و هم به مقدار قابل توجهی از اتالف انرژی جلوگیری شود و مصرف انرژی به
حداقل برسد .ارزان بودن قیمت انرژی در طول سالیان گذشته موجب وابستگی شدید خانوار ها شده است .از این رو کاهش شدت
مصرف انرژی نیازمند سرمایه گذاری های کالنی در سطح ملی است .بنابراین پیشنهاد می شود از سیاست های غیر قیمتی مانند
آموزش به منظور بهبود روش های استفاده از انرژی ،تغییر الگو های مصرف انرژی با تاکید بر بین نسلی بودن انرژی ،تشویق به
استفاده از مصالح نوین ساختمانی ،الزام ساخت و ساز بهینه و با توجه به مقرات وضع شده در این حوزه استفاده شود .عوامل
متعددی بر هدر رفت انرژی در بخش ساختمان مخصوصا مسکونی تاثیر میگذارد که از جمله این عوامل میتوان به نوع مصالح
مصرفی در آنها اشاره کرد .عدم رعایت استانداردهای صحیح ،سبب اتالف انرژیِ  41تا  01درصدی از دیوارهای ساختمان می شود.
اگر بحث صرفه جویی در مصرف انرژی باشد باید از مصالحی استفاده کرد که در کل انرژی را هدر نمی دهد و یا از هدر رفت
انرژی تا درصد قابل توجهی جلوگیری میکند .از بین مصالحی که مورد مطالعه قرار گرفت بلوک های اتوکالو شده نسبت به بقیه
بلوک ها از نظر جلوگیری از هدر رفت انرژی کمک شایانی میکنند.
بلوکهای بتنی گازدار  AACبه علت پایین بودن وزن مخصوص اش یک عایق مؤثر در برابر گرما ،سرما و صدا است که با
توجه به عدم نیاز به عایق کاری اضافی ساختمان این امر سبب کاهش هزینه ساخت و جلوگیری از اتالف سرمایه های ملی و
شخصی می شود .با توجه به مطالب و نتایج پرسشنامه ها ،اردبیل طبق پیوست  4مبحث  09جزو ساختمان های با نیاز ساالنه
انرژی باالیی قرار دارد ،در نتیجه بیشترین هدر رفت انرژی در این منطقه اتفاق می افتد زیرا نیاز به تامین گرمایش محیط زندگی از
الویت های اصلی این منطقه میباشد .ضریب انتقال حرارت مرجع دیوار برای ساختمان غیر مستقل با استفاده مدام در این منطقه
 112تعیین شده که مصالح استفاده شده در این منطقه نباید هدایت حرارتی باالتر از  112داشته باشند .از بین بلوک های بتنی سبکی
که مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته شده بود ،بلوک اتوکالو شده  AACبیشترین و بهترین مصالحی هستند که در اقلیم سرد
مخصوصا اردبیل از هدر رفت انرژی جلوگیری میکنند به شرط اینکه هنگام ساخت اصولی ساخته شده و درز حرارتی نداشته باشند.
تهیه و استفاده از این نوع بلوک ها اگر چه هنگام خرید نسبت به بلوک های سفالی و یا بتنی عادی برای کارفرما گران تر میباشد
اما در طوالنی مدت از طریق جلوگیری از هدر رفت انرژی ساختمان عالوه بر کاهش چشم گیری هزینه مصرفی ساالنه انرژی در
خانه ،کاهش هزینه های مصرفی حفظ محیط زیست و همچنین سیو انرژی برای نسل های بعدی را به دنبال دارد .با توجه جدول
مقایسه ای مقاوم ت حرارتی برای مصالح مختلف ،بلوک های بتنی گازدار بیشترین مقاومت حرارتی را در بین مصالح دیگر دارد و
مناسبترین مصالح برای جداره های بیرونی ساختمانها در شهر اردبیل می باشد که با توجه به ارزیابیهای انجام شده می تواند حدود
 52درصد در کاهش مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی شود.
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شکل  -3جدول ضریب حرارتی و مقاومت در مصالح مختلف برای اقلیم اردبیل (ماخذ :سازمان نطام مهندسی اردبیل،
)1811

تشکر و قدردانی
این مقاله مستخرج از طرح تحقیقاتی با عنوان تاثیر بلوک های بتنی گازدار در صرفهجوئی مصرف انرژی ساختمان میباشد که
طی قرارداد شماره  11 / 49226مورخه  0011 / 9 / 56در اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل به انجام رسیده است .همچنین
از همکاران محترم طرح خانم ها مهسا شکوری مقدم و لیال شهبازی که در مراحل مختلف طرح همکاری و کمک های زیادی
کردند ،تشکر و سپاسگزاری می شود.
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بررسی عملکرد و سایهاندازی شناشیر و کاربرد آن در شکلگیری
معماری جنوب ایران با نمونه موردی بوشهر
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چکـیده
بیان مسئله :در این تحقیق معرفی و شناخت ارزشها و عناصر کالبدی معماری بومی بوشهر ،بافت قدیمی بوشهر در استان
بوشهر مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است .در معماری سنتی ایران توجه به مسائل اقلیمی حائز اهمیت بوده است و بر
کالبد بنا تأثیر بسزایی داشته است در این راستا نمونههای با ارزش معماری مسکونی بافت قدیم بوشهر بهعنوان
مجموعههای با هویت مورد بررسی قرار گرفته است .ایجاد تراسهای چوبی یا شناشیرها از جمله تدابیری است که برای
سایهاندازی بر روی بازشوهای غربی ساختمانها در بافت قدیمی شهر بوشهر مورد استفاده قرارگرفتهاند.
روش تحقیق :روش تحقیق کیفی و راهبرد نمونه موردی بهره برده شد .در این راستا در گام نخست برای بررسی تاریخچه
شناشیر از منابع کتابخانهای برای گردآوری اطالعات بهره جسته شد .در گام دوم به هدف بررسی سایهاندازی شناشیر و
اجزای کالبدی آن با بررسی اسناد کتابخانهای و میدانی جمعآوری دادهها انجام شد .روش تحقیق حاضر تحقیقات میدانی و
شبیهسازی رایانهای با کالیمت استودیو  0و دادهها مربوط به تابش خورشید در طول سال نگاشته شده است.
هدف :این مقاله با هدف عملکرد سایهاندازی شناشیرهای ضلع غربی و میزان ورود نور به فضای داخل است.
نتیجهگیری :این تحقیق در بخشی از منطقه گرم و مرطوب ایران انجام شد که معماری بافت قدیمی آن ،کامالً با اقلیم
محیط طبیعی پیرامون سازگار بوده و از شناشیرها بهعنوان آرایههای معماری بومی و سیمای شهری یاد میشود که به
لحاظ عملکردی ،وظیفه اصلی آنها سایهاندازی بر روی بازشوها است .نتایج بهدستآمده نشان میدهد که عملکرد
شناشیرها سایه اندازی روی جداره بازشوها خواهد بود و استفاده از آنها را در معماری و سیمای شهری معاصر بوشهر
امکان پذیر می سازد.

واژگـان کلـیدی :سایهانداز ،اقلیم ،معماری بومی ،بافت سنتی ،بوشهر

 -0گروه معماری ،واحد هشتگرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،هشتگرد ،ایران
 -0گروه معماری ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساوه ،ایران (نویسنده مسئول) shimashojaei2020@gmail.com
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معماری بومی ایران از ویژگی ها و پتانسیل های ارزشمندی برخوردار است که امروزه آن طور که باید ،از این ویژگی ها و
پتانسیل ها استفاده نمی شود که یکی از دالیل آن ناشناخته بودن ماهیت این معماری و عناصر سازنده آن است .به همین دلیل به
نظر می رسد که شناسایی و تدوین عملکرد آن ها به ما در استفاده مجدد این عناصر کمک کند و این امکان را فراهم آورد تا آنها
را به منظور حل مشکالت امروز خود باز آفرینی کرده و مورد استفاده مجدد قرار دهیم (بحرانی ،اهرمی .)87 ،0056 ،مطالعه
فضاهای معماری در سرزمین های مختلف نشان دهنده ارتباط متقابل و پیوند بین فرهنگ و محیط زیست می باشد که به طور
متقابل بر یکدیگر تاثیر میگذارند (عبدالرحیم و حریزه هاشم .)007 ،0200 ،بوشهر یکی از استان هایی است که دارای گونه خاصی
از معماری به همراه پتانسیلهای بی شماری است .بوشهر با بافت ساحلی ویژه ای در جنوب ایران از ارزش جهانی برخوردار است و
این ارزش تاریخی فرهنگی وابسته به معماری بومی و شهرسازی طبیعت گرایانه بین بافت شهری است که آن را در مقام یک اثر
هنری قرار داده است(امیری و دیگران .)0 ،0050،در بافت تاریخی بوشهر دارای عناصری بسیار ارزشمند هستند که به نظر می رسد
هریک از این عناصر چند بعدی و چند کارکردی هستند و از یک بعد نباید آنها را بررسی کرد .یکی از این عناصر شاخص که در
معماری بوشهر می توان اشاره کرد شناشیر است که واجد کارکردهای مختلفی بوده است.
شناشیل یک درهم پیچیدگی پیوست ه فضای عمومی و خصوصی در استفاده از باد را فراهم آورده و این عملکرد اقلیمی زندگی
خصوصی پیوند زده است (رنجبر ،دیگران .)00 ،0075 ،یکی از پیامدهای پیشرفت تکنولوژی ،یکسان و یکنواخت شدن معماری و
شهرسازی نقاط مختلف کشور در دوران معاصر است .ساختمان هایی که هم اکنون در تبریز و کرمان ،مشهد ،یزد ،شیراز و همدان
بنا می شود ،تفاوتی با یکدیگر ندارند در حالیکه پیش از این شکل ساختمانها ،بافت محله ها و ساختار شهرها گویای ویژگی های
فرهنگی و ذوق های بومی ساکنان آنها بود .این ویژگی ها از بین رفته و بافت شهرها در روستا های ما از تاریخ و فرهنگ خود
بریده اند(معروفی ،خالق دوست )02 ،ضرورت انجام پژوهش عملکرد اصلی شناشیرها به عنوان یکی از اجزا اصلی سایه اندازی و
میزان تابش دریافتی شناشیرها بر روی بازشوها در این جبهه بررسی شد .عملکرد اصلی شناشیرها کدامند؟ و میزان ورود نور به
داخل چند درصد است؟ و مولفه های اقلیمی بندر بوشهر کدامند؟
این مقاله با هدف عملکرد سایه اندازی شناشیرها در ضلع های موجود بر نمونه موردی با تکیه بر تحقیقات میدانی و شبیه
سازی رایانه و دادها در ساعات مختلف مربوط به تابش خورشید در طول سال نگاشته شده است .در معماری خاورمیانه به ویژه
سرزمین های عربی از جمله عربستان و مصر به چشم می خورد .شناشیر در معماری بومی بوشهر با عملکرد های متنوع اقلیمی،
اجتماعی ،فرهنگی ،زیبایی و بصری به کار برده شده است که در ادامه به آن پرداخته می شود .در انتها نیز به عنوان نوآوری این
مقاله به چیستی شناشیر پاسخ می دهیم و این که شناشیر تنها یک عنصر اقلیمی نیست و دلیل دیگری جز اقلیم در شکلگیری آن
نقش اساسی داشته اند .در نتیجه در این مقاله نگارنده سعی دارد با شناخت تنها یکی از پتانسیل های بومی ایران شناشیر که در
تکنولوژی های بومی نهفته ،به بسط و تحلیل اهمیت استفاده از عناصر بومی سنتی هر منطقه از کشور در جهت بهبود کیفیت
معماری عصر حاضر بپردازد.

-2پیشینه تحقیق
پژوهش های زیادی در خصوص نقش و عملکرد و شناخت شناشیر در جنوب ایران صورت گرفته ولی در خصوص عملکرد
سایه اندازی و تاثیر آن با تکیه بر شبیه سازی رایانه ای تعداد مقاالت انجام گرفته اندک می باشد .در ادامه خالصه ای
ازپژوهشهای صورت گرفته ذکر شده است .سپهری اهرمی و بحرانی ( )0056در مقاله تحت عنوان "باز شناسی و تدفین علت
وجودی و نقش کارکردی شنایر در بافت تاریخی بوشهر" در این پژوهش سعی شده بیان شده که اکثرا پژوهش های پیشین
شناشیر به عنوان فضایی برای استفاده از جریان باد و فضایی برای زیستن معرفی شده است اما در این پژوهش ،فرضیه هایی بیان
و با استفاده از استدالل های عقالنی اثبات می شوند که نشان می دهد شناشیر محل یا مکانی برای گذراندن وقت یا انجام فعالیت
نبوده بلکه عناصری که حداکثر جریان هوا را در اتاق های  6دری و  0دری به همراه داشتن ایمنی و همچنین حفظ محرمیت
فراهم می کرد .معماریان ( )0080در کتاب تحت عنوان "آشنایی با معماری مسکونی ایرانی گونه شناسی درونگرا" بیان می کند
که شناشیر را به دوگونه مسقف و بدون سقف تقسیم می کند و می گوید شناشیرها معموال در یک جبهه خارجی ساختمان و یک،
دو ،سه و چهار جبهه داخلی بنا قرار دارند .از شناشیر برای متصل کردن فضای دو اتاق یا دو راهرو به یکدیگر و سهولت در رفت و
آمد استفاده می شود .غالم زاده ( )0050در کتاب تحت عنوان "معماری بوشهر در دوره ی زندو قاجار" بیان می کند که این بالکن
های چوبی (شناشیر) در حبهه داخلی (حیاط) و خارجی (کوچه) به منظور سهولت دسترسی به فضاهای مختلف ساختمان و برای
ایجاد سایه ،فضاهای آزاد و کوران هوا ساخته می شود و سبک زیبایی از بدنه ساختمان ها بیرون زده است.
رنجبر ،پور جعفر ،خلیجی ( )0075در مقاله تحت عنوان " خالقیت های طراحی اقلیمی متناسب با جریان باد در بافت قدیم
بوشهر " بیان می کند که عالوه بر بازشوها عناصر خاصی نظیر شناشیر نیز متناسب با استفاده بهتر ازسایه و باد در بدنه ی فضای
شهری شکل گرفته اند و حضور این عناصر را مختص استفاده از باد می دانند.
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باتوجه به بررسی های انجام شده
در پیشینه الزم است تا نحوه و
عملکرد شناشیرها و سایه اندازی آنها
در فضای داخل بررسی گردد .لذا در
این پژوهش سعی می شود تا تاثیر
سایه اندازی شناشیر ،باز و بسته بودن
شناشیرها و تاثیر آن در فضای داخل
شبیه سازی وتحلیل شود.

شکل  -1شناشیرهای چوبی در نمای غربی یک ساختمان در بوشهر
(مأخد :نگارندگان)

 -3روش تحقیق

 -1-3معرفی نمونه مورد بررسی
نمونه مورد بررسی شده به منظور دستیابی به اهداف پژوهش برای بررسی تاثیر مدل سازی بر سایه اندازی ساختمان ،انتخاب
و مدل سازی آن در نرم افزار راینو  0توسط نگارندگان ،انجام گردید .یکی از ساختمان های بوشهر که به سمت دریا می باشد و در
بافت قدیمی آن منطقه قرار گرفته است ،آنالیز و بررسی انجام شده است .طبق مطالعه و بررسی صورت گرفته تمامی شناشیرها به
سمت غرب ساختمان قرار گرفته است( .روبه رو دریا) صرفا فقط در این نمونه موردی بخش بالکن چوبی (شناشیر) بررسی و شبیه
سازی خواهد شد .بررسی شناشیرها به دو صورت انجام شده است یکی شناشیر بسته که سرتاسر کرکره های چوبی و دیگری
شناشیر نیمه باز که کرکره ها تا ارتفاع جان پناه می باشد ،آنالیز بررسی شده است .بازشوهای طبقه فوقانی ضلع غربی ساختمانها در
بافت قدیمی بوشهر عمدتا به شکل درهای دو لنگه چوبی به ارتفاع  0/02می باشد.

سال هشتم ،شماره ( 3پیاپی ،)82 :بهار  ،3043جلد دو

در این پژوهش در راستای هدف به علت کارکردهای شناشیر یک عنصر معماری ایران ،بازآفرینی و استفاده مجدد آن در
بناهای امروزی برداشت .با در نظر گرفتن تمام شرایط ،نتایج حاصل از الگوریتم های محاسباتی ،نرم افزار کالیمت استودیو  0برای
شبیه سازی انتخاب شد .روش تحقیق کیفی و راهبرد نمونه موردی بهره برده شد .در این راستا درگام نخست برای بررسی
تاریخچه شناشیر از من ابع کتابخانه ای برای گردآوری اطالعات بهره جسته شد .در گام دوم به هدف بررسی سایه اندازی شناشیر و
اجزای کالبدی آن با بررسی اسناد کتابخانهای و میدانی جمع آوری دادهها انجام شد .با در نظرگرفتن تمام شرایط ،نتایج حاصل از
الگوریتم های محاسباتی ،نرم افزار کالیمت استودیو  0برای شبیه سازی انتخاب شد .برنامه کالیمت استودیو  0برای آنالیز میزان
ورود روشنایی به فضای داخل شبیه سازی شده است .مراحل این پژوهش عبارتند اند از مدل سازی یکی از ساختمان های بوشهر
با اجزای بالکن چوبی به نام شناشیر ،اعمال مشخصات ساختمان بوشهر ،وارد کردن دادههای آب و هوایی ،سپس تحلیل میزان
ورود نور به داخل می باشد .گام انتهایی تجزیه تحلیل دادهها اختصاص دارد و بدین منظور ،روش های راهبرد منطقی ،به منظور
استخراج یافته های نهایی و تبین چارچوب عملی پژوهش حاضر ،به کار گرفته خواهد شد.

شکل  -2نمای غربی یک ساختمان در حاشیه ساحل بوشهر ،شناشیر باز و بسته
(مأخذ :آرشیو مرکز اسناد اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر)

نورخورشید و درجه حرارت :بوشهر در کالن اقلیم حاره ای و از نظر اقلیم میانه در منطقه نیمه حاره ای و نیمه خشک قرار
دارد(نیکقدم ،مفیدی شمیرانی .)0052 ،نورخورشید برای ایجاد روشنایی طبیعی ساختمان الزم است که این نور در نهایت به حرارت
تبدیل می شود .مطالعات اقلیمی محلی نشان می دهد که در این شهر درجه حرارت در تابستان و زمستان نسبت به سایر شهرها و
بنادر حاشیه تفاوت زیادی دارند .بیشترین درجه حرارت گزارش شده بین سالهای  022تا  0225در مرداد ماه و شهریور تا  05درجه
سانتی گراد و کمترین آن در دی و بهمن تا  5درجه سانتی گراد می رسد .سالنامه هواشناسی استان بوشهر نشان میدهد که
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احساس غالب در خارج ساختمان در بوشهر ،از آذرماه تا فروردین ماه مطبوع بوده و از اردیبهشت ماه تا آبان ماه به صورت داغ و
بسیار داغ گزارش گردیده است .برای اصالح عملکرد سایه اندازی شناشیرها از نمودار مسیر حرکت خورشید در بوشهر در ضلع
غربی طراحی نموده و سایه بان الگو متناسب با آنرا استخراج می نماییم.

شکل  -3شناشیر باز و بسته (مأخذ :نگارندگان)
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شکل  -4مسیر حرکت خورشید شناشیر باز و بسته ،شبیه سازی کالیمت استودیو ( 1مأخذ :نگارندگان)

 -4مبانی نظری
 -1-4تعاریف شناشیر
این تراس ها با سایبان های خود مانع از تابش مستقیم خورشید بر بدنه ها می شوند هم چنین بین فضاهای خارجی و اتاق ها
نقش واسطه را بازی می کند و جلوی تبادل حرارتی سریع را می گیرند .شناشیر یک درهم تنیدگی پیوسته فضای عمومی و
خصوصی در استفاده از باد را فراهم آورده و این عملکرد اقلیمی زندگی خصوصی پیوند زده است (رنجبر ،پور جعفر ،خلیجی.)0075 ،
در کشورهای عربی خاورمیانه فضاهای مشابه شناشیر ( مشربیه) وجود دارد .تعبیه کرکره های شناشیر طوری است که نور و هوا را
به داخل راهرو ویا اتاق هدایت میکند.
جدول  -1واژه معادل شناشیر در سرزمینهای مختلف
نسبببت کرکببره از ببباال بببه پببایین
(نگارندگان مبتنی بر منابع ذکر شده)
اسببت بببه طببوری کببه از ببباال بببه
کوچه پایین دیبده مبی شبود امبا از
پببایین نمببی تببوان ببباال و داخببل
اتبباق را دیببد (محمببدی.)0050 ،
فضبا کبه مخبتص منباطق جنبوبی
ایببران بببه خصببوص بوشببهر اسببت
نببوعی بببالکن بببه سببمت بیببرون
خانببه و روی معبببر عمببومی اسببت
کببه بببا چببوب سبباخته شببده و
پیرامون آن ببا نبرده هبای مشببک
پوشیده می شود تا هبوا ببه راحتبی
در آن جریببان یابببد و ایجبباد سببایه
نمایند (شاطریان.)050 0052 ،

جدول  -2تعاریف از شناشیر (نگارندگان مبتنی بر منابع ذکر شده)
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شکل  -5شناشیر در حیاط مرکزی (مأخذ :بحرانی)1331 ،
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 -2-4کارکرد شناشیر
پنجره ای بیرون آمده و مشبک در جداره ی ساختمان است که در جلو باز شو های نمای خارجی اتاق های طبقه دوم قرار می
گیرد (مور .)0070 ،عالوه بر ایجاد تهویه با استفاده از نسیم در تابستان ،برای ایجاد سرمایش بیشتر و پرهیز از نور خورشید ،سایه
اندازی شده است .شناشیرها ی داخلی که در یک یا چند جبهه طبقات باال و مشرف به حیاط ساخته شده اند رابط فضاهای مختلف
نیز می باشند .در این حالت می توان از شناشیر به عنوان معبری بدون ورود به اتاق ها استفاده کرده است (معماریان  ،0070ص
 .) 022اتاق هایی که فقط یک دیوار خارجی دارند و دو پنجره کنار هم که با بالکن به هم ارتباط دارند میانگین سرعت کوران هوا
شدت می یابد .شناشیر به صورت خطی و ال شکل دیده می شود عناصری هستن در عین داشتن عملکردی مهم در نماسازی
بیرونی ساختمان ها نقش مهمی ایفا می کنند (طاهباز ،جلد اول )0088 ،استفاده از سایبان های مشبک ثابت یا متحرک که در
کاهش تابش های مستقیم و پراکنده اشعه خورشید نقش به سزایی دارد( .طاهباز ،جلیلیان 0052 ،ص .)086
دو کارکرد مهم آن به شرح زیر است:
 مکانی برای استفاده از نسیم و بادهای مطبوع و بعضا استفاده از سایه استفاده از منظره ی زیبایی دریا (معماریان.)022 :0070 ،کاهش رطوبت در اقلیم گرم ومرطوب از طریق کنترل جریان هوا و هدایت آن به فضای داخلی از دیگر کارکرد های اقلیمی
شنایر است که حسن فتحی در کتاب خود تحت عنوان (انرژی طبیعی ومعماری بومی) به آن اشاره می نماید (فتحی .)0576
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 -3-4اجزای کالبدی شناشیر
شناشیرها از سه جز اصلی کف ،سقف و بدنه تشکیل شده است که در ادامه به معرفی هریک پرداخته می شود:
کف :کف شناشیر عموما تیرهای چوبی با عرض  02یا  02سانتی متر تشکیل می گردد؛ که تیر اصلی بنا کنسول گردیده اند.
دستک های چوبی یا فلزی برای مقاومت بیشتر زیر کف به کار برده می شود .عرض کف معموال بین  52تا  022سانتی متر می
باشد(عشرتی ،هدایت ،0050 ،ص .)07
ساختار سازه ای شناشیر :بیرون زدگی احجام به صورت کنسول یکی از موارد سازه ای است .به دلیل استفاده از تیرهای چوبی
برای اجرای سقف امکان ایجاد کنسول در طبقات به راحتی به وجود آمده است .بدین منظور قسمتی از تیرهای چوبی را از بدنه بنا
بیرون می داده اند تا وزن کنسول ها را تحمل نمایند (رضایی ،مولوی ،0050 ،ص .)50
پوشش سقف شناشیر :طول شناشیر به اندازه ی طول اتاق
ها ازدو یا سه متر تا حدود بیست متر متغییر است و ارتفاع آن
 0/0تا  0متر بوده است .پوشش شناشیر به دو صورت مسقف و
بی سقف است .سقف شناشیرها معموال به صورت شیبدار با
زاویه ی  00درجه بر روی تعدادی ستون  0تراش به سطح
مقطع  02در  02سانتی متر قرارگرفته است(هدایت ،عشرتی،
 ،0050ص .)07
بدنه :هر شناشیر چهار بدنه داشته که یکی از آن جداره ی
ساختمان است .این جداره دارای بازشوهایی است که شناشیر
شکل  – 1اجزای کالبدی شناشیر چوبی (مأخذ:
نقش مهمی در جذب باد به درون فضا و ایجاد سایه روی این
باز شو ایفا می کند (هدایت ،عشرتی  ،0050ص  .)07برای نرده
نگارندگان)
ها از چوب چهار تراش چوبی و فلزی به شناشیر زیبایی خاص
به آن داده است( .رضایی ،مولوی ،0050 ،ص .)50

 -5تحلیل یافته ها
الف ) آنالیز شناشیر بسته
شاخص تحلیل خیرگی  :4چند درصد از فضا در حداقل  002ساعت از زمان اشغال نور بیشتر از  0222لوکس را دریافبت مبی
کند .تصویر  0میزان  ASEرا در حالتی که شناشیر کامال باز است(به عبارتی پنجره ها بسته هستند) نشان می دهد .به این دلیبل
که نور روز دوبار فیلتر شده و مقدار کمی از آن به فضای داخلی راه میابد ،مقدار  ASEدر فضای داخلی صفر است .نمودار  0نشان
می دهد که به طور میانگین در کدام ساعات روز و ماه های سال ،احتمال رخ دادن خیرگی در چند درصد از مسباحت فضبا وجبود
دارد .بخش زیرین نمودار نیز بیان کننده روزهایی از سال است که وضعیت خیرگی در حادترین حالت خود قرار دارد .در این نمبودار
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نیز واضح است که به علت کمبود نور روز در فضا امکان بروز خیرگی در فضبای داخلبی ،در هبی سباعتی از روز موجبود اسبت و
برابرصفر است.

شکل  -7بررسی میزان خیرگی در فضا ،با استفاده از

نمودار  -1بررسی میزان خیرگی در روزها و ماه های

شاخص ( ASEمأخذ :نگارندگان)

سال برای فضای داخلی با استفاده از شاخص ASE

(مأخذ :نگارندگان)

شکل  - 8بررسی میزان ورود نور روز به فضای داخلی با

نمودار  -2بررسی میزان  SDAدر ساعات و ماه های

استفاده از شاخص (مأخذ :نگارندگان)

مختلف در طول یک سال(مأخذ :نگارندگان)

سال هشتم ،شماره ( 3پیاپی ،)82 :بهار  ،3043جلد دو

شاخص ) :1 (SDAدر چند درصد از فضا در حداقل نیمی از ساعات اشغال ،مقدار روشنایی  022لوکس که مناسب انجام فعالیت
های معمول است تامین شده است .در این مورد به علت وجود دو جداره مانع از ورود نور روز به فضای داخلی تنها در  0درصد از
فضا در حداقل  02درصد از زمان اشغال روشنایی  022لوکس تامین می شود(تصویر  .)0همچنین در نمودار  0نیز بیان شده است
که در چه زمان هایی از سال و روز وضعیت نوری مناسبی ایجاد شده است .همانطور که مشاهده می شود ،تنها در  0درصد از فشا
در ساعات میانی روز( 7تا  ،)06در ماه های زمستانی سال به علت زاویه کم خورشید این مقدار روشنایی تامین می شود.

میزان روشنایی روز دریافتی در فضای داخلی  :5در چه بخش هایی از فضا میزان روشنایی دریافتی بیشتر است .این طیف
از کمترین مقدار  2با رنگ آبی تا بیشترین مقدار  0222لوکس با رنگ قرمز مشاهده می شود .میانگین روشنایی دریافتی بین همه
سنسور های سنجش در فضای داخلی  70لوکس است .همانطور که در تصویر  0دیده می شود ،بیشترین مقادیر روشنایی در
نزدیکی بازشوهای جداره جنوبی اتفاق افتاده است اگرچه در بیشتر بخش های فضا ،نور دریافتی بسیار جزئی است .نمودار  0نیز
نشان دهنده ساعاتی از روز است که فضا بیشترین مقدار روشنایی را دریافت می کند .در بخش پایین نمودار نیز ماه های سال با
مقدار دریافت روشنایی وجود دارد که تقریبا در تمامی مدت یک سال روشنایی فضای داخلی بسیار جزئی است.
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شکل  - 3میزان روشنایی روز دریافتی در فضای داخلی

نمودار  - 3میزان روشنایی روز دریافتی در ساعات روز و

(مأخذ :نگارندگان)

ماه های یک سال در فضای داخلی(مأخذ :نگارندگان)
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ب) آنالیز شناشیر باز
در شناشیر باز بررسی تحلیل خیرگی هی تفاوتی با شناشیر بسته ندارد تنها فرق آن در میزان ورود نور روز به فضای داخلی با
استفاده از شاخص  SDAو میزان روشنایی روز دریافتی در فضای داخلی که آن را مشاهده می کنید.
شاخص  :(SDA)1در چند درصد از فضا در حداقل نیمی از ساعات اشغال ،مقدارروشنایی  022لوکس که مناسب انجام
فعالیت های معمول است تامین شده است .در این مورد به علت وجود کرکره های پایین درصد بیشتری نسبت به شناشیر بسته
ورود نور روز به فضای داخل داریم .ورود نور روز به فضای داخلی تنها در  00درصد از فضا در حداقل  02درصد از زمان اشغال
روشنایی  022لوکس تامین می شود(تصویر  .)0همچنین در نمودار  0نیز بیان شده است که در چه زمان هایی از سال و روز
وضعیت نوری مناسبی ایجاد شده است .همانطور که مشاهده می شود ،تنها در  0درصد از فشار در ساعات میانی روز( 7تا  ،)06در
ماه های زمستانی سال به علت زاویه کم خورشید این مقدار روشنایی تامین می شود.

شکل  -11بررسی میزان ورود نور روز به فضای

نمودار  -4بررسی میزان  SDAدر ساعات و ماه های مختلف در

داخلی با استفاده از شاخص( SDAمأخذ:

طول یک سال (مأخذ :نگارندگان)

نگارندگان)

میزان روشنایی روز دریافتی در فضای داخلی  :5در چه بخش هایی از فضا میزان روشنایی دریافتی بیشبتر اسبت .ایبن
طیف از کمترین مقدار  2با رنگ آبی تا بیشترین مقدار  0222لوکس با رنگ قرمز مشاهده می شود .میانگین روشنایی دریافتی بین
همه سنسور های سنجش در فضای داخلی  000لوکس است .همانطور که در تصویر  0دیده می شود ،بیشترین مقادیر روشنایی در
نزدیکی بازشوهای جداره جنوبی اتفاق افتاده است اگرچه در بیشتر بخش های فضا ،نور دریافتی بسیار جزئی اسبت .نمبودار  0نیبز
نشان دهنده ساعاتی از روز است که فضا بیشترین مقدار روشنایی را دریافت می کند .در بخش پایین نمودار نیز ماه های سبال ببا
مقدار دریافت روشنایی وجود دارد که تقریبا در تمامی مدت یک سال روشنایی فضای داخلی بسیار جزئی است.
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شکل  -11میزان روشنایی روز دریافتی در فضای

نمودار  -5میزان روشنایی روز دریافتی در ساعات روز و ماه های

داخلی(مأخذ :نگارندگان)

یک سال در فضای داخلی(مأخذ :نگارندگان)

 -6نتایج و یافته های تحقیق
سال هشتم ،شماره ( 3پیاپی ،)82 :بهار  ،3043جلد دو

با توجه به مباحث مطرح شده و از طرفی نتایج حاصل از مطالعه و مقایسه پژوهش های پیشین ،می توان چنین نتیجه گرفت
که با حفظ هویت بومی و استفاده از دستاورد های علمی معاصر ،مشکالت موجود در معماری بومی یک منطقه را برطرف نمود و
استفاده از آن را در معماری و سیمای شهرهای معاصر امکان پذیر کرد .در ابتدای تحقیق سوالی که مطرح شد مولفه های اقلیمی
بندر بوشهر کدامند؟ در پاسخ به این سوال از نظر صاحبنظران ،اهداف معماری مناطق گرم و مرطوب در راستای تدوین مهم ترین
مولفه های اقلیمی این منطقه یعنی درجه حرارت و رطوبت باالست .مطالعات انجام شده نشان داد که الگو های فضای عملکردی
در خانه های بندر بوشهر با مولفه های اقلیم محلی این شهر در تطابق هستند .مولفه های اقلیم محلی به موقیعت جغرافیایی بوشهر
اول تنوع باد از جهات مختلف و وزش آن در تمام ماه های سال و دوم پایین تر بودن دمای هوا در تابستان و زمستان تفاوت زیاد
دمای این دو در این بندر نسبت به بسیاری از مناطق شمالی خلیج فارس دریای عمان نیز هماهنگی دارند(نیکقدم .)0050 ،00 ،در
جواب به این سوال میزان ورود نور به داخل چند درصد است؟ در آنالیز شناشیر بسته و باز ،تحلیل خیرگی صفر درصد بود .در آنالیز
شناشیر بسته میزان ورود نور به فضای داخلی با استفاده از شاخص
 0sdaدرصد ولی در شناشیر باز  00درصد بود که نشان می دهد سایه اندازی بر روی جداره نما و شدت نور کمتری به فضای
داخل داریم .در آنالیز بسته میزان روشنایی روز در فضای داخلی به  70درصد ودر شناشیر باز مقدار روشنایی به فضای داخل بیشتر
از شناشیر بسته است .عملکرد اصلی شناشیرها کدامند؟ این تحقیق در بخشی از منطقه گرم ومرطوب ایران انجام شد که معماری
بافت قدیمی آن ،کامال با اقلیم محیط طبیعی پیرامون سازگار بوده و از شناشیرها به عنوان آرایه های معماری بومی و سیمای
شهری یاد می شود که به لحاظ عملکردی ،وظیفه اصلی آنها سایه اندازی بر روی باز شوها است .در این تحقیق عملکرد آنها سایه
اندازی بر روی بازشوها در ساعاتی از شبانه روز نشان داده شده است و درصد خیلی کمی شدت نور خورشید به فضای داخل داریم.
به طور کلی ارتباط با شناشیر بیان شد )0 :رابط بین فضاهای خانه در طبقات فوقانی (در تمامی پالن هایی که شناشیر موجود هست
مانند تصاویر 00و  00اکثرا در در طبقات فوقانی می باشد )0 ).ایجاد ارتباط بین محیط درون و بیرون خانه ها با حفظ محرمیت
(همانطور که گفته شد شناشیر دارای از کرکره های چوبی است که از پایین به باال دید ندارد و از باال به پایین دید کافی هست
برای حفظ محرمیت)  )0استفاده از شناشیر به منظوره سایه اندازی بر روی جداره های بیرونی و درون حیاط مرکزی به همراه
تصفیه نور(که در آنالیز و شبیه سازی بررسی شد سایه اندازی و ورود نور بر روی جداره بیرونی می باشد )0 ).ایجادکننده دید مناسب
برای اهالی و ساکنان خانه به سمت دریا (تمامی بناهایی که در حاشیه سواحل بوشهر می باشد به سمت دریا می باشد که دید
مناسبی برای ساکنان خانه فراهم می سازد) .استفاده از شناشیر در نمای ساختمان ها برای نما موجب سایه اندازی و همچنین
کنترل دمای داخل ساختمان ها می شوند و همچنین برای حضور عابر پیاده در سطح شهر در پیاده روها ایجاد سایه می نمایند .به
طور کلی شناشیل یک عنصر جدای ی ناپذیر از معماری سنتی جنوب کشور است .نیاز تکنولوژی ایران ،تلفیق بوم و زمینه است که با
توجه به تکنولوژی های بومی به یک معماری بومی با کیفیت و با هویت دست یابیم.
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شکل  –12پالن طبقه اول عمارت طاهری (مأخذ :هدایت ،عشرتی)

سال هشتم ،شماره ( 3پیاپی ،)82 :بهار  ،3043جلد دو

شکل  –13پالن طبقه اول مطب طبیب (مأخذ :هدایت ،عشرتی)

قدردانی و تشکر
هنری که در امتداد ارزشهایش حرکت کند هنری است رهایی بخش که سر چشمه در نور و عشق دارد و به دریای عقل و
معرفت راه می گشاید .مسئولیت هنرمند تنها در برابر فرهنگ ملی و قومی خودش نیست ؛ بلکه مسئولیتی الهی و جهانی دارد .با
این مقدمه نیت خود را بر آن می داریم تا از جناب مهندس سید مسعود طبیب غفاری و از جناب دکتر محمد تحصیلدوست و کلیه
عوامل و تشکر و قدردانی نمایم از اینکه به ما بنده حقیر اعتماد کرده و اجازه دادید بسیار سپاسگذارم .امیدوارم هرگونه ضعف و
کاستی بنده را ببخشید .هر روز که میگذرد تجربه ای؛خاطره ای و اندوخته ایست برای فردای ما که به آن آینده می گویند .پس
دیروز گذشته است و چراغی...

پی نوشت
Climate studio
Rhino
Archdaily
ASE -Annual Sunlight Exposure
0Lluminance
)Special Daylight Autonomy (SDA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

منابع
.0
.0
.0
.0
.0

04

امیری ،سمانه ،پورمحمد ،سها ،کرمی ،باقر( .)0050بررسی و سنجش مولفه های معماری انعطاف پذیر در طراحی خانه های
مسکونی (نمونه موردی :بوشهر) ،دومین کنفرانس بین المللی عمران ،محیط زیست و مدیریت شهری.
بحرانی ،حمیدرضا ،سپهری اهرمی ،آزاده ( .)0056بازشناسی و تدفیق علت وجودی ونقش کارکردی شناشیر در بافت تاریخی
بوشهر ،باغ نظر ،سال پانزدهم ،شماره .77-88 ،07
رنجبر ،احسان ،پور جعفر ،محمدرضا ،خلیجی ،کیوان ( .)0075خالقیت های طراحی اقلیمی متناسب با جریان باد در بافت
قدیم بوشهر ،علمی پژوهشی باغ نظر .08-00 :)00(8
شاطریان ،رضا ( .)0050اقلیم و معماری ،انتشارات سیمای دانش ،تهران.
طاهباز ،منصوره ( .)0088مقررات و معیار های طراحی و اجرایی ،سازمان برنامه و بودجه ،تهران.
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ساخـتارهای خمش فعال و انعطافپذیر راهکاری
برای طراحی در معماری متحرک
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چکیده
در سازه های باز و بسته شونده ی معمول ،تغییر شکل براساس ریخت شناسی مفصل ها هستند ،درحالی که در سازه های
انعطاف پذیر درنتیجه تغییر شکل ارتجاعی عناصر می باشد .می توان از این ویژگی سازه های انعطاف پذیر و خمش فعال
در ساختار های متحرک استفاده کرد .چنین انعطاف پذیری ذاتی که در سیستم های خمش فعال هست ،مکانیسم مهمی
برای کشف راه حل های جدید برای ساختارهای سازگار است .در این مقاله به معرفی مکانیزم های انعطاف پذیر به عنوان
راهکاری برای معماری سبک و متحرک پرداخته شد .سپس در مورد انواع و ویژگی های ساختارهای انعطاف پذیر توضیح
داده شد .دهه گذشته شاهد افزایش عالقه علمی و ساخت ساختارهای انعطاف پذیر و خمشی فعال بوده ایم .این امر منجر
به ظهور چندین محیط نرم افزاری شده است که به سواالت مربوط به فرم یابی و ارزیابی ساختارهای خمشی فعال می
پردازند ،که به توضیح و مقایسه این روش ها پرداخته شد .به دلیل مزایای زیاد این ساختارها و پیشرفت تکنولوژی و ظهور
محیط های شبیه سازی پیشرفته در آینده شاهد استفاده روز افزون این ساختار در معماری خواهیم بود.

واژگان کلیدی :مکانیزم های انعطاف پذیر ،ساختارهای خمش فعال ،فرم یابی ،معماری متحرک
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h.heidarabadi@tabriziau.ac.ir

 -8استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی تبریز (دانشیار)
 -4استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی تبریز (استاد)
34

 -1مقدمه
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رویکرد طراحی ساختمانی مبتنی بر انعطافپذیری به جای اعضای سفت و اتصاالت متحرک ،هنوز خود را تثبیت نکرده است.
از نظر صنعت ساختمان امروزی ،زمین ناشناخته ای وجود دارد که در آن تجربه و تخصص کم است و الگوهای نقشی کمیاب
هستند .با این حال ،جالب توجه است که سازه های نرم و انعطاف پذیر در طبیعت بیداد می کنند و پتانسیل امیدوارکننده این اصل
ساخت و ساز را نشان می دهند .تحوالت اخیر فرصت های بیشتری را برای سیستم های خمشی برای کاوش در راه حل های
معماری استاتیک و متحرک ارائه می دهند .می توان گفت در سازه های خمش فعال ارتباط ذاتی بین ویژگی های زیبایی ،
سازگاری شکل و کارایی سازه وجود دارد .در اینجا  ،ویژگی بارز ،استفاده از عناصر ساختاری با مقطع باریک است،که اجازه می دهد
تا مواد را در زیر محدوده االستیک خود در هنگام اعمال باری که باعث تغییر فرمش می شود نگه دارد .این شرایط نه تنها
سیستمهای خمش فعال را به یک ساختار بسیار سبک تبدیل میکند بلکه همچنین داللت بر این دارد که در صورت حذف بار تغییر
شکل دهنده  ،آن عناصر می توانند به اندازه اولیه خود و تنظیمات مسطح خود بازگردند .مکانیسم اساسی برای کنترل عملکرد
ساختاری این سازه ها از طریق هندسه یا مجموعه هندسی مناسب است .با این حال  ،پیش بینی چنین اشکال هندسی و آرایش
های پیچیده از طریق مدل سازی هندسی خالص تقریباً غیرممکن است زیرا تعادل استاتیک ساختار بر روی حالت تغییر شکل یافته
است .این شرایط لزوماً مستلزم استفاده از روش های آنالوگ و عددی یا ترکیبی از هر دو برای یافتن شکل هندسی مناسب است
که اکثر اهداف اولیه طراحی از طریق تنظیمات محلی در نیروها  ،شرایط مرزی و خواص مواد با توجه به روابط متقابل آن برآورده
می شود(سزوکی و نیپر .)4182 ،8در ابتدا الزم به معرفی عناصر خمش فعال است ابتدا سعی در توضیح روند توسعه این سازه ها
داریم  ،تا با دیگر عناصری که دریک روندی به شکل خم درآمده و یا به شکل تاشده خم شده اند  ،اما پس از یافتن این فرم هیچ
تنشی در آنها ذخیره نمی گردد ،قابل تشخیص و تمایز باشند .منظور از سازه های خمش فعال 4آنهایی که از عناصر االستیک
تشکیل شده اند است  .به طوری که با وارد شدن نیرو شکل منحنی به خود گرفته و با حذف نیرو به دلیل تنشی که در آنها ذخیره
شده است ،می توانند به فرم اولیه خود را به طور کامل یا نسبی بازگردند .شیوه تحقیق به صورت توصیفی و روش جمع آوری
اطالعات کتابخانه ای میباشد .با هدف افزایش سطح آ گاهی طراحان و معماران در این زمینه است تا در صورت نیاز بتوانند از مزایای
این مکانیزم در طراحی هایشان بهره گیرند.

 -2پیشینه تحقیق
روش های تجربی مختلفی از معماری بومی شناخته شده است که از رفتار کشسان مصالح ساختمانی محلی در ساخت و سازها
استفاده کرده اند .در معماری قرن بیستم ام استفاده از تغییر شکل االستیک عمدتاً به عنوان یک روش ساخت اقتصادی برای سازه
های پوسته ای با دو انحنا مورد استفا ده قرار می گرفت .به منظور تضمین ظرفیت تحمل بار در سازه ای که شامل تنش خمشی
متعادل قابل مالحظه ای است  ،باید مصالح دارای کرنش شکست باال انتخاب شود .مصالح ساختمانی سنتی از چوب نرم  ،بامبو و
نی چنین ویژگی هایی را ارائه می دهند که منجر به استفاده گسترده از خم شدن فعال در سازه های معماری بومی در فرهنگ ها و
قاره ها مختلف شده بود(لینهارد و نیپر .)4180 ،0با توجه به این واقعیت که چنین سازه هایی عمدتاً در مناطقی یافت می شوند که
چوب کمیاب است  ،جایی که به وفور چوب نرم وجود دارد یا در فرهنگ هایی که هنوز مهارت پردازش قطعات بزرگتر چوب توسعه
نیافته است  ،نشانه هایی از مزیت سبک وزن بودن و استفاده اقتصادی از این سازه مشهود است (اولیور.) 4112 ، 0
اصطالح "خمش فعال" ابتدا توسط جان نیپر بیان شد (نیپرز ،کرمرز 5و همکاران  )4184 ،که قبال به عنوان ساختارهای
انعطاف پذیر و االستیک شناخته می شدند) ،ساختارهای تیر و سطح منحنی را تعریف می کند که هندسه خود را از تغییر شکل
االستیک عناصر اولیه مستقیم یا مسطح بدست می آورند .یکی دیگر از تعریفهای ساختارهای خمش فعال توسط لینهارد بیان شد
(لینهارد و نیپر  ،)4180 ،به این صورت که طیف وسیعی از سیستمهای سازهای است که از تغییر شکلهای بزرگ بهعنوان یک
استراتژی شکلدهی و خودپایداری استفاده میکنند .مهندسان از مکانیزم های انعطافپذیر چند دهه ای است که در علوم مختلفی
چون رباتیک ،مهندسی پزشکی ،هواوفضا و  ...استفاده میکنند ،ولی درمعماری بکارگیری این مکانیزم ها  ،به چند سال اخیر باز
میگردد و زمان بیشتری برای کاربردی شدن آن به صورت گسترده در صنعت ساختمان سازی الزم است(کتایون تقی زاده و

1 Suzuki and Knippers
2 Bending active
3 Lienhard and Knippers
4 Oliver
5 Cremers
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همکاران  .)4182 ،بسیاری از معماران و طراحان ،با مکانیزمهای انعطافپذیر (عملکرد ،کاربرد و مزایای آنها) آشنا نیستند .در
حقیقت منایع طبقه بندی شده کمی از این نوع مکانیزم ها وجود دارد که در شناخت این ساختار ها کمک کند.

سال هشتم ،شماره ( 1پیاپی ،)82 :بهار  ،1341جلد دو

شكل  –1خالصه ای از روند توسعه سازه های خمش فعال و معرفی افراد تاثیر گذار در گسترش دوباره این سازه ها
(مأخذ :جمع آوری نگارنده)

از جمله ویزگی های سازه های خمش فعال می توان به این موارد اشاره کرد:
ویژگی کلیدی سازه های خمش فعال پتانسیل آنها در یکپارچه سازی و همگنی است ،سختی عنصر به گونه ای انتخاب میشود
که تنش خمشی ناشی از آن هرگز به حد االستیک نرسد .سازه نامشخص با تنش خمشی باقی مانده است .فایده اصلی خمش فعال
در سادگی تولید عناصر پیچیده منحنی است.کاهش تعداد اعضای سازه  ،کاهش وزن سازه،کاهش چشمگیر تنش در مفاصل  ،دقت
و تکرارپذیری باال  ،هزینه تعمیر و نگهداری و درنهایت توجیه اقتصادی طرح است پیشرفت های اخیر در فنون شبیه سازی  ،فرم
یابی و آنالیز  ،ساختارهایی را که هندسه منحنی پیچیده شان صرفا از فرایند برپایی آنها نشات میگیرد و در این فرایند دچار تغییر
شکل االستیک می شوند را امکان پذیر ساخته است(متینی .)4185
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شكل  –2مقیاس مدل نمونه اولیه غرفه با
سیستم سازه خمش فعال (مأخذ :ورکشاپ
 - 3B Option Studioپارامتری فضا و

شكل  –3مطالعات مدل فیزیكی توسط دانشجویان دانشگاه اشتوتگارت
در کارگاه ها و کالس های مختلف مأخذ( :لینهارد و نیپر )2112 ،

سیستم های مواد)

 -3طبقه بندی

ابعاد هندسی عناصر سازنده

سازه خمش فعال

سال هشتم ،شماره ( 1پیاپی ،)82 :بهار  ،1341جلد دو

ساختارهای خمشی فعال را می توان بر اساس اصول متفاوت طبقه بندی کرد)8 :براساس ابعاد هندسی  )4براساس نوع عناصر
ساختاری  )0طبقه بندی سازه های خمش فعال براساس تپولوژی( 8شکل . )0
یک بعدی
دو بعدی
قوسها
براساس تپولوژی

پوسته ها
خرپاها

نوع عناصر ساختاری

فقط االستیک
ترکیبی(غشا و االستیک)

شكل  –4طبقه بندی سازه خمش فعال (مأخذ :جمع آوری نگارنده)
.8

.4

یک روش برای طبقه بندی ساختارهای خمش فعال ،که می توان آن را به دو دسته اصلی تقسیم کرد مربوط به ابعاد
هندسی عناصر سازنده آنها است .به عنوان مثال  ،سیستم های یک بعدی 4می توانند با میله های باریک و سیستم
های دو بعدی 0از صفحات نازک ساخته شوند( نیپرز ،کرمرز و همکاران .) 4184 ،
یکی از معیار طبقه بندی به نوع عناصر ساختاری مورد استفاده اشاره دارد .سیستم های خمشی خالص منحصراً عناصر
انعطاف پذیری را به کار می گیرند که می توانند قبل از رسیدن به پیکربندی نهایی  ،در برابر تغییر شکل های بزرگ
مقاومت کنند .چنین عناصری دارای سختی خمشی متوسط تا کم هستند تا بتوانند روند تغییر شکل را انجام دهند .در
راستای این تمایز  ،دیگر گونه شناسی که می توان در خانواده ساختار خمشی قرار داد  ،ساختارهای به اصطالح
ترکیبی 0هستند .برخالف خمش خالص  ،سازه های ترکیبی ویژگی های ساختاری عناصر خمشی را با اثرات تثبیت
کننده عناصر غشایی مهارکننده ترکیب می کنند .ایده ساختارهای ترکیبی به دوران باستان باز می گردد و در نمونه
های اولیه و ساختارهای تحقیقاتی مورد توجه و کاربرد روزافزونی قرار گرفته است(ال مگنا.)4182 ،5

1 Topology
2 1D
3 2D
4 Hybrid
5 La Magna
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(مأخذ :جمع آوری نگارنده)

.0

یکی دیگر از طبقه بندی های سازه های خمش فعال براساس توپولوژی می باشد ،به این صورت که خمش فعال به
خودی خود به نوع خاصی از سازه ها اشاره نمی کند و گونه های مختلفی را می توان در بین سازه های خمشی فعال
تشخیص داد (شکل  .)1بیشتر سازههای خمشی فعال ساخته شده متعلق به گونهشناسی سازهای کالسیک شناخته شده
مانند قوسها ،پوستههای شبکهای یا خرپاها هستند .خمش فعال در واقع ثابت کرده است که روشی کارآمد برای
ساخت چنین گونهشناسیهایی است ،به ویژه با مزایایی در فرآیند ساخت و ساز و استفاده کارآمد از مواد ( بولیک،8
 . )4182سازه های قوسی ساده ترین کاربرد خمش فعال به عنوان یک اصل ساخت و ساز هستند و پشت بسیاری از
سازه های بومی در سراسر جهان قرار دارند (کاتالدی.)8222 ، 4انتخاب عناصر تغییر شکل االستیک برای ساخت و ساز
عمدتاً به دالیل اقتصادی و محدودیت های تولیدی انجام می شود .تکنیکهای سنتی برای ساخت کلبهها و
پناهگاههای موقت و متحرک عموماً از ساقههای طبیعی (شاخهها ،ساقههای بامبو ،دستههای چمن) استفاده میکنند
که برای ساخت طاقها و همچنین سازههای پوسته شبکهای به شکل گنبدی خم میشوند(کاتالدی .)8222 ،

سال هشتم ،شماره ( 1پیاپی ،)82 :بهار  ،1341جلد دو

شكل  –5تفكیک سازه های خمش فعال براساس  -1یک بعدی  -2دوبعدی  -3ترکیبی همران نمونه های ساخته شده

1 Boulic
2 Cataldi
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سازه های خمش فعال
با غشاها

قاب و خرپاهای خمش
فعال

قوس و پوسته های با
صفحه های خمش
فعال

قوس و پوسته های
مشبک خمش فعال

شكل  -6طبقه بندی براساس تپولوژی (مأخذ :بولیک )2112 ،

سال هشتم ،شماره ( 1پیاپی ،)82 :بهار  ،1341جلد دو

 -2سینتیک االستیک

1

مقوله ساختارهای االستیک -متحرک با در نظر گرفتن این که فرآیند تغییر شکل نیز می تواند برگشت پذیر باشد ،این
رویکرد را یک گام جلوتر می برد و بنابراین امکان ایجاد سیستم های تطبیقی و مکانیسم های سازگار را فراهم می کند( لینهارد،
پوپینگا 4و همکاران .)4181 ،معماری به عنوان حوضه ای میان رشته ای از علوم دیگر از جمله علم مکانیک بسیار بهره می برد.
امروزه در معماری به لطف پیشرفت علم مکانیک ایجاد حرکت و سازگاری با محیط اطراف در عناصر معماری کاردشواری نیست.
که عالوه بر زیبایی  ،در کاهش مصرف انرژی و به حداقل رسیدن استفاده از منابع در حوزه ساخت و ساز نقش بسزایی دارد.در (
جدول ) 8به تعریف اصطالحات مکانیکی پرداختیم و سعی در شفاف سازی طبقه بندی ساختارهای االستیک در حوزه حرکت داریم.

نام

جدول  -1نمونه جدول (مأخذ :موسسه شباک)11 :1322 ،
توضیح

استاتیک0

مطالعه نیروها بر روی یک جسم صلب ثابت به طور کلی توسط میدان استاتیک محدود می شود.

دینامیک0

دینامیک نیروهای وارد بر جسم صلب را در حال حرکت توصیف می کند

کینتیک5

در حالی که سینماتیک در نظر گرفتن حرکت بدون علل آن و سینتیک مطالعه حرکت شامل جرم و نیروها است.
اگر یک سیستم به عنوان علت حرکت خود دچار تغییر شکل االستیک شود ،نمی توان آن را با سینماتیک توصیف کرد،
زیرا حرکت و تغییر شکل به خواص مکانیکی سیستم و نیروهای ایجاد کننده حرکت وابسته هستند .بنابراین پیشنهاد
میشود که سیستمی که نیروی ورودی یا جابجایی را از طریق تغییر شکل بدنه االستیک به نقطه دیگری منتقل میکند،
در دسته سینتیک یا به طور دقیقتر :سینتیک االستیک قرار میگیرد.

سینتیک االستیک

شكل ( –7چپ) تغییر شكل مكانیزم صلب سینماتیكی( .راست)تغییر شكل مكانیسم سازگار (مأخذ :لینهارد و نیپر )2114 ،

1 Elastic Kinetics
2 Poppinga
3 statics
4 Dynamics
5 Kinematics
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در مهندسی مکانیک ،چنین سیستم هایی مکانیزم سازگار 8نامیده می شوند .یک مکانیسم سازگار همچنین حرکت ،نیرو یا
انرژی را منتقل یا تغییر می دهد .با این حال ،برخالف مکانیسمهای پیوند صلب ،مکانیسمهای سازگار حداقل بخشی از تحرک خود
را از انحراف اعضای انعطافپذیر بهجای اتصاالت متحرک به دست میآورند .مکانیسم های سازگار همیشه از نظر استاتیک
نامشخص هستند  .در نتیجه ،ممکن است در نظر بگیریم که سینتیک االستیک و مکانیسمهای سازگار ساختارهای خمشی فعال
هستند که امکان برگشتپذیر را فراهم میکنند (لینهارد و نیپر .)4180 ،

 -1-2انواع استفاده از مکانیزم انعطاف پذیر در معماری متحرک

 -2-2ویژگی مواد و مصالح یک ساختار متحرک االستیک
وجود موادی با کرنش شکستگی باال 4پیش شرط کار با سازه های خمش فعال است .در مورد سازه های فعال خمشی ،
استفاده از مواد با چگالی کم با نسبت استحکام باال و سختی خمشی کم مورد نیاز است .سیستم خمش فعال باید به گونه ای
طراحی شود که تنش پسماند 0هرگز به تنش حد االستیک مواد استفاده شده نرسد ،از این رو ،قانون هوک 0برای مواد االستیک
خطی همیشه میتواند اعمال شود.
5
σ =Eε
 مواد کافی برای سازه های خمش فعال نسبت  σ/ε >4.5ارائه می دهند. برای سیستم های کنیتیک االستیک ،الزامات اضافی برای کنترل خستگی بیشتر ،تنش االستیک دائمی مجاز رامحدود میکند .بنابراین ،نسبتهای  σ/ε>81مورد نیاز است .الزامات اساسی تعیین شده برای کینتیک االستیک
فقط توسط  FRPها 1و جالب اینکه بامبو برآورده می شود.
2
 -برای سازههای فعال خمشی ،مهمترین متغیرهایی که باید درنظر گرفت ،مدول یانگ  Eو تنش خمشی مجازاست.

سال هشتم ،شماره ( 1پیاپی ،)82 :بهار  ،1341جلد دو

استفاده از مکانیزم های انعطاف پذیر در معماری
متحرک و سازگار در دو بخش مورد استفاده و ببرسی
قرار میگیرند)8 .مفصلهای انعطاف پذیر  )4بکارگیری
المان های انعطاف پذیر در کل ساختار معماری .در حالی
که سازه های باز و بسته شونده معمول ،تغییر شکل خود
شكل  –8انواع استفاده از مكانیزهای انعطاف پذیر در
را وامدار ریخت شناسی مفصلها هستند ،سازه های
معماری (مأخذ( :کتایون تقی زاده و همكاران ) )2112 ،
انعطاف پذیر بر تغییرشکل ارتجاعی عناصر استوارند.
این روش محدودیت هایی نیز دارد که نمی توان این جایگزینی را در تمامی شرایط انجام داد .به عنوان نمونه در اغلب مواقع
مکانیزم های انعطافپذیر ،بازه حرکتی محدودتری نسبت به مکانیزم های صلب-پیکر دارند و طراحی آنها دشواری های بیشتری را
به دنبال خواهد داشت .به نظر می رسد ،بیشتر ساختارهای متحرک با ابعاد محدود و مقیاس کوچک ،در گسترش این سطح از
مکانیزم های انعطاف پذیر قرار میگیرند(کتایون تقی زاده و همکاران .)4182 ،

1 compliant mechanisms
2 high breaking strain
3 Residual stress
4 Hooke's law
5 Flexural Strength
6 Fibre-reinforced plastic
7 Youngs Modulus
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کل  –2نمودار اشبی با مقایسه مصالح مناسب و نامناسب

شكل  –11خواص مواد برای سازه خمش فعال

سازه های خمشی فعال (مأخذ :لینهارد و نیپر)2114 ،

(مأخذ :گنگناگل ،هرناندز و همكاران )2113 ،

 -5استراتژی های طراحی و فرم یابی

1

فرم یابی به طور کلی به عنوان فرآیند توسعه فرم هندسی یک سازه بر اساس رفتار مکانیکی درک می شود .بر خالف یک
فرآیند طراحی رایج ،فرم یابی یک فرآیند قطعی است که در آن تنظیم شرایط مرزی فیزیکی به یک راه حل منتهی می شود .از
نقطه نظر کامالً مکانیکی ،فرم یابی را می توان به عنوان یک فرآیند بهینه سازی تعریف کرد که در آن یک میدان تنش هدف داده
می شود و فرم هندسی مربوطه جستجو می شود .بنابراین در مهندسی سازه ،اصطالح فرمیابی بیشتر به سازههای غشایی کششی و
همچنین قوسهای زنجیرهای و پوستهها مرتبط است ،که در آنها فرمیابی بهطور خودکار شامل بهینهسازی فرم براساس رفتار
سازهای میشود .هندسه سازه های فعال خمشی باید به طور مشابه بر اساس رفتار مکانیکی شکل بگیرد .با این حال ،تنشها متعلق
به نتیجه هستند و بنابراین «فرمیابی» بهطور خودکار جنبه بهینهسازی ساختاری را شامل نمیشود .فراتر از تعریف محدودیتهای
مرزی ،فرمیابی سازه های خمش فعال شامل تنظیم متغیرهای بیشتری است که شامل تنظیم طول و خواص مکانیکی عناصر
خمش فعال و معرفی کوپلینگها و محدودیتهای داخلی مختلف میشود .با این حال ،علیرغم داشتن متغیرهای بیشتر از شرایط
مرزی فیزیکی ،هنوز یک فرآیند قطعی است که به طور عینی مبتنی بر رفتار مکانیکی است ،و بنابراین به طور کلی به عنوان "فرم
یابی" نامیده می شود (لینهارد و نیپر .)4180 ،
سازه های فعال خمشی متغیرهای بسیار بیشتری را ارائه می دهند که بر نتیجه فرم یابی تأثیر می گذارد .فرآیند طراحی
سازههای خمش فعال را میتوان همترازی متغیرهای مکانیکی و هندسی خالصه کرد .جدول زیر متغیرهای طراحی تأثیر گذار را در
مقایسه با ساختارهای فرم فعال نشان می دهد:

متغییرهای مکانیکی

متغییرهای هندسی

شكل  –11متغییرهای مهم در سازه های خمش فعال (مأخذ :نگارنده)

1 Form finding
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جدول  -12مقاسیه متغییر های ورودی و خروجی هندسی و مكانیكی در دو سازه خمش فعال و فرم فعال (مأخذ:
لینهارد و نیپر )2114 ،
خمش فعال

متغییرها

فرم فعال

هندسه


نقاط مرزی و لبه ها

ورودی

ورودی



طول و ابعاد صفحه

ورودی

خروجی



ابعاد مقطع

ورودی

در نظر گرفته نمی شود



انحنای صفحه یا المان

خروجی

خروجی

مکانیکی


سختی مواد و مصالح

ورودی

در نظر گرفته نمی شود



تنش

خروجی

ورودی

 -1-5روشها و نرم افزار های فرم یابی
بر اساس انتخاب مواد ارائه شده در باال  ،تنوع و ترکیب زیادی از سیستم های ساختاری را می توان با تغییر شکل االستیک
ایجاد کرد .با در نظر گرفتن پتانسیل یک رفتار مادی خاص ،ساختارهای خمش فعال به جای یک گونه سازه ای متمایز  ،یک
رویکرد هستند .می توان گفت وجه اشتراک این ساختارها تحمل بار محدود یا تعریف هندسی نیست ،بلکه یک فرایند شکل گیری
است که طی آن به صورت االستیک خم می شوند .در نتیجه  ،تمایز بیشتر ساختارهای خمشی فعال بر اساس رویکردهای طراحی
آنها پیشنهاد می شود .رویکرد های طراحی شامل -8 :مبتنی بر رفتار -4 8میتنی بر هندسه -0 4ترکیبی  0می شوند.
همانطور که گفتیم در فرم یابی سازه های خمش فعال از ابعاد عناصر و خواص مواد به عنوان ورودی برای توصیف رفتار عنصر
در طول خمش االستیک استفاده میکند .تالشهای زیادی برای استفاده از انواع مدلهای عددی در مراحل مختلف مورد نیاز در
طراحی سیستم های ترکیبی خمشی فعال و غشاها انجام شده است .در این قسمت به طور خالصه سه رویکرد عددی مختلف را
توضیح میدهد که میتوانند در فرم یابی سیستمهای خمشی فعال استفاده شوند .اگرچه همه این روشها از عناصر کابل انقباضی
برای شبیهسازی خمش استفاده میکنند ،اما روشهای محاسبه آنها و در نتیجه نرمافزار مورد استفاده متفاوت است .روش اول
اجزای محدود ( ،0)FEMروش دوم با استفاده از آنالیز هم هندسی ( 5)IGAو روش سوم مبتنی بر سیستم فنر ذرات با آرامش
دینامیکی) 1(DRاست .همه این روشها از نرمافزار مدلسازی سهبعدی راینو2به عنوان محیط مدلسازی اولیه استفاده میکنند که
گاهی اوقات با پالگین گرس هاپر 1برای ورودی پارامتریک ترکیب میشود.
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دوبرابر شدن مقدار متغیرهای ورودی در فرآیند فرم یابی سازه های فعال خمشی ،در مقابل سازه های فرم فعال ،فضایی را
برای اعمال تأثیرات معماری باز میکند و در نتیجه فرآیند کلی طراحی را به طرز محسوسی پیچیده میکند .به دلیل این ترکیب
منحصر به فرد آزادی و پیچیدگی ،مشخص شد که یک تکنیک شبیهسازی محاسباتی به تنهایی ابزار الزم برای توسعه ساختارهای
خمشی فعال را ارائه نمی دهد .ترکیب و ادغام تکنیک های مختلف مدل سازی در فرآیند طراحی برای توسعه موفقیت آمیز سازه
های پیچی ده خمش فعال ضروری است ،که شامل مدل سازی فیزیکی ،مبتنی بر رفتار ،محاسباتی و مبتنی بر المان محدود است
(لینهارد و نیپر .)4180 ،

1 behaviour based approach
2 geometry based approach
3 integral approach
4 Finite element method
5 Isogeometric Analysis
6 Dynamic relaxation
7 Rhino
8 Grasshopper
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مبتنی بررفتار

مبتنی برهندسه

ترکیبی

تجربی )(Empirical
رویکرد مبتنی بر رفتار کامالً
مبتنی بر استفاده از تکنیکهای
تجربی برای استخراج هندسه
ساختار است .بدیهی است که در
این رویکرد طراحی استفاده از
رفتار االستیک مصالح به طور
غریزی اعمال می شود و دانش
محدودیت ها به تدریج از طریق
تجربه به دست می آید .بنابراین،
استراتژیهای تجربی بصریترین
و در عین حال ابتداییترین حالت
طراحی سازههای خمشی فعال
هستند.

آزمایشی )(Experimental
این استراتژی ها بر ساخت مدل
های فیزیکی مقیاس بندی شده
برای تقریب شکل هندسی یک
سازه تحت شرایط واقعی شبیه
سازی شده تکیه می کنند.

عددی ()Numerical
در این زمینه ،مدلهای عددی به
عنوان نمایش ریاضی انتزاعی در
نظر گرفته میشوند که برای
مدلسازی رفتار یک جسم فیزیکی
در طول زمان استفاده میشوند.
صرف نظر از نوع روش ،ساخت
یک مدل عددی یک کار خسته
کننده و دشوار است زیرا مستلزم
کار بر روی سه الیه انتزاعی مرتبط
با خواص توپولوژیکی ،هندسی و
مکانیکی است.
فرم یابی با  FEM- IGAوروش لختی پویا

تحلیلی )(Analytical
اصل اساسی ساختن یک نمایش
انتزاعی از یک مدل ایده آل است
که می تواند برای درک و پیش
بینی دقیق رفتار یک سیستم
استفاده شود.

شكل  –4جمع بندی رویكردها و روش های فرم یابی سازه های خمش فعال (مأخذ :جمع اوری نگارنده)
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جدول  -2مجموعه نرم افزارهایی که در فرم یابی سازه های خمش فعال می توان استفاده کرد (مأخذ :جمع آوری
نگارنده)
نام نرم افزار
کانگرو

روش
)(DR

کیوی

تریدی2

)(IGA

سافیستیک

) (FEM

توضیحات
افزونه کانگرو 8یک ابزار فیزیکی پویا برای شبیه سازی تعاملی ،فرم یابی ،بهینه سازی و حل
مسئله با توجه به قیود و محدودیت های تعریف شده در محیط راینو و گرس هاپرمی باشد .این
پالگین شامل یک کتابخانه بهینه ساز و گروهی از کامپوننت ها برای گرس هاپر میباشد.
یک پالگین جدید برای گرس هاپر ،rمبتنی بر تجزیه و تحلیل ایزوژئومتریک ( )IGAاست که
توسط هیوز و همکاران معرفی شده است(هیوز ،کوترل 4و همکاران IGA .)4115 ،زیرگروه
روشهای اجزای محدود است .ویژگی خاص آن در استفاده از بی اس بی الین 0منطقی غیر
یکنواخت (نربز )0به عنوان توابع پایه برای عناصر محدود است که معموالً برای توصیف هندسه
درکد 5استفاده می شود(بائر ،لنگست 1و همکاران.)4181 ،
نرم افزار تجاری سافیستیک 1یک برنامه مبتنی بر اجزای محدود است که تمرکز زیادی روی
کاربردهای ساختاری دارد .عالوه بر ماژول های تجزیه و تحلیل استاتیک خطی  ،سافیستیک
همچنین از طرح های حل هندسی غیر خطی برای شبیه سازی انحراف های بزرگ استفاده
میکند(بائر ،لنگست و همکاران.)4181 ،

مکانیزم های خمش فعال با استفاده از خصوصیت ذاتیشان ،در کشورهای صنعتی و توسعه یافته نمونه های بیشماری ساخته
شده است .استفاده از سازه خمش فعال در زمینه های مختلف مهندسی استفاده می شود ولی در معماری به چندسال اخیر خالصه
می شود .در این مقاله ،استفاده از ساختارهای انعطاف پذیر و خمش فعال را به عنوان راهکاری برای ایجاد حرکت با هدف آشنایی
معماران و طراحان با عملکردو کاربرد آنها ،مورد بررسی قرار گرفت .در ابتدا به بحث در مورد ساختار خمش فعال و انواع ان پرداخته
شد  ،این بخش در سه سطح ) 8براساس ابعاد هندسی  )4براساس نوع عناصر ساختاری  )0طبقه بندی سازه های خمش فعال
براساس تپولوژی بررسی شد  .در هر سطح با تفکیک و ارایه نمونه های ساخته شده سعی در درک ساده این ساختار های جدید
داشتیم .سپس حوزه استفاده از سازه خمش فعال همانطور که توضیح دادیم در دو صورت در معماری متحرک استفاده می شود
)8مفصل های انعطاف پذیر  )4استفاده در کل اعضا مورد مالحظه قرار گرفت .دهه گذشته شاهد افزایش عالقه علمی و ساخت
سازه های ترکیبی خمشی فعال بوده ایم .این امر منجر به ظهور چندین محیط نرم افزاری شده است که به سواالت مربوط به فرم
یابی و ارزیابی ساختارهای خمشی فعال می پردازند .باتوجه به عملکرد سازه های خمش فعال از مزایای این سازه به یکپارچگی
طرح ،کاهش تعداد اعضا و وزن سازه ،کاهش چشمگیر تنش در مفاصل و هزینه تعمیر و نگاهداری کمتر اشاره کرد.
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تغییر در مصرف برق با استفاده از پنلهای فتوولتائیک در ساختمانها
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چکـیده
انرژي خورشیدي یکی از انرژيهاي تجدیدپذیر است که رایگان ،بدون آالینده و سازگار با محیط زیست میباشد.شهر
تهران با  311روز هواي افتابی در سال از نظر دریافت انرژي خورشید داراي سطح باالیی است که باید از این موقییت با
تکنولوژيهاي الزم استفاده کرد .از این رو استفاده از پنل هاي فوتوولتایک خورشیدي(سیلیکون تک کریستال) ،ابزاري
براي تبدیل انرژي خورشید به انرژي الکتریکی الزم است.با استفاده از برنامه شبیه سازي راینو ورژن  ۷و پالگین هاي
 ،climate studioلیدي باگ ،هانی بی و استفاده از فایل اب و هوایی شهر تهران فرودگاه مهراباد ،مقدار تابش انرژي
خورشید و میزان دریافت انرژي پنل هاي فتوولتائیک محاسبه شده است .هدف از این مقاله ،محاسبه میزان تولید انرژي
الکتریکی پنل هاي فتوولتائیک و تاثیر ان در میزان مصرف انرژي الکتریکی در خانه هاي مسکونی شهر تهران میباشد.
نتایج این تحقیق نشان میدهد با استفاده از  0پنلهاي فتوولتائیک با بازدهی  22.13درصدي ،میتوان KWH 24۷۶.۷0
انرژي الکتریکی در سال تولید کرد که باعث کاهش  03درصد از میزان برق مصرفی خانگی میباشد.کاهش در مصرف برق
میتوان تاثیرات بسیاري در کاهش گاز هاي گلخانه اي داشته باشد.

واژگـان کلـیدی :پنل فتوولتائیک ،انرژي تجدیدپذیر ،صرفه جویی ،گاز هاي گلخانه اي

 -1داشجوی کارشناسی معماری داخلی،دانشگاه ازاد اسالمی واحد پرند ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)
nahavandi21@gmail.com

 -8دانشجوی دکتری دانشگاه هنر اصفهان
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 -1مقدمه

سال هشتم ،شماره ( 1پیاپی ،)82 :بهار  ،1041جلد دو

با توجه به افزایش تقاضا براي انرژي هاي مختلف و بحران تمام شدن سوخت هاي فسیلی در اینده  ،جهان همواره به دنبال
یک جایگزین موثر براي کاهش الودگی هاي ناشی از سوخت هاي فسیلی است (1).استفاده بهینه از انرژي و استفاده از انرژي
هاي تجدیدپذیر روز به روز از اهمیت بیشتري برخوردار میشود .(2) .سوخت هاي فسیلی فعلی داراي هزینه باال و اسیب هاي
فراوان انها به محیط زیست همواره نگرانی هاي زیادي را به همراه داشته است.به دلیل اثرات مخرب مصرف سوخت هاي فسیلی
روي محیط زیست ) (3انسانها همواره به دنبال راهی براي جایگزین سوخت هاي فسیلی با سوخت هاي تجدیدپذیر بوده
اند.انرژي هاي تجدیدپذیر مانند انرژي خورشیدي ،انرژي باد و  ..که کمترین اسیب را به محیط زیست وارد میکنند جایگزین
مناسبی براي سوخت هاي فسیلی هستند .فناوري هاي انرژي تجدیدپذیر به دلیل مزایاي بالقوه در مقایسه با منبع انرژي فعلی -
برق از اهمیت زیادي برخوردار هستند (4) .فناوري هاي انرژي تجدیدپذیر متعددي مانند سوخت هاي زیستی ،زیست توده ،پنل
هاي خورشیدي و توربین هاي بادي در حال حاضر در بازار موجود هستند .انرژي خورشیدي یکی از بهینه ترین راههاي تولید
الکتریسیته و سازگار با محیط زیست است که میتواند تاثیرات خوبی در دراز مدت روي محیط زیست داشته باشد(4) .
مزایاي انرژي خورشیدي به عنوان منبع جایگزین و امکانات فراوان ان شامل تامین بخش زیادي از منبع برق ساختمان،
نیازهاي گرمایش آب ،بهره برداري با حداقل هزینه ،کاهش استفاده از برق یا سوخت هاي فسیلی و کاهش هزینه انرژي است )(3
انرژي هاي تجدیدپذیر نقش عمده اي در رفع مشکالت منابع زیست محیطی و طبیعی مانند گازهاي گلخانه اي و حفاظت از منابع
را ایفا می کنند .فنآوريهاي انرژي تجدیدپذیر براي تولید الکتریسیته ممکن است به طور کلی نسبت به منابع فعلی غیر قابل
تجدید انرژي کارآمدتر باشند ) (4امروزه با استفاده از روشهاي تولید مناسب و باالبردن بازدهی سیستم هاي برق خورشیدي
وکاستن هزینه هاي تولید و نیز افزایش قیمت سوختهاي فسیلی ،این سیستم ها توانستند هر چه بیشتر جایگاه خود را در بین
کشور هاي تامین انرژي در دنیا بگشایند و در حال حاضر به صورت گسترده در کشورهاي اروپاي غربی ،امریکاي و قاره آفریقا و
آسیا و دیگر نقاط جهان مورد استفاده قرار میگیرند)4( .
شهر تهران با داشتن سطوح تابش خورشیدي مناسب در بسیاري روز هاي سال ،با میانگین  0111ساعت تابش در سال داراي
موقیت خوبی از لحاظ دریافت انرژي خورشیدي است.با استفاده از پنل هاي خورشیدي مناسب و طراحی اصولی میتوان نهایت بهره
را از انرژي دریافتی داشت .در این مقاله سعی بر این است که با محاسبه میزان دریافت انرژي خورشید در سطع پنل هاي
خورشیدي در شهر تهران و میزان تبدیل این انرژي به انرژي الکتریکی توسط پنل هاي فتوولتائیک در مصرف برق خانگی صرفه
جویی شود .مقدار مصرف برق فعلی و تاثیر ان در اسیب به محیط زیست و انتشار گاز هاي گلخانه اي در مقایسه با انرژي بی
االینده و تجدیدپذیر بسیار متفاوت است.در انتها با برنامه شبیه ساز مقدار انرژي الکتریکی تولیدي پنل هاي فتوولتائیک محاسبه
شده و میزان تاثیر این پنل ها در صرفه جویی در مصرف برق قرار داده شده است.

 -2پیشینه پژوهش
با توجه به مصرف باالي سوخت هاي فسیلی و اهمیت استفاده از انرژي تجدیدپذیر در کاهش سوخت هاي فسیلی ،مطالعات
در این زمینه صورت گرفته است .مهدوي عادلی و همکاران( )2323در پژوهش خود به دغدغه اقتصادي پنل هاي فتوولتائیک در
مجتمع مسکونی واقع در شهر مشهد پرداخته اند و به این نتیجه رسیده اند که نرخ بازدهی داخلی در مجتمع مسکونی با متوسط
مصرف  KWH 011در ماه براي هر واحد برابر با  11/۳3درصد است  .در ادامه به بازگشت سرمایه  23سال و نیز ارزش فعلی به
میزان تقریبی  2۶میلیون ریال میباشد )4( .در پژوهشی دیگر فرزان و همکاران ( )2322به برسی فنی و اقتصادي سامانه خورشیدي
پشت بامی شهر تهران پرداخته اند.انالیز هاي فنی نشان داد با احداث سامانه خورشیدي فتوولتائیک پشت بامی با ظرفیت 4
کیلووات در شهر تهران  ،میتوان طی سال به تور متوسط  ،به میزان حدود  2مگاوات در ساعت انرژي الکتریکی به شبکه سراري
برق تزریق کرد.با توجه به محاسبات درامد سامانه با در نظر گرفتن متوسط ضریب تعدیل ساالنه بازگشت سرمایه این سامانه کمتر
از  4سال با نرخ بازشگت سرمایه حدود  31درصد خواهد بود.همچنین این سامانه به طور خالص از انتشار بیش از  211تن دي
اکسید کربن طی عمر  31سال خود جلوگیري میکند)۶( .
با توجه به ضروري بودن عوامل اقتصادي این موضوع.وي و همکاران( )1120در یک پژوهش انجام شده هزینه اتخاذ یک
فناوري انرژي خورشیدي بهویژه سیستم متصل به شبکه خورشیدي با مقایسه هزینه سرمایهگذاري اولیه و استفاده در یک ساختمان
مسکونی معمولی سه خوابه با منبع تغذیه برق معمولی پرداخته اند.با استفاده از یک رویکرد تحقیق مطالعه موردي ،یافته هاي
تحقیق نشان داد که سیستم فتوولتائیک در دراز مدت در مقایسه با منبع برق تبدیلی مقرون به صرفه تر است .اگرچه پیش سرمایه
گذاري در سیستم فتوولتائیک نسبتاً زیاد است ،اما در بلندمدت یک سرمایه گذاري قابل اعتماد است .تاکید بر این نکته ضروري
است که استفاده از لوازم برقی کم مصرف ،روشنایی ،عایق و شیشه هاي دوبل ،کارایی سیستم را افزایش داده است(4) ..
با توجه به پیشینه پژوهش هاي انجام شده  ،بیشتر تحقیق ها رویکرد اقصادي داشته اند و تحقیقات ذکر شده به جنبه هاي
دیگر این موضوع نپرداخته اند.به دلیل عدم انجام تحقیقات در ارتباط با تاثیر پنل هاي فتوولتائیک در کاهش مصرف برق مسکونی
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شهر تهران  ،این مقاله از اهمیت زیادي برخوردار میباشد.عالوه بر ان  ،در هیچکدوم از تحقیق هاي انجام شده از نرم افزار
 ، climate studioراینو و پالگین هانی بی و لیدي یاگ استفاده نشده است.این مقاله نشان میدهد نرم افزار هاي ذکر شده از
پتانسیل زیادي براي تخمین انرژي وارده بر ساختمان دارا هستند.

 -۳مبانی نظری
 -1-۳تکنولوژی انرژی تجدیدپذیر – سیستم پنل های فتوولتائیک خورشیدی

سال هشتم ،شماره ( 1پیاپی ،)82 :بهار  ،1041جلد دو

تکنولوژي پنل فتوولتائیک انرژي تابش
خورشید را مستقیم به انرژي الکتریکی تبدیل
میکند .زمانه که فوتونهاي نور خورشید به پنل
فتوولتائیک اثابت میکند ،یک جریال الکتریکی
توسط الکترون هاي تحریک شده تولید میشود.
میدان الکتریمی موجود در سلول خورشیدي این
الکترونها را به سمت الیه هاي دیگر میکشاند ،و
با جریان الکترونها از بار منفی به مثبت انرژي
شکل  -1طرح کلی از یک سلول خورشیدی ()7
الکتریکی تولید میشود(7).
استفاده از انرژي خورشیدي از طریق سیستم فتوولتائیک کاربرد هاي زیادي مدارد و میتواند در کاهش گازهاي گلخانه اي
کمک می کند و پتانسیل صرفه جویی در هزینههاي انرژي نیز را دارد .یک سیستم فتوولتائیک ،انرژي خورشیدي را از خورشید به
سلولهاي خورشیدي خود منتقل میکند و انرژي را به الکتریسیته تبدیل میکند که میتواند در داخل ساختمان استفاده شود یا
میتواند به شبکه برق بازگردانده شود ) (4پنل هاي فتوولتائیک خورشیدي بدون هیچگونه انتشار االینده  ،صدا و یا لرزشی نور
مستقیم خورشید را به الکتریسیته تبدیل میکند.انرژي الکتریسیته تولید شده از پنل فتوولتائیک خورشیدي به وسیله دستگاهی به نام
اینورتر سیستم برق  DCرا به برق  ACتبدیل میکند.باتري هایی براي ذخیره انرژي نیز درنظر گرفته میشود ) (8در مناطق گرم
سیر ،گرم شدن بیش از حد پنل هاي فتوولتائیک باعث کاهش بهره وري آنها می شود  ،براي جلوگیري از این امر می توان از یک
سیستم خنک کننده که توسط مبدل حرارتی ارائه می شود که در قسمت زیرین پنل قرار دارد استفاده کرد (9).هر گونه برق مازاد
تولید شده که در ساختمان استفاده نمی شود به شبکه تامین برق صادر می شود (4) .بیشتر سیستمهاي انرژي خورشیدي مانند
سیستم فتوولتائیک خورشیدي متصل به شبکه ،با مقدار نور خورشید در یک مکان خاص و جهت گیري آن به نور خورشید محدود
میشوند .براي ذخیره و استفاده از الکتریسیته در دورههاي غیر اوج نور خورشید ،به سیستمهاي شبکه پشتیبان و برق نیاز
است .استفاده از یک سیستم ذخیره انرژي اضافی از اهمیت زیادي برخوردار است زیرا بیشتري مصرف انرژي برق از ساعت  ۶بعد از
ظهر تا  ۳صبح است  ،زمانی که نور خورشید در دسترس نیست.افزایش ظرفیت زخیره سازي باتري میتواند مشکل در دسترس
نبودن خورشید در ساعات مختلف را حل کند(4).
با وجود این  ،طراحی ساختمان و استفاده از
تجهیزات خاص می تواند به طور مستقیم عملکرد
یک سیستم فتوولتائیک خورشیدي متصل به
شبکه را بهبود بخشد .بهبود کارایی سیستم
فتوولتائیک خورشیدي از طریق استفاده از روشنایی
کارآمد ،شیشه هاي دوبل ،سیستم هاي گرمایش و
سرمایش ،و عایق بندي دیوار هاي به منظور
جلوگیري از اتالف انرژي امکان پذیر است (4).با
این وجود عوامل زیادي در عملکرد پنل هاي
شکل  -2یک سیستم فتوولتائیک معمولی متصل به شبکه با باتری ()11
فتوولتائیک مانند :عوامل محیطی ،عوامل نصب
سیستم ،تاسیسات و هزینه هاي سیستم و عوامل
متفرقه دیگر تاثیر دارند(11).

 -۴روش پژوهش
در این مقاله ،در ابتدا با استفاده از فایل اب و هوایی شهر تهران ،فرودگاه مهراباد و برنامه شبیه سازي راینو و پالگین
 climate studioمیزان انرژي دریافتی در سطح پنل هاي فتوولتائیک و میزان سطح تابش نور خورشید در شهر تهران محاسبه
شده است .با انتخاب نوع پنل فتوولتائیک ،نوع عملکرد ان ،میزان تاثیر دما و عوامل مربوطه،میزان تولید انرژي الکتریکی پنل ها را
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میتوان بدست اورد.در انتها با استفاده از داده هاي بدست امده ،تاثیر میزان تولید انرژي الکتریکی پنل هاي فتوولتائیک خورشیدي در
مقایسه با مصرف انرژي فعلی براورد میشود.

 -1-۴انتخاب نوع پنل فتوولتائیک

سال هشتم ،شماره ( 1پیاپی ،)82 :بهار  ،1041جلد دو

پنل هاي فتوولتائیک سیلیکونی مونوکریستال ،قدیمی ترین
شکل سلول هاي فتوولتائیک هستند که باالترین راندمان تبدیل
را در بین پنل هاي فتوولتائیک موجود داراست )۷( .دلیل
انتخاب این نوع پنل بازدهی باال و دردسترس بودن ان در بازار
فعلی میباشد .با استفاده از پنل هاي خورشیدي با بازدهی
 22.13درصدي و داراي ابعاد 224۶×221×01مدل TBM72-
( 375Mجدول  )2و اینورتر مدل ( M 5.0.3 SYMOجدول
نمودار  -1نمودار دریافت انرژی در سطح پنل ها
 )1با بازدهی  2۳درصد میتوان استفاده مطلوبی از انرژي
فتوولتائیک در برنامه climate studio
خورشیدي داشت.به دلیل باالترین نرخ بهره وري و محدودیت
هاي فضا پنل هاي سیلیکون تک کریستال 2در نظر گرفته شده
است(12) .
پنل نصب شده در سقف ساختمان با ارتفاع  21سانتی متر از سطح سقف و زاویه  31درجه رو به جنوب میباشد ( )23که سالیانه
 kw/m2 122۷انرژي دریافت میکند .نمودار  2سطح دریافت انرژي در سال توسط پنل هاي فتوولتائیک را نشان میدهد.
بهترین زاویه قرار گیري پنل هاي فتوولتائیک بین 33-31
درجه محاسبه شده است و بیشترین میزان دریافت انرژي را
دارد.در این زاویه سطح پنل هاي فتوولتائیک ٪ 2۳ – 21
انرژي خورشید را دریافت میکند (14).با توجه به تاثیر دما در
بازدهی پنل هاي فتوولتائیک  ،دماي بین  ۶1-14درجه
سانتیگراد را دما مناسب براي بهره وري از پنل هاي سیلیکونی
تک کریستال در نظر گرفته شده است(15).
نمودار  -1بازدهی پنل های فتوولتائیک نسبت به افزایش
دما)(16

جدول  -1مشخصه های الکتریکی پنل خورشیدی
فتوولتاییک تابان ،مدل )6( TBM72-375M
مقدار
مشخصه
3۷4
توان نامی (وات)
23.۷2
ولتاژ حداکثر توان (ولت)
2.03
جریان حداکثر توان (آمپر)
0۳.2۳
ولتاژ مدار باز (ولت)
2.22
جریان اتصال کوتاه (آمپر)
22.31
بازده ماژول (درصد)

جدول  -2مشخصهای الکتریکی اینورتر فرونیوس،
مدل )6( M 5.0.3 SYMO
مقدار
مشخصه
41111
توان خروجی ( ACوات)
2۶
حداکثر جریان ورودي (آمپر)
424
ولتاژ نامی ورودي (ولت)
4
تعداد MPPT
41
فرکانس خروجی ()Hz
2۳
حداکثر بازده (درصد)

 2-۴مقدار تابش افتاب
کشور ایران با حدود  311روز آفتابی در سال در کمربند خورشیدي است و  kw-h 1111انرژي خورشیدي در متر مربع
دریافت میکند .با در نظر گرفتن تنها  %2از کل منطقه و با  %21راندمان سیستم براي مهار انرژي خورشیدي ،حدود  2میلیون
مگاوات انرژي می تواند در روز به دست اورد(17) .
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شکل  3ماتریکس اسمان (پالگین لیدی باگ)

نمودار  2نمودار تابش افتاب در هر تهران طبق فایل اب و
هوایی فرودگاه مهراباد با نرم افزار CLIMATE STUDIO

نمودار  3نمودار دمای حباب خشک تهران طبق فایل

شکل  4میزان ساعت دریافت انرژی خورشید (رنگ زرد۹ :

اب و هوایی فرودگاه مهراباد

ساعت ،رنگ قرمز  ۵ساعت  ،رنگ نارنجی  ۸ساعت) ()1۹
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تهران با عرض جغرافیایی  34.02.32درجه شمالی و طول جغرافیایی  42.14.2۷شرقی از شمال محدود به رشته کوه هاي البرز
و از جنوب هم مرز با دشت هاي مرکزي ایران است (18) .نمودار  3سطح دریافت انرژي خورشیدي در شهر تهران بر اساس فایل
اب و هوایی فرودگاه مهراباد و برنامه شبیه سازي  climate studioاست .طبق این نمودار شهر تهران داراي سطح دریافت خوبی
از انرژي خورشیدي است که استفاده الزمه از این انرژي در سطح شهر صورت نمیگیرد.با استفاده از تکنولوژي هاي بروز در دریافت
این انرژي و تبدیل ان به انرژي الکتریکی و بهره وري ان در خانه هاي مسکونی میتوان مقدار مصرف قابل توجهی انرژي برق را
کاهش داد و انرژي هاي تجدیدپذیر را جایگزین کرد.استفاده از پنل هاي فتوولتائیک مناسب براي تبدیل این انرژي و مصرف ان
در خانه هاي مسکونی الزم است.

 -۵یافتهها
با توجه به نوع  ،جهت گیري و زاویه قرارگیري پنل ها
در سقف در راستاي بیشترین بهره وري  ،با قرار دادن  0پنل
و با بازدهی  22.13و بازدهی  2۳درصدي اینورتر میتوان
نتیجه گرفت  kwh 24۷۶انرژي الکتریکی در سال میتوان با
این پنل ها تولید کرد.
)E = N×E(PV)×E(INVERTER

 =Eانرژي الکتریکی تولید شده
 =Nتعداد پنل ها
) = E(PVدرصد بازدهی پنل هاي فتوولتائیک
) = E(INVERTERبازدهی اینورتر

شکل  4موقیت قرارگیری پنل های فتوولتائیک در سقف
ساختمان شبیه سازی نرم افزار راینو (با در نظر گرفتن عدم
سایه اندازی روی هم)

2117 kwh × 4 × 0.19 × 0.98 = 1576.74 kwh

این فرمول میزان انرژي الکتریکی تولید شده از پنل هاي فتوولتائیک بدون در نظر گرفتن تاثیر میزان وجود گرد و غبار در
پنل ها فتوولتائیک را محاسبه میکند .با در نظر گرفتن مصرف انرژي الکتریکی خانگی در سال  1112در شهر تهران که 1۳13
 kwhمحاسبه شده است این عدد  02درصد از سال  22۳2افزایش یافته است) (20که میزان اهمیت استفاده از انرژي تجدیدپذیر
را نشان میدهد.
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با درنظر گرفتن میزان تولید انرژي الکتریکی پنل هاي
فتوولتائیک ،میتوان نتیجه گرفت با قرار دادن  0پنل فتوولتائیک
میتوان مصرف انرژي الکتریکی را به  kwh 2110کاهش داد .با
کاهش  03درصد در مصرف برق در خانههاي مسکونی میتوان
صرفه جویی بسزایی در کاهش سرانه مصرف برق داشت .با در نظر
گرفتن قیمت برق این میزان صرفه جویی در انرژي کمک بسیار
زیادي در صرفه جویی در هزینه هاي مربوطه نیز برخوردار است.
عالوه بر این با میزان کاهش مصرف برق  ،کاهش گاز co2
نیز کاهش میابد.میزان کاهش  co2رابطه مستقیم با میزان کاهش
مصرف برق سرانه شهر دارد(21).

نمودار  -4ساختار انتشار  CO2و نرخ انتشار برای ظرفیت
های مختلف ()21

 -۶نتیجه گیری
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انرژي خورشیدي یک منبع انرژي رایگان  ،غیر االینده و تجدید پزیر است.شهر تهران داراي سطح تابش بسیار خوبی از انرژي
خورشیدي در بیشتر روزهاي سال میباشد.با این حال این منبع به اندازه کافی مورد توجه قرار نمیگیرد.در این مطالعه با برسی
موقیت تهران در کمربند خورشیدي میزارن دریافت انرژي خورشیدي محاسبه گردید است و در ادامه با توجه به بازدهی 22
درصدي پنل هاي فتوولتائیک و استفاده از نرم افزار راینو ورژن  ۷و پالگین  climate studioمیزان دریافت انرژي خورشیدي در
هر یک از سطوح پنل فتوولتائیک محاسبه شده است.با در نظر گرفتن مصرف برق خانه هاي مسکونی با قرار دادن  0پنل
فتوولتائیک میتوان حدود  03درصد در مصرف برق صرفه جویی کرد.کاهش  03درصدي میزان برق در کاهش تولید گاز هاي
گلخانه اي کمک بسیاري میکند.با توجه به موقییت اقتصادي در ایران و در نظر گرفتن تورم شاهد افزایش روز افزون قیمت برق در
ایران هستیم.با در نظر گرفتن مصرف سرانه انرژي برق در ایران به خصوص زمان پیک مصرف در تابستان برخی از شهر هاي
ایران شاهد قعطی برق در برخی از ساعت پیک مصرف برق بودند  ،از این رو استفاده از پنل هاي فتوولتائیک میتواند تاثیر بسزایی
در صرفه جویی در هزینه هاي انرژي الکتریکی در مصارف خانگی و در ابعاد بزرگ تر میتواند کمک زیادي به سرانه مصرف برق
کل کشور داشته باشد.به طور متوسط اگر  41درصد از خانه هاي شهر تهران از این انرژي تجدیدپذیر استفاده کنند میتوان شاهد
کاهش  03درصدي مصرف برق شهر بود.
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