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-1چکیده
صرفهجویی در مصرف انرژی یكی از چالشهای مهم جهان امروز است .در
لهـای اخیر ،افزایش نگرانیها در خصوص تبعات زیستمحیطی مصرف
سـا 
انرژی و گرم شدن كره زمین ،اهمیت این موضوع را دوچندان كرده است .از
سوی دیگر سهم بخش ساختمان در مصرف انرژی كشورها قابل توجه است و
به همین دلیل ،در چند دهه اخیر ،در اكثر كشورهای صنعتی ،اقدامات اساسی
در زمینه اصالح الگوی مصرف ،با استفاده از ابزارهـای مختلـف از جملـه تـدوین
مقـررات و ضـوابط ،صورت گرفته است .از آنجا که حدود  %35از انرژی تولید
شده در دنیا در بخش ساختمانها و حدود  %20از گازهای گلخانهای از مصرف
این انرژی در بخش ساختمان است ،بنابراین کاهش مصرف انرژی که به تبع
منجر به کاهش گاز های گلخانهای میشود در ساختمان از اهمیت ویژهای
برخوردار است .در كشور ما نیز ،بخش ساختمان حدود  40درصد از كل مصرف
انرژی را بـه خـود اختـصاص میدهد .متاسفانه با این وجود ،اقدامات انجام
لهـای اخیر اثربخـشی مـورد انتظـار را در كاهش مصرف انرژی بخش
شده در سـا 
سـاختماننداشـتهورشـدمـصرف،همچنـانرونـدافزایشینگران كنندهایدارد.
از ضرورت کاهش مصرف انرژی در ساختمان میتوان به مقررات ملی ساختمان
ایران مبحث  19اشاره کرد .از دیرباز تاکنون ،ساختمانها نقش اساسی در
سیاست کلی کشورها ،مصرف انرژی ،تولید آلودگی و وابستگی به سوختهای
فسیلی را داشتهاند .بنابراین نگاهی به ساختمانها از گذشته تاکنون و سیر
پیشرفت تکنولوژیهای از اهمیت خاصی برخوردار است .در این بخش به
مرور ،نگاهی به تکنولوژیهایی که در آینده نفش پررنگتری دارند،میاندازیم.
مشخص است که سیستمهای تهویه و سرمایش ،ساختمانهای با مصرف
انرژی صفر ،خانههای هوشمند و کاربرد هوش مصنوعی از اهیمت باالتری
برخوردار هستند بنابراین در این گزارش به بررسی آنها میپردازیم.
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-2مصرف انرژی در ساختمان
بنابر اطالعات منتشر شده در ترازنامهی انرژی سال ۱۳۸۴که توسط معاونت امور
انرژی وزارت نیرو منتشر شده ،در کشور ما بیشترین مصارف انرژی به ترتیب در
بخشهای خانگی و تجاری ،حمل و نقل ،صنعت و کشاورزی است .بر اساس
این آمار مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری  ۴۴/۳۵درصد ،بخش حمل
ونقل  ۲۹/۷۳درصد ،صنعت  ۲۲درصد و کشاورزی  ۳/۹درصد بوده است.

شکل :۱نمودار مصرف انرژی در بخشهای مختلف

جهت تعیین میزان انتشار آلودگی و سهم هر یک از بخشهای انرژی کشور
از آمار شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در سال  ۱۳۸۴در مورد میزان
سوخت مصرفی در بخشهای مختلف حمل و نقل ،خانگی ،تجاری ،صنایع،
کشاورزی و برق در مورد سوختهای نفت سفید ،نفت کوره ،نفت و گاز،
بنزین و سوخت گاز استفاده شده است .گروه محیط زیست امور انرژی وزارت
نیرو درمحاسبه هزینههای اقتصادی اجتماعی آالیندههای اصلی نشر یافته
در بخش تبدیل انرژی که در بردارنده تمامی اثرات کوتا ه مدت و بلند مدت
آالیندههای مذکور است ،ارقامی را به شرح ذیل ارایه کرده است:
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بخش/گاز

NOX

SO2

CO2

SO3

CO

CH

خانگی ،تجاری

۱۰۷۵۸۷

۸۶۷۲۳

۱۱۱۹۹۸۳۵۲

۹۳۴

۶۸۰۸۲

۱۱۵۱۳

صنایع

۱۲۸۰۷۲

۱۳۶۸۴۷

۵۸۸۳۷۹۱۵

۱۹۷۹

۲۲۰۶۵

۷۳۳۵

حمل و نقل

۸۱۳۰۰۴

۳۴۳۶۳۴

۱۰۵۲۲۰۷۷۳

۳۶۸۸

۸۶۴۰۹۸۳

۱۹۲۲۶۸۱

کشاورزی

۵۹۸۹۸

۶۱۳۷۰

۱۰۰۸۶۸۷۸

۳۷۳

۱۷۸۰۳

۴۱۸۷۴

نیروگاهها

۱۴۷۶۶۱

۱۴۰۲۲۰

۹۵۷۹۳۶۱۱

۲۱۳۹

۱۹۸

۵۳۰۲

جمع

۱۲۵۶۲۲۲

۷۶۸۷۹۳

۳۸۱۹۳۷۵۲۹

۹۱۱۳

۸۷۴۹۱۳۲

۱۹۸۸۷۰۵

۱

جدول -۱مقدار انتشار گازهای آ الینده و گلخانهای از کلیه بخشهای مصرف کننده انرژی در سال  ۱۳۸۴برحسب تن

لهــای پیاپـی انـواع
بـا کشـف الکتریسـیته توسـط تومـاس ادیسـون ،در سـا 
مختلفی از المپها مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت .برای روشـنایی در خانهها
سـاالنه نیاز به  10میلیارد کیلووات سـاعت برق اسـت که برای تولید این مقدار
بـرق ،نیـاز بـه  20میلیـون بشـکه نفـت خـام اسـت بنابرایـن ایجـاد راهکارهایـی
جهـت مصـرف بهینـه انرژی بـه منظور روشـنایی دارای ضرورت خاصی اسـت.
سیسـتم روشـنایی یک سـاختمان معموال بیش از  30درصد کل انرژی مصرف
یشـود .در کشـور مـا بـرای روشـنایی
شـده در یـک سـاختمان بـزرگ را شـامل م 
منـازل مسـکونی  20درصـد بـرق تولیـدی بـه مصـرف روشـنایی میرسـد کـه
معادل با  9میلیارد کیلووات سـاعت در سـال اسـت و هزینه مربوطه حدود 120
میلیـارد تومـان اسـت .ا گـر میـزان روشـنایی بـرای هـر المـپ بـه طـور متوسـط 4
سـاعت در روز در نظـر بگیریـم کافـی اسـت هـر خانوار ایرانی فقط یـک المپ 100
وات را خامـوش کنـد .در نتیجـه هـر سـال  2میلیـارد کیلـو وات سـاعت برق برابر
بـا  30میلیـارد تومـان صرفـه جویـی خواهـد شـد ،همچنیـن اسـتخراج از معـادن
مربوطـه کمتـر خواهـد شـد و آلودگـی هـوا کاهـش خواهـد یافـت.
در اینجا به چند نوع المپ روشنایی و مقایسه آنها میپردازیم:
• المپ رشتهای :این المپها بیشتر نقش هیتر برقی را ایفا میکنند و کمی
هم نور ساطع میکنند .در واقع  95درصد گرما و  5درصد نور تولید میکنند.
• المپ فلوئورس ــنت :المپهای فلوئورس ــنت کم مصـــرف در حدود 20
ت ــا  40درصد گرمـــا تولید میکنن ــد .بنابرای ــن جایگزینی ایـــن المپها به
جای المپهای رش ــتهای اقدامی منطقی محس ــوب میشـــود.
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• المپ هالوژنی :این المپ در نورافکنها به کار برده میشود و توان این
نوع از المپها از  50تا  10000وات است.
انواع دیگری از المپها موجود است ولی در ساختمانها به کار برده نمیشود.
در ادامه میزان مصرف انرژی سالیانه در دو سال  2010و  2018برای شهر
نیویورک آمده است)1(.
با توجه به جمعیت جهان در این سال ( 7.7میلیارد نفر) و با فرض این که
هر خانوار  4نفره است میزان انرژی مورد نیاز در سال  2018برابر 19011300
مگاوات ساعت است .حال به منظور بررسی چگونگی تغییرات مصرف انرژی،
میزان انرژی هر خانوار در سال  2010را در ادامه بررسی میکنیم:

میزان مصرف

تجهیرات مصرف کننده
توستر

14.6

ماکروویو

214

قهوهساز

100

اجاق گاز

850

یخچال

940

فریزر

410

ماشین ظرفشویی

400

تلویزیون

438

کامپیوتر خانگی با تجهیزات همراه در حالت روشن

710

کامپیوتر خانگی با تجهیزات همراه در حالت نیمهخاموش

225

ماشین لباسشویی

1000

آبگرمکن

1070

تهویه مطبوع

3750

المپ

182
10803.6

مجموع

جدول  -2میزان مصرف انرژی در سال 2010
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جمعیت جهان در سال 6.9 ،2010میلیارد نفر بوده و با فرض خانوار چهار نفره،
میزان انرژی مورد نیاز در سال  2010برابر  18636210مگاوات ساعت است.
همانطور که مالحظه میگردد در طی  8سال ،میزان مصرف سالیانه انرژی هر
خانوار ،با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تولید وسایل با راندمان باالتر ،رو به
کاهش است .از سوی دیگر ،با توجه به افزایش جمعیت میزان انرژی مورد نیاز
برای کل جمعیت کره زمین رو به افزایش است .این در حالی است که میزان
مصرف انرژی در حوزه تهویه مطبوع رو به افزایش است ( .)2همانگونه
که شکل  2نشان میدهد ساختمانها در حدود  %17از مصرف آب دنیا را
به خود اختصاص دادهاند این در حالی است که حدود  %33از کل آلودگی
دیاکسیدکربن نیز متعلق به بخش ساختمانها است.

شکل  :2میزان انرژی ،آب ،آلودگی و مواد مورد استفاده شده در ساختمانها ()1
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شکل  :3مقایسه مصرف انرژی بین سال  1990و سال  2009و پیشرفت وسایل

شکل :4بررسی ساختمانها در آینده از دیدگاههای مختلف

شکل  :5پیشرفت تکنولوژی در ساختمانها از قدیم تا ا کنون
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شکل  :6بررسی تغییرات ساختمانها در آینده

شکل  :7بررسی پارامترهای موثر در تغییرات ساختمانها در آینده

 -۳ساختمانهای انرژی خالص صفر
ی ــک س ــاختمان ان ــرژی خال ــص صف ــر ( )NZEBکه با ن ــام ســـاختمان صفر
یش ــود ،یک ســـاختمان
خال ــص ی ــا س ــاختمان کرب ــن صف ــر نی ــز ش ــناخته م 
ب ــا مص ــرف ان ــرژی خالص صفر اس ــت .ای ــن اصطالح ب ــه این معناســـت که
کل ان ــرژی م ــورد اس ــتفاده س ــاختمان ،س ــاالنه تقریب ــا براب ــر با مقـــدار انرژی
تجدیدپذیر ایجاد ش ــده در محل س ــاختمان و به اس ــتناد برخی منابع در هر
مح ــل دیگر اس ــت .بنابراین ،این س ــاختمانها نس ــبت به ســـاختمانهایی
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ب ــا خصوصی ــات معم ــاری مش ــابه غی ــر  ZNEب ــه ط ــور كل ــی گاز گلخانهای
كمت ــری به ج ــو وارد میكنن ــد .یک مفهوم مش ــابه ب ــا نام ســـاختمان انرژی
تقریب ــا صف ــر ( )NZEBتوس ــط اتحادی ــه اروپ ــا و س ــایر کش ــورهای موافقـــت
تصویب و اجرا ش ــده اس ــت.این طرح با هدف داش ــتن کلیه ســـاختمانهای
منطق ــه ب ــا اس ــتانداردهای  NZEBتا س ــال  2020ب ــه اجرا در آمده اســـت.

شکل – 8شمای کلی ساختمان با انرژی خالص صفر ()1

 12تاریخچه و پیشرفت فناوریها در ساختمانها

شکل  :9نمودار عرضه و تقاضا برای ساختمانهای نزدیک به صفر

بیشتر ساختمانهای انرژی خالص صفر نصف یا بیشتر انرژی خود را از
شبکه دریافت میکنند و در زمانهای دیگری همان میزان انرژی را باز
میگردانند .ساختمانهایی که در طول سال مازاد انرژی تولید میکنند ،با
نام "ساختمانهای انرژی اضافی" نامیده میشوند و ساختمانهایی که
انرژی کمی بیشتر از تولید خود مصرف میکنند" ،ساختمانهای انرژی تقریبا
صفر" یا "خانههای با انرژی فوق العاده کم" نامیده میشوند .ساختمانهای
سنتی  ٪40از کل انرژی سوخت فسیلی را در ایاالت متحده و اتحادیه اروپا
مصرف میکنند و سهم بسزایی در تولید گازهای گلخانهای دارند .اساس
مصرف انرژی خالص صفر به عنوان ابزاری برای کاهش انتشار کربن و
کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی مورد بررسی قرار میگیرد و اگرچه
ساختمانهای انرژی صفر حتی در کشورهای توسعه یافته نیز همچنان غیر
معمول هستند،اما کم کم اهمیت و محبوبیت کسب میکنند.
بیشتر ساختمانهای دارای انرژی صفر از شبکه الکتریکی برای ذخیره انرژی
استفاده میکنند اما برخی از آنها مستقل از شبکه هستند .معموال انرژی از
روشهایی مانند خورشیدی و باد در محل تولید میشود و از طرفی با استفاده
از فناوریهای بسیار کارآمد در سیستمهای  HVACو روشنایی باعث کاهش
مصرف کلی انرژی ساختمان میشوند .با کاهش هزینههای فن آوریهای
جایگزین انرژی و افزایش هزینههای سوختهای فسیلی سنتی ،رسیدن به
ساختمان انرژی صفر عملی تر میشود.
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توس ــعه س ــاختمانهای م ــدرن ب ــا ان ــرژی صف ــر ت ــا ح ــد زیـــادی از طریـــق
پیش ــرفت در ف ــن آوری ه ــا و تکنیکهای جدید س ــاخت و ســـاز امکانپذیر
شدهاس ــت .ای ــن م ــوارد ش ــامل عایق پاش ــی ف ــوم ،پنلهای خورشـــیدی با
راندم ــان ب ــاال ،پمپه ــای حرارتی ب ــا راندمان ب ــاال و پنجرههای ســـه جداره
ب ــا عای ــق  Eو انتق ــال ح ــرارت بس ــیار کم اس ــت .ای ــن نوآوریهـــا همچنین
ب ــا تحقیق ــات دانشـــگاهی ،ک ــه دادهه ــا ی دقی ــق عملکـــرد انـــرژی را در
س ــاختمانهای س ــنتی و آزمایش ــی جمـ ـعآوری میکن ــد ،بهبـــود یافتـــه و با
بدس ــت آمدن پارامتره ــای عملکردی ب ــرای مدلهای رایانهای پیشـــرفته،
پی ــش بین ــی اثربخش ــی طر حه ــای مهندس ــی فراهم میشـــود.
اگرچ ــه مفهوم خالص صف ــر برای طیف گس ــتردهای از منابـــع مانند انرژی،
آب و زبال ــه کارب ــرد دارد اما ،ان ــرژی معموال اولین منبعی اســـت که باید مورد
هدف قرار گی ــرد زیرا:
ان ــرژی ،به ویژه برق و س ــوخت گرمایی مانن ــد گاز طبیعی گران هســـتند .از
ای ــن رو کاهش مصرف ان ــرژی میتواند موجب صرفه جوی ــی در هزینههای
صاحب س ــاختمان ش ــود .در مقابل ،آب و ضایعات ارزانتر هستند.
انرژی ،به ویژه برق و سوخت گرمایی ،کربن بسیاری تولید میکنند .از این رو
کاهش مصرف انرژی یک روش اصلی برای کاهش رد کربن ساختمان است.
ب ــرای نص ــب پمپه ــای حرارت ــی ،پنله ــای خورش ــیدی ،پنجرههای ســـه
ج ــداره و عای ــق ،یاران ــه و معافی ــت مالیات ــی تح ــت حمای ــت دولـــت وجـــود
دارد ک ــه هزینه رس ــیدن به س ــاختمان ان ــرژی خالص صفر را بـــرای صاحب
س ــاختمان بس ــیار کاهش میدهد .به عنوان مثال در ایاالت متحده آمریکا،
اعتب ــارات مالیات ــی فدرال ب ــرای پنلهای خورش ــیدی ،مشـــوقهای دولتی
ب ــرای پنله ــای خورش ــیدی ،پمپه ــای حرارت ــی و پنجرههای ســـه جداره
بس ــیارعایق وج ــود دارد .برخی ایالتها مانند ماساچوس ــت نیـــز وامهایی با
به ــره کم ارای ــه میدهند تا صاحبان س ــاختمان بتوانند پمپهـــای حرارتی،
پنله ــای خورش ــیدی و پنجرهه ــای س ــه ج ــداره خری ــداری کننـــد .هزینـــه
تبدی ــل یک خان ــه موجود به خانهای ب ــا انرژی خالص صفـــر 5 ،تا  10درصد
ارزش خان ــه گزارش ش ــده اس ــت .هم چنین بازده س ــرمایه گـــذاری نیز ٪15
گزارش ش ــده است.
براساس تحلیل علمی در برنامه تحقیقاتی مشترک "به سمت ساختمانهای
خورشیدی خالص انرژی صفر" چارچوبی روش شناختی تنظیم شد که
تعاریف مختلف را مطابق با اهداف سیاسی کشور ،شرایط خاص (آب و
هوایی) و بنابراین شرایط طرح داخل و خارج فراهم میکند.
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درک مفهومی کلی از یک ساختمان  ،NZEBمتصل به شبکه انرژی که قادر
به تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر برای جبران تقاضای انرژی خود است.

شکل – 10مفهوم تعادل خالص بین تقاضا و تولید انرژی ()2

عب ــارت "خال ــص" بر تبادل ان ــرژی بین س ــاختمان و زیرســـاختهای انرژی
تاکی ــد دارد .ب ــا تعام ــل س ــاختمان و ش ــبکه ZEB ،ه ــا ب ــه بخشـــی فعـــال از
زیرس ــاختهای ان ــرژی تجدیدپذی ــر تبدی ــل میش ــوند .ایـــن اتصـــال بـــه
ش ــبکههای ان ــرژی از ذخی ــره ان ــرژی فصل ــی و سیس ــتمهای بـــا قابلیـــت
اطمین ــان ب ــاال در محل ب ــرای تولید ان ــرژی از مناب ــع تجدیدپذیـــر جلوگیری
میکن ــد .س ــاختمانهای ان ــرژی صف ــر ،ب ــازده ان ــرژی و تولیـــد انـــرژی
تجدیدپذی ــر را ترکی ــب میکنن ــد ت ــا فق ــط ب ــه ان ــدازه ان ــرژی قابل اســـتفاده
تامینش ــده از طری ــق منابع تجدیدپذیر در یک بازه زمانی مشـــخص ،انرژی
مص ــرف کنند .دس ــتیابی به ان ــرژی صفر یک ه ــدف بلندپروازانه اســـت که
میتوان ــد مح ــرک خوبی درمناط ــق جغرافیای ــی مختلف و بازارهـــای انرژی
باش ــد .صاحبان داراییهای تج ــاری خصوصی عالقه زی ــاد و فزایندهای به
توس ــعه س ــاختمانهای ان ــرژی صفر ب ــرای رس ــیدن به اهداف شـــرکتهای
خ ــود دارند و در پاس ــخ ب ــه دس ــتورالعملهای نظارت ــی ،آژانسهـــای دولتی
ف ــدرال و بس ــیاری از دولته ــای ایالتی و محلی ش ــروع به حرکت به ســـمت
اه ــداف ایجاد ان ــرژی صف ــر میکنند.
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 1-۳تعریف ساخت و ساز انرژی ZERO
 DOEبا همکاری با انستیتوی ملی علوم ساختمان ( )NIBSو گروه
گستردهای از ذینفعان بازار ،تعریف ملی ساختمان انرژی خالص صفر را
همراه با نامگذاری و دستورالعملهای متعدد برای تسهیل در کاربرد تهیه
کرده است .آژانسهای دولتی فدرال و همچنین دولتهای ایالتی و محلی
شروع به حرکت به سمت ساختمانهای انرژی صفر کرده ،اما تعاریف از
ساختمان انرژی صفر از منطقهای به منطقه دیگر و از یک ساختمان به
ساختمان دیگر متفاوت است)3(.

شکل – 11جریانهای انرژی درون ساختمان )2( NZEB

دستورالعملهای زیر برای شناخت روش شناسایی شرایط مرزی ،اندازهگیری
انرژی و دستیابی به تعادل انرژی که همگی پشتیبان ایجاد و توسعه یک
ساختمان انرژی خالص صفرهستند ،به کار میروند:
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• مرزهای اندازهگیری برای همه تعاریف
• حسابداری و اندازهگیری انرژی
• محاسبات انرژی منبع
• استفاده از گواهینامههای انرژی تجدیدپذیر
تعاریف نیاز به استفاده از یک مرز تعریف شده دارند .برای یک ساختمان واحد
در یک ملک واحد ،مرز سایت به طور معمول مرز ملک است .شکل ( )2مرز انرژی
سایت و چگونگی شکل گیری آن از انرژی ساختمان ،تولید انرژی تجدیدپذیر در
محل ،انرژی تحویل داده شده و انرژی دریافت شده است.
 ZEBمعم ــوال ی ــک س ــاختمان متص ــل ب ــه ش ــبکه اس ــت کـــه بـــازده انرژی
باالی ــی دارد .فرضی ــه ای ــن اس ــت ک ــه  ZEBها از ش ــبکه برق یا شـــبکههای
ان ــرژی دیگ ــر ب ــرای انتق ــال م ــازاد ان ــرژی تجدیدپذی ــر در محـــل بـــه ســـایر
کاربران اس ــتفاده میکنند .حس ــابداری انرژی  ZEBش ــامل انرژیهای مورد
اس ــتفاده ب ــرای گرمای ــش ،س ــرمایش ،تهوی ــه ،آب گ ــرم خانگـــی (،)DHW
روش ــنایی داخل ــی و خارج ــی ،بارهای پالگین ،ان ــرژی فرآینـــد و حمل و نقل
درون س ــاختمان .انرژی تجدیدپذیر در محل ممکن اس ــت از طریق وسایل
انتقالی به غیر از ش ــبکه برق ،به صورت مس ــتقیم به ش ــارژ وســـایل نقلیهای
یش ــود ،داده شود .انرژی تحویل
که حتی در خارج از س ــاختمان اس ــتفاده م 
ش ــده به س ــاختمان ش ــامل برق ش ــبکه ،گرم ــا و س ــرمای منطقه ،ســـوخت
قاب ــل تجدی ــد و غیر قاب ــل تجدید اس ــت .ی ــک  ZEBمیزان مصـــرف انرژی
خ ــود را ب ــه گونـ ـهای متع ــادل میکن ــد ک ــه ان ــرژی صادر شـــده به شـــبکه یا
ش ــبکه ان ــرژی دیگر (ب ــه عنوان مث ــال تاسیس ــات) برابر ی ــا بیشـــتر از انرژی
تحوی ــل داده ش ــده به س ــاختمان به صورت س ــاالنه اس ــت.
بیش ــتر مدیران س ــاختمان با انرژی س ــایت ،میزان انرژی مصرف شده توسط
یک س ــاختمان که با ابزارهای اندازهگیری ،س ــنجیده میشوند آشنا هستند.
مصرف انرژی س ــایت میتواند برای درک عملکرد س ــاختمان و سیســـتمهای
س ــاختمان مفید باشـــد ،ام ــا تمامی تاثی ــرات ناش ــی از مصرف منابع و انتشـــار
گازه ــای وابس ــته به مص ــرف ان ــرژی را بی ــان نمیکند .ع ــاوه برایـــن ،انرژی
س ــایت یک معیار مقایس ــه خ ــوب ب ــرای س ــاختمانهایی کـــه از ترکیبهای
مختلف ــی از ان ــواع انرژی اس ــتفاده میکنن ــد نیس ــت .بنابراین ،بـــرای ارزیابی
کارایی و بازده نس ــبی س ــاختمانها با انواع مختلف س ــوخت ،الزم اســـت این
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ن ــوع ان ــرژی ب ــه واحده ــای معادل س ــوخت خام مص ــرف شـــده در تولید یک
واح ــد انرژی تبدیل ش ــود .برای دس ــتیابی به ای ــن هم ارزی ،از کنوانســـیون
یش ــود .ب ــرای ای ــن منظ ــور از ضرایب کنوانســـیون
ان ــرژی منب ــع اس ــتفاده م 
یش ــود (جدول .)2
مطاب ــق با اس ــتاندارد  ASHRAE 105اس ــتفاده م 

جدول – 2ضریب تبدیل منابع انرژی

در ش ــکل های  12و 13نمونههایی از س ــاختمانهای ب ــا مصرف انرژی صفر
نشان داده شدهاند.

شکل CEPT University’s Net Zero Energy Buildin :12
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شکل Florida State University :13

شکل  :14نمونه ای از ساختمان نزدیک به صفر با توربینهای بادی و انرژی خورشیدی
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 2-۳پنج راه قرارگیری در مسیر رسیدن به ساختمانهای خالص صفر
ش ــورای جهانی س ــاختمان س ــبز گزارش میدهد که تقریبا  40درصد از انتشار
گازهای گلخانهای از س ــاختمانها ناش ــی میشود .خوش ــبختانه ،نیرو دادن
ب ــه س ــاختارهایی ب ــا ان ــرژی تجدیدپذی ــر ،ای ــن پتانس ــیل را دارد که تا ســـال
 43 ،2030درص ــد از کاه ــش تولی ــد گازهای گلخانـ ـهای در سرتاســـر جهان را
تش ــکیل دهد .برای رس ــیدن به س ــاختمانهای با انرژی صفر پنج زیرساخت
و پیشنیاز اساس ــی الزم هس ــتند ک ــه در ادامه ب ــه آنها اش ــاره میکنیم.
 -1 -۲-۳آ گاهی آموزشی
بیشتر و بیشتر ،به مستاجران و خریداران ارزش ساختمانهای با عملکرد باال
نشان داده میشود .کتنر میگوید« :ما در واقع افراد بیشتری را میبینیم که
به دنبال فضاهای کارآمد و با بازدهی باالی انرژی هستند بنابراین ما باید
ارزشی را خلق کنیم که با آ گاه کردن از آن چه که در پس ذخیره بهینه انرژی
است به دست آمدهاست .به طوری که حتی درخواست برای ساختمان با
انرژی صفر باالتر رود».
 -2-۲-۳برنامهریزی معیار
ب ــا آ گاه ــی بیش ــتر خری ــداران ،آنه ــا ب ــه ناچ ــار کارای ــی ان ــرژی را در ابتـــدای
برنامهری ــزی اولی ــه س ــاختمان اولویت ق ــرار میدهن ــد .وینـــگ میگوید که
ای ــن ی ــک چی ــز خ ــوب اس ــت ،زی ــرا ب ــا کم ــک  Autodesk Revitو ،Insight
تی ــم وی میتوان ــد وضعیت یک س ــایت را تجزی ــه و تحلیل کـــرد که ممکن
اس ــت به ــرهوری ان ــرژی را برای محی ــط اطراف ب ــه حداکثر برســـاند .وینگ
میگوی ــد« :هنگام ــی که خریداران ی ــا تصمیمگیرندگان ب ــا اولویتهای خود
ب ــه ما ب ــاز میگردن ــد ،میتوانی ــم هزین ــه و چگونگی تاثی ــر ایـــن اولویتها را
در تاثیرگ ــذاری ب ــر برنامههای جاری و س ــایر جنبههای ســـاختمان ،به آنها
نش ــان دهی ــم ».بهطور خالصه ،ای ــن مرحله یک س ــاختمان بـــا عملکرد باال
را در مس ــیر درس ــت قرار داده ش ــده و میتواند با اس ــتفاده از تجزیه و تحلیل
صت ــر فرصته ــای پسانداز بیش ــتر را نش ــان دهد.
خا 
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 -3-۲-۳تجزیه و تحلیل شرطی
هنگامیکه یک شرکت یا صاحب ساختمان راندمان انرژی را در اولویت قرار
داد ،تحلیلگران ساختمان میتوانند با صرفهجویی خاصی در این زمینه کار
کنند .به عنوان مثال ،چگونه ممکن است از سایه در محیط خاصی استفاده
شود ،یا چگونه عواملی مانند روشنایی داخلی یا جهتگیری ساختمان بر
مصرف انرژی تاثیر میگذارد؟ در یک مورد ،بال مشتری داشت که میخواست
با از بین بردن تمام سیستمهای سایهبان روی ساختمان خود ،پسانداز کند.
وینگ با کمک عایقهای خورشیدی و تجزیه و تحلیل روشنایی روز در ،Revit
 Wingمیگوید تیم وی توانست تاثیر هزینه را تخمین بزند« .اغلب مشتریها
میگویندما نمیتوانیم سایههای پنجره را بپذیریم ،اما با کمک این ابزارها
میتوانیم به آنها نشان دهیم که با نصب سایهبانها چقدر پول برای آنان
ذخیره میشود» .تجزیه و تحلیل شرطی شامل تابش خورشید و برنامهریزی
پنل ،معیارهای انرژی تجدیدپذیر ،نگرانیهای مربوط به روشنایی داخلی،
انتقال گرما و حتی تجزیه و تحلیل باد است.
 -4-۲-۳حسابرسیهای مداوم انرژی
شما میتوانید کارآمدترین ساختمان جهان را بسازید ،اما افراد داخل آن
ممکن است ناخواسته آن را خراب کنند .نشت هوا ،عدم خاموش کردن
وسایل الکترونیکی بدون استفاده و سایر غولهای مصرف انرژی میتوانند در
یک ساختمان غیرصفر خالص شوند .شما باید به سرنشینان نشان دهید که
چگونه از ساختمان خود به درستی استفاده کنند.
 -5-۲-۳ا کنون صرف کنید ،بعدا پس انداز کنید
شاید بزرگترین دلیلی كه باعث طوالنی شدن زمان الزم برای قانع شدن و
پذیرفتن مردم در استفاده و طراحی ساختمان خالص صفر میشود ،هزینه
است .با کاهش قیمت فناوریهای کارآمد در انرژی ،خریداران باالخره روزنه
امید را میبینند .کتنر میگوید« :یک طراحی پایدار عالوه بر کاهش انتشار
کربن،ساختمانی را ایجاد میکند که مردم میخواهند از آن مراقبت کنند و این
پایدارترین حرکتی است که میتوانیم انجام دهیم.این یک ساختمان واحد
نیست که دنیا را نجات میدهد .من معتقدم که همه میتوانیم ظرف  10سال
آینده به آنجا برسیم».
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 -۴خانههای هوشمند
وقت ــی نوب ــت به س ــاخت و س ــاز میرس ــد ما ب ــه عصر جدی ــدی رســـیدهایم.
دیگ ــر این کافی نیس ــت ک ــه خانه ها و دفات ــر بتوانند پناهگاهـــی فراهم کرده
و باه ــث گرمای ــش ش ــوند .امروزه ب ــه لطف تح ــول در فن ــاوری ،میتوان نه
تنه ــا کلی ــه خدماتی را که س ــاکنان به آن احتی ــاج دارند ،ارایـــه داد بلکه این
کار را میت ــوان با س ــاخت بهینه س ــاختمان ،ب ــه حداقل رســـاندن هزینهها و
کاه ــش اثرات زیسـ ـتمحیطی س ــاختمان در ط ــول زندگی انجـــام داد .این
تعادل اس ــت که برای پیش ــرفت تج ــارت مهم خواهد بود .عصر ســـاختمان
هوش ــمند اینجاست.
یک ساختمان هوشمند چیست؟
در ابتداییتری ــن س ــطوح ،س ــاختمان هوش ــمند س ــاختمانی اســـت کـــه از
فن ــاوری اس ــتفاده میکند ت ــا اطالعات ــی را در م ــورد آنچه در ســـاختمان بین
سیس ــتمها اتف ــاق میافت ــد ب ــه منظ ــور بهینهس ــازی عملکـــرد ســـاختمان
اس ــتفاده کند .این اطالعات س ــپس برای اتوماس ــیون فرآیندهای مختلف،
از گرمایش و تهویه تا تهویه مطبوع و امنیت اس ــتفاده میشـــود .هزینههای
س ــرباری س ــاختمان هزین ــه قابل توجه ــی برای ه ــر مالک/کاربر ســـاختمان
اس ــت .ب ــا این ح ــال ،در حالی ک ــه این یک هزین ــه تجاری ضروری اســـت،
س ــطح هزینه اغلب همراه با ضرر اس ــت زی ــرا به صورت هوشـــمندانه اعمال
نمیش ــود .بنابرای ــن ممک ــن اس ــت روش ــنایی در ات ــاق هایـــی که اســـتفاده
نمیش ــوند روش ــن باش ــد و یا گرمایش در یک اتاق گرم شده اســـتفاده شود.
انگی ــزه اصلی س ــاختمان هوش ــمند جلوگی ــری از این ن ــوع اســـتفاده بیهوده
از ان ــرژی و مناب ــع ،ه ــم ب ــرای کاهش هزین ــه و هم ب ــرای بهبـــود بهرهوری
انرژی اس ــت (ش ــکل .)9
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شکل – 9نمونهای از ساختمان هوشمند ()1

ویژگیهای اصلی ساختمانهای هوشمند
سیستمها متصل هستند
اساسیترین ویژگی یک ساختمان هوشمند این است که سیستمهای اصلی
موجود در آن به هم متصل میشوند .بنابراین ،کنتور آب ،پمپ ،هشدار
آتش ،برق ،روشنایی و غیره به هم متصل هستند .این همان چیزی است
که یک ساختمان را «هوشمند» میکند .توانایی سیستمهای موجود در آن
برای مکالمه با یکدیگر.
استفاده از سنسورها
سنسورها بخشی جداییناپذیر از ساختمانهای هوشمند هستند و نقش
مهمی در جمعآوری دادهها برای اطالع رسانی در مورد تصمیم گیری در
مورد اختصاص منابع دارند .بنابراین ،برای مثال ،پیشخوانهای کف پا
ممکن است در ساختمان ادغام شوند تا اطالعاتی را در مورد مکان افراد در
روزهای مشخص روز و در مناطقی با ترافیک باال ارایه دهند.
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اتوماسیون
اطالعات توسط سیستمهایی که در ساختمان هوشمند مستقر شدهاند
جمعآوری و تجزیه و تحلیل میشود .مهم اینکه این کار به طور مداوم و در
زمان درست انجام شود .این نظارت مداوم امکان تنظیم خودکار را فراهم
میکند که میتواند شرایط را در کل یک ساختمان کنترل کند.
دادهها
ساختمانهای هوشمند حجم زیادی از دادههای ارزشمند را تولید میکنند،
این کاری است که ساختمانهای معمولی به سادگی انجام نمیدهند.
مزایای ساختمانهای هوشمند
• ساکنان را به بازدهی باالتر میرسانند.
• کیفیت هوا ،راحتی جسمی ،امنیت ،سرویس بهداشتی ،روشنایی و
حتی در دسترس بودن فضای اتاق ،همه میتوانند در یک سطح بهینه
تحویل داده شوند تا سرنشینان بتوانند عملکرد خوبی داشته باشند.
• کاهش مصرف انرژی
• ساختمانهای هوشمند سبزتر ،دارای بازده انرژی باالتر و مقرون به
صرفهتر هستند.
• پایان حدس زدنها
• استفاده از سنسورها و دوربینها دادههای دقیقی در مورد نحوه استفاده
از ساختمان ارایه میدهند ،که میتواند به تصمیمگیری روشن تبدیل
شود .استفاده از فضا را میتوان بر اساس دادهها ی واقعی بهبود بخشید،
زیرا ساختمان به صورت خودکار باعث ایجاد هوش زنده و فعال میشود.
• حفاظت اطالعات
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- ۵کاربرد هوش مصنوعی در ساختمان
کارب ــرد هوش مصنوع ــی در کنترل هر چ ــه بهتر سیس ــتمهای تهویه مطبوع
لهـ ــای اخی ــر بس ــیار م ــورد توج ــه ق ــرار گرفته اس ــت .در ایـــن گزارش
در سـا 
اطالع ــات مرب ــوط به توس ــعه فن ــاوری هوشمصنوعی برای بهبـــود عملکرد
سیس ــتمهای گرمایش ــی و تهویه مطبوع جمعآوری شده اســـت .از میان 18
اب ــزار ه ــوش مصنوعی ک ــه برای کنت ــرل تهویه مطبوع در  20ســـال گذشـــته
ب ــه کار برده ش ــده اس ــت ،تنها س ــه عملک ــرد پیش بین ــی هوا ،بهینه ســـازی
و کنت ــرل هوش ــمند دارای اهمیت بس ــزایی هس ــتند و اخیرا بســـیار مورد توجه
قرار گرفتهاند .متوس ــط قابلیت ذخیره انرژی با سیس ــتمهای ســـنتی نســـبت
ب ــه سیس ــتمهای با کنت ــرل هوش مصنوع ــی کمتر اس ــت و به ترتیـــب برابر با
 14.4درص ــد و  44.04درصد اس ــت .با توجه ب ــه افزایش جمعیت و همچنین
افزای ــش دم ــای ک ــره زمین نی ــاز روزاف ــزون به تولید ب ــرق برای سیســـتمهای
سرمایش ــی قابل بررس ــی است ،بدین منظور اس ــتفاده از سیستمهای با اتالف
کمت ــر و کارایی باالت ــر جهت کاهش مصرف برق ،گســـترش یافته اســـت.

شکل - 10چگونگی تشخیص و تنظیم دما در اتاق توسط هوش مصنوعی ()4

همانگونه که در ش ــکل ( )10مش ــاهده ش ــد ،با سنس ــورهای مربوطه در اتاق
دم ــا ،ن ــور و تع ــداد اف ــراد حاض ــر در ات ــاق شناس ــایی و متناســـب بـــا دادههای
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دس ــتهبندی ش ــده در حافظه سیس ــتم مربوطه ،وضعیت مدنظر شناســـایی و
متناس ــب ب ــا مدل تعریف ش ــده برای سیس ــتم عملکرد مش ــخصی (به حرکت
در آوردن ه ــوا ،تنظیـــم دما و ایجاد محدوده آســـایش) در راســـتای تنظیم نور
و دم ــا انجام خواهد ش ــد بنابرای ــن کارایی سیس ــتم به هم ــراه قابلیت ذخیره
ان ــرژی مربوطه افزایـــش مییابد.
از دیگ ــر مزیته ــای کارب ــرد ه ــوش مصنوعی در سیس ــتمهای نظیـــر تهویه
مطب ــوع و سرمایش ــی ،تش ــخیص ایراده ــای فن ــی و کاهـــش زمـــان مـــورد
نی ــاز ب ــرای تعمی ــرات اس ــت به عن ــوان مثال شناس ــایی نشـــتی مبـــرد درون
سیس ــتمهای تبری ــد از جمله کاربرده ــای هوش مصنوع ــی در یخچالهای
ش ــرکت امرس ــون اس ــت .ب ــا اس ــتفاده از تکنی ــک یادگی ــری ماشـــین در این
سیس ــتمها میت ــوان به راحتی مش ــکل پیش آمده در سیســـتم را شناســـایی
و چگونگ ــی انج ــام عملی ــات تعمی ــر مربوط ــه را آس ــانتر کـــرد .بـــه منظـــور
دس ــتیابی ب ــه ای ــن تکنولوژی باید عیوب سیس ــتم در ش ــرایط آزمایشـــگاهی
ایج ــاد ش ــود و دادهه ــای مربوطه جمعآوری ش ــود ب ــرای مثال ،در سیســـتم
تبری ــد ب ــرای شناس ــایی عی ــوب دس ــتگاه بای ــد همـ ـهی اجـــزا نظیـــر فـــن،
کمپرس ــور ،مبدله ــای حرارتی و نش ــتی درون س ــیکل در شـــرایط بـــد کاری
ق ــرار گیرند و عیوب مربوطه اس ــتخراج ش ــود همچنین ،ام ــکان انجام تعمیر
مرتب ــط ب ــا هر ای ــراد فن ــی پیشبینی ش ــود.

شکل – 11کاربرد هوش مصنوعی در سیستمهای تبرید و تهویه مطبوع ()5
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از جمل ــه عیوب ــی ک ــه میتوان ب ــه این تکنول ــوژی نس ــبت داد ،نیاز بســـیار به
سنس ــورهای درون سیس ــتم و زم ــان مورد نی ــاز برای عکسالعمل هر سنســـور
اس ــت .ب ــا توجه ب ــه اینکه سیس ــتمهای با ه ــوش مصنوعی بدون شـــک در
ح ــال گس ــترش در زمین ــه صنای ــع تبرید و تهوی ــه مطبوع هســـتند باید نگرش
م ــردم را نس ــبت ب ــه اس ــتفاده از سیس ــتمهای جدید تغیی ــر داده شـــود .برای
ش ــروع تغییرات اساســـی نیاز به حمایت دولت از طر حه ــای مربوطه و کاهش
قیم ــت دس ــتگاههای م ــورد نی ــاز اس ــت ت ــا ام ــکان اس ــتفاده از آنها بـــه صرفه
باش ــد ،همچنین آموزشهایی جهت افزایش آ گاهی مـــردم باید انجام گیرد.

 -۶نتیجه گیری
تکنولوژی در ساختمانها از قدیم تا حال مرور
در این کتابچه ،پیشرفت کلی
ِ
و اهمیت هوشمندسازی و استفاده از خانههای هوشمند بررسی شد .با توجه
به پیشرفت تکنولوژی در تمامی ابعاد زندگی ،ساختمانها نیز از حیث خارج
نیستند و میتوان با پیشرفت ساختمانها ،مصرف انرژی را کاهش داد.
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