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Atriums in malls as a passive solar system can additionally on lighting,
reduce the consumption of lighting and artificial ventilation systems.
However, at present, due to the lack of suitable materials or lack of
climatic information with the required formats of energy simulation
software, all research conducted in different cities of Tehran Province
have been carried out only with meteorological data of Mehrabad
airport, which has sometimes led to erroneous results. This study was
conducted to study the effect of materials in reducing energy
consumption in commercial centers in the north and center of Tehran
Province using Design Builder software and took steps in solving the
issue by modifying climate information in the study area. The general
method of this research was simulation with a case study approach
and in terms of application type. The results of this study was in
complete contrast to previous research which had expected the
reduction of energy consumption in buildings by increasing the
thermal resistance of materials. The present research findings based
on atrium commercial centers (chain stores) in the north and center
of Tehran and corrected meteorological data in the micro-climate of
the study area showed that heating resulting from the internal
equipment of chain stores led to completely different results from
previous research. Thus, increasing the thermal resistance of
materials in the northern climate of Tehran Province reduced energy
consumption by 24.7% and in the central Tehran climate increased
energy consumption by 13.7%.
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آتریمها در مراکز تجاری بهعنوان یک سیستم منفعل خورشیدی میتوانند عالوه
بر تأمین نور ،مصرف سیستمهای روشنایی و تهویه مصنوعی را کاهش دهند ولی
در حال حاضر به دلیل بهکارنگرفتن مصالح مناسب یا کمبود اطالعات اقلیمی با
فرمتهای موردنیاز نرمافزارهای شبیهساز انرژی ،کلیه پژوهشهای انجامشده در
شهرهای مختلف استان تهران فقط با دادههای هواشناسی فرودگاه مهرآباد انجام
گردیده است که بعضاً منجر به نتایج اشتباه شده است .این پژوهش با هدف
مطالعه تأثیر جنس مصالح در کاهش مصرف انرژی در مراکز تجاری آتریمی در
شمال و مرکز استان تهران با استفاده از نرمافزار دیزاینبیلدر انجام پذیرفته است
و با اصالح اطالعات اقلیمی در منطقه موردمطالعه در راستای رفع این مشکل گام
برداشته است .روش کلی این تحقیق ،شبیهسازی با رویکرد مطالعه موردی و از
نظر نوع ،کاربردی است .نتایج این تحقیق نشان میدهد علیرغم تحقیقات
پژوهشگران گذشته که تاکنون انتظار داشتند افزایش مقاومت حرارتی مصالح
همواره موجب کاهش مصرف انرژی در ساختمانها میگردد ،در این تحقیق
مشخص میگردد که در مراکز تجاری آتریمی (فروشگاههای زنجیرهای) در شمال
و مرکز استان تهران ،در صورت اصالح دادههای هواشناسی در خرداقلیم محل
موردمطالعه و به دلیل گرمایش حاصل از تجهیزات داخلی فروشگاههای زنجیرهای،
منجر به نتایج کامالً متفاوتی نسبت به تحقیقات پیشین میگردد؛ بهطوریکه
افزایش مقاومت حرارتی مصالح در اقلیم شمال استان تهران موجب کاهش مصرف
انرژی به میزان ( 24/7درصد) میشود و برعکس در اقلیم تهران مرکزی موجب
افزایش مصرف انرژی به میزان ( 13/7درصد) میگردد.
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مقدمه
آلودگی محیطزیست ،تأثیر گازهای گلخانهای ،تغییرات آبوهوایی و بارش بارانهای اسیدی ،از مهمترین زیانهای
ناشی از مصرف سوختهای فسیلی است .به همین دلیل استفاده بهینه از انرژی در فرایند توسعه اقتصادی همواره بهعنوان
یک هدف مهم در توسعه پایدار مدنظر بوده است .برای اجتناب از تأثیر بیشتر این زیانها ،مصرف انرژیهای تجدیدپذیر
یا انرژیهای سازگار با محیطزیست همچون انرژی خورشیدی پیشنهاد میشود [ .]1ازجمله روشهای غیرفعال
خورشیدی ،1استفاده از آتریمها 2است که با رشد سریع اقتصادی و افزایش شهرنشینی ،در مراکز خرید بهطور چشمگیری
در سراسر کشور گسترش یافته است تا تقاضای فزاینده ساکنان برای راحتی خرید و خدمات متنوع را برآورده کنند [.]2
ولی متأسفانه بهکارنگرفتن مصالح مناسب در این ساختمانها یا کمبود اطالعات اقلیمی معتبر موردنیاز برای نرمافزارهای
شبیهساز انرژی (بهصورت فایل ساعتی و با پسوند  )epwدر محل موردمطالعه ،بعض ًا منجر به نتایج اشتباه یا محاسبات با
دقت کم شده است .آتریم یک کلمه التین و بیشتر بهعنوان یک فضای مرکزی بزرگ و شیشهای است که بهویژه در
ساختمانهای غیرمسکونی بهعنوان یک فضای محبوب بهشمار میرود که در طول قرنها و از زمانهای قدیم در
بینالنهرین استفاده شده است .آتریم فضای زیبایی را فراهم میکند و فضاهای مجاور را در معرض نور روز قرار میدهد
[ .]3از مزایای ارائهشده توسط آتریمها میتوان به ورود نور روز به داخل ساختمان ،تجربه تعامالت اجتماعی در محیط
داخلی و تهویه طبیعی ناشی از همرفت 3را اشاره کرد [ .]4طبق آمار معاونت امور برق و انرژی دفتر برنامهریزی کالن
برق و انرژی وزارت نیرو و ترازنامه انرژی کشور در سال  1394استان تهران رتبه نخست بیشترین مصرف انرژی برق را
در کشور دارد [ ]5که بهنوبه خود ،بیشترین تولید گاز دیاکسیدکربن را به خود اختصاص داده است و به همان نسبت
نیز مطالعات بیشتری را در زمینه کاهش مصرف انرژی میطلبد .همچنین بدون در نظر گرفتن متغیرهایی ازجمله :اقلیم
منطقه و جنس مصالح در مراکز تجاری آتریمی ،میزان قابلتوجهی از انرژی حرارتی ساختمان به هدر میرود .البته به
علت وجود پارامترهای متعدد ،بدون ابزارهای شبیهسازی 4نمیتوان به نتیجه مطلوبی دستیافت؛ بنابراین در این تحقیق
با استفاده از نرمافزار دیزاینبیلدر 5محاسبات شبیهسازی انجام میگردد .در سالهای اخیر مطالعات و تحقیقات گستردهای
در این زمینه مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفته است .زو و همکاران )2019( 6با استفاده از روش شبیهسازی و نرمافزار
دیزاینبیلدر پژوهشی بر عملکرد محیط حرارتی و داخلی یک ساختمان اداری در شمالشرقی انگلیس انجام دادند و در
نتایج این تحقیق مشخص گردید که افزایش ضریب مقاومت حرارتی شیشه میتواند مصرف انرژی گرمایش را 33/9
درصد کاهش دهد و زمانی که از مصالح دیوار با ضریب مقاومت حرارتی پایین استفاده میشود میتواند مصرف انرژی
گرمایش را  45/7درصد در سال کاهش دهد [ ]6گریجو و همکاران )2015( 7با استفاده از روشهای شبیهسازی ،یک
رویکرد تجزیهوتحلیل انرژی برای بهبود بهرهوری انرژی ساختمانهای اداری بازسازیشده موجود و ساختمانهای نوساز
در ساالمانکا ،گوآنجاواتو انجام دادند .نتایج این پژوهش نشان داد که با کاهش بارهای اداری و فناوری روشنایی و استفاده
از جنس مصالح مناسب ،بیش از  49درصد صرفهجویی در انرژی ساالنه برای هر دو نوع ساختمان بهدست میآید []7
در ایران نیز در زمینه تأثیر جنس مصالح بر کاهش مصرف انرژی تعدادی از محققان به مطالعه و تحقیق پرداختهاند.
فتحعلیان و همکاران ( ،)1396مقالهای تحت عنوان «شبیهسازی انرژی ساختمان اداری به کمک نرمافزار دیزاینبیلدر و
اعتبارسنجی آن با قبوض انرژی» را ارائه کردند و پیشنهاد جایگزینی پنجره با شیشههای دوجداره کمگسیل بهجای
1

Passive solar methods
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3 Convection
4 Simulation
5 Designbuilder
6 Zhou et al.
7 Griego et al.
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تأثیر جنس مصالح در کاهش مصرف انرژی در مراکز...

شیشههای تکجداره ساده را با  11درصد صرفهجویی انرژی سالیانه دادند [ .]8میرزایی و براتی ( ،)1396در مقالهای
تحت عنوان «شبیهسازی و تحلیل مصرف انرژی و تأثیرات کاهش دمای طرح داخل ساختمان ،تغییر نوع شیشه و اضافه
کردن عایق حرارتی در ساختمان اداری با نرمافزار دیزاینبیلدر» تحقیقی انجام دادند و به این نتیجه دست یافتند که
افزودن عایق حرارتی به دیوار موجب  61درصد کاهش مصرف انرژی میگردد و کاهش دمای طرح داخل باعث  21درصد
کاهش و افزودن شیشه چهار جداره بهجای دوجداره نیز باعث کاهش  9درصدی مصرف انرژی میگردد [.]9
شایان ذکر است ابداعاتی که تحقیق حاضر را از سایر پژوهشهای گذشته متمایز کرده بر دو محور استوار است :اول
اینکه نتایج حاکی از این تحقیق نشان میدهد که علیرغم تحقیقات پژوهشگران گذشته که تاکنون انتظار داشتند افزایش
مقاومت حرارتی مصالح همواره موجب کاهش مصرف انرژی در ساختمانهای آتریمی میگردد ،در این تحقیق مشخص
میگردد که در مراکز تجاری آتریمی (فروشگاههای زنجیرهای) در شمال و مرکز استان تهران ،در صورت اصالح دادههای
هواشناسی در خرداقلیم محل موردمطالعه و به دلیل گرمایش حاصل از تجهیزات داخلی فروشگاههای زنجیرهای ،منجر
ال متفاوتی نسبت به تحقیقات پیشین میگردد .همچنین به دلیل نقص اطالعات اقلیمی با فرمتهای موردنیاز
به نتایج کام ً
نرمافزارهای شبیهساز انرژی دیزاین بیلدر و انرژی پالس در شهرهای مختلف ایران ،متأسفانه کلیه پژوهشهای انجامشده
محققان در شهرهای مختلف استان تهران تاکنون فقط با دادههای هواشناسی فرودگاه مهرآباد انجام گردیده است که
بعض ًا منجر به نتایج اشتباه یا محاسبات با دقت کم در تحقیقات گذشته شده است که این تحقیق با اصالح اطالعات
اقلیمی نرمافزار در منطقه موردمطالعه در راستا رفع این مشکل مهم گام برداشته است.
بهطورکلی ،هدف اصلی این پژوهش ،بررسی تأثیر جنس مصالح در کاهش مصرف انرژی در مراکز تجاری آتریمی در
اقلیمهای شمال و مرکز استان تهران است .پرسشهای تحقیق حاضر این است که چگونه میتوان با انتخاب جنس مصالح
مناسب نسبت به کاهش مصرف انرژی در مراکز تجاری شمال و مرکز استان تهران دستیافت؟ و همچنین چگونه میتوان
با اصالح دادههای هواشناسی در اقلیم موردمطالعه به نتایج صحیح شبیهسازی در کاهش مصرف انرژی دست یافت؟

روششناسی
روش تحقیق در این پژوهش با توجه به ماهیت آن ،شبیهسازی و با رویکرد مطالعه موردی و تحلیلی و ازنظر نوع
کاربردی در نظر گرفته شده است .بهطورکلی نحوه کار بدینصورت است که در ابتدا با توجه به بازدید میدانی از
قسمتهای مختلف مرکز تجاری موردمطالعه و همچنین اطالعات و مفروضات تحقیق نسبت به انتخاب مدل پایه و تعیین
تیپولوژی مرکز تجاری موردمطالعه از نظر (هندسه ،ابعاد ،ارتفاع و سایر موارد) اقدام گردیده است .سپس از طریق کتابخانه
نرمافزار دیزاینبیلدر و انرژیپالس نسبت به استخراج اطالعات اقلیمی منطقه مرکزی تهران از سازمان هواشناسی جهانی
و بهصورت درازمدت اقدام شده است .در مرحله بعد با استفاده از نرمافزار متونورم و انرژیپالس نسبت به استخراج نواقص
اطالعات اقلیمی منطقه شمال تهران (آبعلی) از سازمان هواشناسی اقدام گردیده است .سپس با استفاده از روش مدلسازی
و شبیهسازی با نرمافزار دیزاینبیلدر نسبت به ساخت مدل پایه و لحاظ کردن متغیرهای تحقیق در فازهای جداگانه اقدام
شده است .در مرحله بعد مقاومت حرارتی و مصالح مناسب در ساختمان آتریمی از نظر کاهش مصرف انرژی در ساختمان
انتخاب گردیده است .درنهایت نتایج دو منطقه شمال و مرکز استان تهران از نظر کاهش مصرف انرژی باهم مقایسه و
تحلیل شده است.
متغیرها و پارامترهایی که بر عملکرد حرارتی آتریمها تأثیر میگذارند و در این تحقیق استفاده گردیده است
شامل :اقلیم منطقه ،جنس مصالح ساختمان (ازجمله :جنس دیوارها ،سقفها ،بام و شیشه نمای ساختمان و شیشه
سقف آتریم) است.
شایان ذکر است ازآنجاکه شرایط آبوهوایی خارج از ساختمان غیرقابلکنترل است و بهسرعت و لحظهای تغییر
میکند ،دشوار است که با اندازهگیری میدانی ،الگوی دقیق جریان هوای داخل ساختمان را تحت شرایط بیرون نشان
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داد؛ بنابراین مدلسازی دینامیک سیاالت محاسباتی یک روش منتخب برای بررسی دقیقتر الگوی جریان هوای داخل
ساختمان بهکار گرفته میشود [ .]10در نرمافزار دیزاین بیلدر نیز با لحاظ کردن گزینه ( Calculated Natural
 )Ventilationدر قسمت تنظیمات ورودی اطالعات ،نرمافزار میتواند محاسبات حرارتی ساختمان را برمبنای شرایط
لحظهای (ویسکوسیته لحظهای) در نظر گیرد و از روشهای عددی برای حل معادالت ناویر استوکس برای جریان سیال
و از معادالت حفظ انرژی برای آسایش حرارتی ساختمان و تجزیهوتحلیلهای کیفیت هوای ساختمان استفاده کند .در
نهایت نیز نرمافزار میتواند توزیع دمایی و ضرایب انتقال حرارت هدایتی و نرخ تهویه طبیعی ایجادشده توسط اثر باد ،اثر
دودکشی یا هردو را در ساختمان با کمک معادالت مذکور بهدرستی محاسبه و شبیهسازی کند.
معرفی مدل پایه و سایت مورد مطالعه
نمونه موردی این تحقیق ،مرکز تجاری (فروشگاه زنجیرهای ) یاس در بخش مرکز تهران در ضلع شمالشرقی میدان
هفتم تیر با ارتفاع پنج طبقه است؛ بنابراین نمونه شبیهسازیشده همان ساختمان نیز توسط نرمافزار دیزاینبیلدر در
بخش شمالی استان تهران (در منطقه آبعلی) مدلسازی و بررسی شد (شکل .)1
1

شکل  .1مدلسازی مرکز خرید یاس (مدل پایه) در نرمافزار دیزاین بیلدر

از لحاظ انتخاب تیپولوژی فرم ساختمان نیز هیچ محدودیت تئوریک و ضوابط دقیقی برای تعیین ابعاد استاندارد
مدل پایه ساختمان (بهخصوص در مراکز تجاری تهران) وجود ندارد؛ بااینحال عبداللزاده [ ]11پژوهشهای محدودی
در زمینه ساختمانهای اداری تجاری شهر تهران انجام داده که غالبترین وضعیت این ساختمانها در شهر تهران
بهصورت مستطیلی با مساحت حدود  1351مترمربع و نسبت طول به عرض ( )1.5متر معرفی کرده است؛ بنابراین در
پژوهش حاضر نیز از ساختمان تجاری با فرم مستطیلی و با نسبت طول به عرض نزدیک به تحقیق مذکور ( )1.33استفاده
شده است .همچنین ابعاد تقریبی زمین ( )39.35*52.20متر است که با توجه به کسر شکستگی پالن دارای 1980
مترمربع زیربنا در همکف است .طبقات بعدی نیز هرکدام دارای  1949مترمربع زیربنا است که درمجموع شامل (9774
مترمربع) زیربنا در  5طبقه روی زمین است .با توجه به نزدیک بودن نسبت مقادیر طول به عرض و مساحت زیربنا و
همچنین کاهش مقادیر مصرف انرژی ،این بنا بهعنوان ساختمان مدل پایه انتخاب گردیده و ابعاد آن نیز بهصورت ثابت
در شبیهسازیها استفاده شده است .همچنین طبق وضعیت موجود ،ارتفاع طبقه همکف  5متر و مابقی طبقات باالتر
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 4.20است؛ بنابراین ارتفاع آتریم نیز طبق وضعیت موجود ساختمان یاس ( 5طبقه) معادل با  21.8متر است .شایان ذکر
است که این ساختمان از نظر ارتفاع در رده ساختمانهای میانمرتبه قرار دارد.
از لحاظ تعیین تیپولوژی فرم آتریم ،نتایج محققان نشان داده که در بین فرمهای معمول آتریم ،فرم آتریم مرکزی و
خطی ،مؤثرترین انواع آتریم در به حداقل رساندن نوسانات دما در فصول گرم و متوسط است []12؛ بنابراین در این
تحقیق ،برای یافتن بهینهترین حالت ،صرف ًا به مطالعه در مورد آتریم با فرم مرکزی و با پالن مربعی شکل پرداخته شده
است که با توجه به محدودیت ابعاد میان دو پلهبرقی موجود در مرکز ساختمان ،ابعاد آتریم ( )10*10متر در نظر گرفته
شده است .همچنین در تحقیق حامی و همکاران ( ،)2018مشخص گردیده که آتریمهای مراکز خرید معمو ًال فاقد دیوار
جانبی هستند تا دسترسی به فضای مشترک داخلی مراکز تجاری افزایش یابد []13؛ بنابراین ساختمان آتریمی پژوهش
حاضر نیز بدون دیواره جانبی در نظر گرفتهشده است.
ایستگاه سینوپتیک مهرآباد تهران بهعنوان نماینده بخش مرکزی تهران انتخاب و در تنظیمات نرمافزار دیزاینبیلدر
لحاظ شده است .سایت موردمطالعه (که بهعنوان نماینده بخش مرکزی تهران) انتخاب گردیده است ،واقع در محدوده
منطقه  7شهر تهران به آدرس میدان هفتتیر ،نبش کوچه آذری ،مرکز تجاری یاس است .همچنین ایستگاه سینوپتیک
آبعلی بهعنوان نماینده بخش شمالی استان تهران است .این سایت فاقد اطالعات اقلیمی معتبر موردنیاز در نرمافزارهای
شبیهساز انرژی است و در این تحقیق بهطور جداگانه نسبت به تهیه این دادهها اقدام گردیده است .با توجه به دادههای
فوق و طبق آمار درازمدت  19ساله سازمان هواشناسی جهانی (سالهای  ،)1991-2010در ایستگاه فرودگاه مهرآباد
تهران ،میانگین بارندگی ساالنه  233.45میلیمتر و میانگین دمای ساالنه  19.40درجه سانتیگراد است؛ بنابراین براساس
روش دمارتن 1ضریب شاخص خشکی به میزان  7.94گردیده و منطقه موردمطالعه نیز در پهنه (خشک) قرار میگیرد
ولی برای سایت نماینده مناطق شمالی استان تهران که واقع در شهر آبعلی در نظر گرفته شده است میانگین بارندگی
ساالنه  240.5میلیمتر و میانگین دمای ساالنه  11.2درجه سانتیگراد است و بنابراین براساس روش دمارتن ،ضریب
شاخص خشکی  11.34گردید و منطقه موردمطالعه نیز در پهنه (نیمهخشک) قرار میگیرد.
شبیهسازی و تنظیمات ورودی نرمافزار
در این مقاله ،از نرمافزار دیزاینبیلدر (نسخه )6.1.2.009 :برای شبیهسازی انرژی ساختمان استفاده گردیده است.
نرمافزار دیزاینبیلدر از انرژیپالس 2بهعنوان موتور محاسباتی خود استفاده کرده است تا اطالعات کارآمدتری را تولید
ال اعتبارسنجی گردیده و نتایج آن موردقبول شناخته
کند .شایان ذکر است نرمافزار دیزاینبیلدر در مراجع متعددی قب ً
شده است [ .]14همچنین تنها فایل اقلیمی ساعتی موردنیاز نرمافزار دیزاینبیلدر که با پسوند ( )epwبرای استان تهران
و توسط دپارتمان انرژی آمریکا ارائه شده است ،مربوط به ایستگاه سینوپتیک فرودگاه مهرآباد تهران است که دادههای
اقلیمی آن در این تحقیق (بهعنوان نماینده بخش مرکزی استان تهران) استفاده گردیده است ولی متأسفانه برای منطقه
آبعلی هیچگونه فایل اقلیمی قابلقبولی ارائه نگردیده و حتی در دادههای سازمان هواشناسی کشور ایران نیز موجود
نیست؛ بنابراین در این تحقیق ،دادههای آبوهوایی برای سایت موردنظر توسط نرمافزار متونورم (نسخه 3)7.3.3 :تهیه
گردید تا موجب دقت در عملیات شبیهسازی نسبت به پژوهشهای قبلی گردد.
برای شبیهسازی مدل پایه در تنظیمات نرمافزار دیزاینبیلدر ،از شکل و ابعاد ساختمان مرکز تجاری یاس تهران و
مدل مشابه آن در منطقه آبعلی طبق مشخصات بیان شده در بخش روش تحقیق استفاده گردیده است .مساحت کلی
پنجرههای ساختمان در وضعیت موجود برابر با  80مترمربع جهت استفاده از نور طبیعی در جبهه غربی ساختمان و
1
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بدون امکان بازشو است .جنس شیشههای پنجرههای نما نیز در وضعیت موجود از نوع (شیشههای دوجداره شفاف
باضخامت  3میلیمتر و با فاصله  13میلیمتر هوای پرشده) 1نصب شده است .آتریم مرکزی دارای سایبان هوشمند،
سنسور نور و با کنترل دمای داخلی  22درجه در نظر گرفته شده است .همچنین بازه زمانی در تنظیمات نرمافزار بهصورت
یکساله ( 1ژانویه تا  31دسامبر  )2020در نظر گرفته شده است.
نتایج شبیهسازی با نرمافزار دیزاینبیلدر نشان میدهد که طبق جدول  ،1مجموع بار سرمایش و گرمایش ساالنه
برای مدل پایه (در اقلیم مرکزی تهران)  418.12مگاوات ساعت و برای مدل پایه (در اقلیم آبعلی) به میزان 392.92
مگاوات ساعت شده است.
جدول  .1مقادیر بار سرمایش و گرمایش ساالنه در مدل پایه( -مگاوات ساعت)
مجموع بار سرمایش و گرمایش
418.12

بار سرمایش
417.55

بار گرمایش
0.57

عنوان
مدل پایه (در اقلیم مرکزی تهران)

392.92

385.37

7.55

مدل پایه (در اقلیم تهران شمال -آبعلی)

یافتهها
در این پژوهش با استفاده از شبیهساز انرژی ،تأثیرات متغیرهای تحقیق در کاهش مصرف انرژی در مراکز تجاری
شمال و مرکز تهران بهصورت جداگانه و به شرح ذیل تجزیهوتحلیل و مقایسه شد.
یافتههای تأثیرات جنس مصالح ساختمان در اقلیم تهران مرکزی
بهطورکلی در این مرحله پس از اعمال متغیرهای تحقیق (جنس مصالح بام ،دیوارهای خارجی ،شیشههای نمای
ساختمان ،شیشه سقف آتریم و اقلیم تهران مرکزی) ،نسبت به شبیهسازی انرژی توسط نرمافزار دیزاینبیلدر اقدام گردیده
و سپس درصد بهینهسازی ساالنه ساختمان نسبت به مدل پایه مشخص گردید .با توجه به بازدید میدانی و ثبت وضعیت
موجود الیههای مختلف مصالح بام و دیوارهای خارجی در مرکز خرید یاس (مدل پایه) در نرمافزار دیزاینبیلدر مطابق با
الیههای ذیل ،مقادیر ضریب ارزش حرارتی دیوارهای خارجی و بام به ترتیب برابر با اعداد  1.23و  0.65بهصورت خودکار
توسط بخش ( )Calculatedنرمافزار لحاظ گردید و مشخص شد که این اعداد از حداقلهای تعیینشده در مبحث 19
مقررات ملی ساختمان بیشتر میباشد و قابلقبول نیستند.
جنس مصالح دیوارهای خارجی ساختمان یاس در وضعیت موجود و با توجه به بازدید میدانی ،از الیههای خارج
به داخل (در مدل پایه) شامل 30( :میلیمتر سنگ گرانیت 30 ،میلیمتر مالت ماسه سیمان 100 ،میلیمتر بلوک
بتنی سبک 20 ،میلیمتر گچ و پالستر و سیمان 13 ،میلیمتر عایق حرارتی) است که دارای ارزش حرارتی 1.23
( )w/m2-kاست.
جنس مصالح بام ساختمان یاس نیز در وضعیت موجود و از الیههای خارج به داخل (در مدل پایه) شامل30( :
میلیمتر کاشی سفالی 30 ،میلیمتر مالت ماسه سیمان 10 ،میلیمتر فوم پلیاستایرن 30 ،میلیمتر مالت ماسه سیمان،
 13میلیمتر قیر 20 ،میلیمتر گچ و پالستر و سیمان 100 ،میلیمتر روکش آسفالت سقف 150 ،میلیمتر دال بتنی
سبک 30 ،میلیمتر گچ و پالستر و سیمان 10 ،میلیمتر عایق حرارتی) است که دارای ارزش حرارتی )w/m2-k( 0.65
است؛ بنابراین برای بهینهسازی مصرف انرژی ،متغیر مصالح جدید (دیوارهای خارجی ،بام و شیشههای ساختمان) از
کتابخانه قوی نرمافزار و مطابق با الیههای ذیل طوری انتخاب گردید که مقادیر ضریب انتقال حرارت ساختمان برابر یا
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کمتر از مقادیر موجود در مبحث  19ساختمان گردد .در شکل  ،2الیههای مصالح جدید دیوارهای خارجی در نرمافزار
نشان داده شده است.

شکل  .2بهبود جنس مصالح دیوار خارجی با استفاده از عایق اکس پی اس (پلی استایرن اکسترودشده -با دمیدن گاز
 )CO2با ارزش حرارتی  0.395برحسب ()w/m2-k

همچنین از مصالح جدیدی جهت الیههای بام استفاده گردید که از خارج به داخل شامل 30( :میلیمتر کاشی
سفالی 56.40 ،میلیمتر پلیاستایرن اکسترودشده اکس پی اس -با گاز دیاکسیدکربن دمیده شده 30 ،میلیمتر
مالت ماسه سیمان 10 ،میلیمتر فوم پلیاستایرن 30 ،میلیمتر مالت ماسه سیمان 13 ،میلیمتر قیر 20 ،میلیمتر
سیمان و پالستر گچ 100 ،میلیمتر روکش آسفالت سقف 150 ،میلیمتر دال بتنی سبک 30 ،میلیمتر سیمان و
پالستر گچ) است .با جایگزینی این اطالعات بهجای مصالح مدل پایه در نرمافزار ،ارزش حرارتی آن به میزان 0.315
( )w/m2-kگردید.
همچنین جنس جدارههای نورگذر و شیشههای موجود در نمای خارجی ساختمان نیز از وضعیت واقعی پروژه (در
مدل پایه) که از (شیشههای دوجداره شفاف با ضخامت  3میلیمتر و با فاصله  13میلیمتر هوای پر شده) استفاده شده
بود به شیشههای (دوجداره و کمگسیل و شفاف با ضخامت  3میلیمتر که با فاصله  13میلیمتر جیوه پر شده است)1
تغییر داده شد که با توجه به جایگزینی این اطالعات بهجای مصالح مدل پایه در تنظیمات نرمافزار ،ارزش حرارتی آن در
به میزان  )w/m2-k( 1.512گردید.
برای پنجرههای موجود در نمای اصلی ساختمان (در ضلع غرب) نیز از سیستم سایبان هوشمند مدل (سایبان
متحرک خارجی با تنظیم دمای هوا )2متناسب با این پروژه از بانک کتابخانه نرمافزار استفاده گردید.
پس از اعمال تغییرات فوق در ورودی تنظیمات نرمافزار دیزاینبیلدر ،نتایج و خروجیهای شبیهسازی مصرف انرژی
ساالنه در ساختمان در جدول  ،2برای اقلیم تهران مرکزی نشان داده شده است:

Dbl LoE (e2=.1) Clr 3mm/13mm Arg
Outside Air Temperature (24) + Solar on window
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جدول  .2نتایج شبیهسازی مصرف سالیانه انرژی ساختمان در اقلیم تهران مرکزی برحسب (مگاوات ساعت)
مجموع بار گرمایش و سرمایش
480.03

بار گرمایش
0.18

بار سرمایش
479.85

عنوان
مصرف سالیانه انرژی ساختمان

درست است که انتظار میرود با افزایش مقاومت حرارتی مصالح یا کاهش ارزش حرارتی مصالح در دیوارهای خارجی
و بام ساختمانها باید شاهد کاهش مصرف انرژی در ساختمان باشیم ولی نتایج این تحقیق نشان داد که این عملکرد
برای کاربریهای تجاری (فروشگاه زنجیرهای) دارای آتریم در اقلیم تهران مرکزی (اقلیم گرم و خشک) ،مطلوب نیست.
مطابق با جدول  ،3در نتایج شبیهسازی در (اقلیم تهران مرکزی) مشخص گردید که با افزایش مقاومت حرارتی مصالح،
مجموع بار سرمایش و گرمایش ساالنه نیز از مقدار ( 418.12مگاوات ساعت) در مدل پایه ،به مقدار ( 480.03مگاوات
ساعت) افزایش یافته و موجب کاهش مقدار درصد بهینهسازی ( 13.7درصد) نسبت به مدل پایه گردید که از نظر
بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمان نامطلوب است .علت آن در کاربریهای تجاری (فروشگاههای زنجیرهای) میتواند
بار مصرفی باال به دلیل بار زیاد روشنایی مصنوعی المپهای داخلی فروشگاه و همچنین گرمایش حاصل از تجهیزاتی
مانند یخچالهای حجیم در نظر گرفت که عایقکاری دیوارها در این مرحله موجب حبس حرارت بیشتر شده و سبب
افزایش بار سرمایش گردیده است .همچنین ازجمله دالیل دیگر این است که ناچیز بودن میزان بار گرمایش (0.18
مگاوات ساعت) در برابر سرمایش ( 479.85مگاوات ساعت) ،تأثیر چندانی بر بخش گرمایش بهعنوان مهمترین بخش
تأثیرپذیر از عایقهای حرارتی در این سناریو نداشته؛ بنابراین در این اقلیم ،استفاده از مصالح با مقاومت حرارتی کم (مانند
مصالح مدل پایه) برای مراکز تجاری (فروشگاههای زنجیرهای) مناسبتر است.
جدول  .3تأثیر متغیرها نسبت به مدل پایه در اقلیم تهران مرکزی برحسب (مگاوات ساعت)
مجموع بار سرمایش و گرمایش
418.12
480.03
-13.7

بار گرمایش
0.57
0.18

بار سرمایش
417.55
479.85

عنوان
مدل پایه (تهران مرکزی)
متغیر (جنس مصالح دیوارها و بام و شیشهها)
درصد بهینهسازی

همچنین در این مقاله ،بهمنظور تحقیق در مورد نقش و تأثیر انواع شیشههای سقف آتریم در سرمایش و گرمایش
فضای داخلی ساختمان ،از سه نوع متریال مختلف در ورودی اطالعات نرمافزار دیزاین بیلدر آزمایش شد که نتایج تحلیل
آن در جدول  4نشان داده شده است .پس از تحلیل توسط نرمافزار مشخص گردید که علیرغم باور محققان قبلی در
مورد کاربریهای تجاری ،استفاده از شیشههای ( )Dbl Clear 3mm/13mm Airنسبت به انواع ( Dbl Loe E Clear
 )3mm/ 13 mm Argو ( ،)Triple-LowE-3mm/13Argمصرف انرژی سالیانه کمتر و راندمان بهتری دارد و از دالیل
مهم آن میتوان به وجود تجهیزات الکتریکی و یخچالهای بزرگ موجود در فروشگاه زنجیرهای اشاره کرد که موجب
حبس بیشتر گرما در شیشه سه جداره گردیده و در نهایت باعث افزایش میزان بار گرمایش -سرمایش و همچنین افزایش
مصرف انرژی در ساختمان میگردد و بهرهمندی از آنها در این نوع از ساختمانهای تجاری (فروشگاه زنجیرهای) توصیه
نمیشود؛ بنابراین درنهایت همان شیشه ( )Dbl Clear 3mm/13mm Airبهعنوان گزینه مناسب برای شیشههای سقف
آتریم به مرحله بعد میرود.
جدول  .4تأثیر متغیر انواع شیشه سقف آتریم نسبت به مدل پایه برحسب (مگاوات ساعت)
مجموع بار سرمایش و گرمایش

بار گرمایش

418.12

0.57

بار سرمایش
417.55
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بار سرمایش

مجموع بار سرمایش و گرمایش

بار گرمایش

418.55

0.54

418.01

418.55

0.54

418.01

عنوان
متغیر جنس شیشه سقف آتریم از نوع
Dbl Loe E Clear 3mm/ 13 mm Arg

متغیر جنس شیشه سقف آتریم از نوع
Triple-LowE-3mm/13Arg

یافتههای تأثیرات جنس مصالح ساختمان در اقلیم شمال تهران (آبعلی)
در راستای امکان مقایسه عملکرد بهینهسازی مصرف انرژی ساختمان در اقلیم شمال استان تهران ،در ابتدا کلیه
مشخصات سناریوی قبلی به این بخش وارد گردید ولی این بار محاسبات شبیهسازی با دادههای اقلیمی (مختص شهر
آبعلی) انجام شد و مجدد ًا در نرمافزار شبیهسازی گردید .شایان ذکر است با توجه به نبود دادههای اقلیمی آبعلی موردنیاز
نرمافزار دیزاینبیلدر ،این اطالعات از طریق روش بیان شده در بخش روش تحقیق تهیه و در نرمافزار دیزاینبیلدر وارد
گردید و درنهایت ،نتایج و خروجیهای شبیهسازی مصرف انرژی ساالنه در ساختمان در اقلیم تهران شمال (آبعلی) در
جدول  5نشان داده شده است:
جدول  .5نتایج شبیهسازی مصرف سالیانه انرژی ساختمان در تهران شمال برحسب (مگاوات ساعت)
مجموع بار گرمایش و سرمایش
295.68

بار گرمایش
6.97

بار سرمایش
288.71

عنوان
مصرف سالیانه انرژی ساختمان

مطابق با جدول  ،6در نتایج شبیهسازی با نرمافزار دیزاینبیلدر در اقلیم تهران شمال (آبعلی) مشخص گردید که
مجموع بار سرمایش و گرمایش ساالنه از مقدار ( 392.92مگاوات ساعت) در مدل پایه ،به مقدار ( 295.68مگاوات
ساعت) کاهشیافته و موجب  24.7درصد بهینهسازی انرژی در ساختمان تجاری آتریمی گردیده است که ازنظر
بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمان مطلوب بوده است؛ بنابراین در این سناریو (در اقلیم شمال تهران) مشخص
گردید که با افزایش مقاومت حرارتی مصالح یا کاهش ارزش حرارتی مصالح در دیوارهای خارجی ،بام و شیشههای
ال برعکس نتایج شبیهسازی
نمای ساختمانها شاهد کاهش مصرف انرژی در ساختمان هستیم (که این عملکرد کام ً
در اقلیم تهران مرکزی شده است).
جدول  .6بهینهسازی با استفاده از متغیرها در اقلیم تهران شمال (آبعلی) برحسب (مگاوات ساعت)
مجموع بار سرمایش و گرمایش
392.92

بار گرمایش
7.55

بار سرمایش
385.37

295.68

6.97

288.71

24.7

عنوان
مدل پایه (تهران شمال -آبعلی)
(متغیر جنس مصالح دیوارها و بام و شیشهها)
در اقلیم تهران شمال
درصد بهینهسازی

درنهایت با مقایسه نتایج شبیهسازی در دو اقلیم مذکور و با اعمال متغیرهای (تغییر جنس مصالح دیوارهای خارجی،
بام ،جدارههای نورگذر نمای ساختمان و شیشههای سقف آتریم) مطابق با جدول  7مشخص گردید که در اقلیم گرم و
خشک تهران مرکز ،مجموع بار سرمایش و گرمایش ساالنه نسبت به مدل پایه به مقدار  13.7افزایش یافته که از نظر
بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمان مطلوب نمیباشد ولی مجموع بار مصرفی سرمایش و گرمایش ساختمان در اقلیم
تهران شمال (آبعلی) نسبت به مدل پایه به مقدار  24.7درصد کاهش یافته که از نظر بهینهسازی مصرف انرژی در
ساختمان مطلوب است.
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جدول  .7مقایسه بهینهسازی ساختمان در اقلیم تهران مرکز و شمال تهران برحسب (مگاوات ساعت)
بار گرمایش
ساالنه

بار سرمایش
ساالنه

درصد
بهینهسازی

مجموع بار گرمایش و
سرمایش

-13.7

480.03

0.18

479.85

متغیر جنس مصالح ساختمان
(در اقلیم مرکزی تهران)

24.7

295.68

6.97

288.71

متغیر جنس مصالح ساختمان
(در اقلیم تهران شمال-
آبعلی)

عنوان

نتیجهگیری
نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در صورت استفاده از دادههای اقلیمی یک منطقه (ایستگاه سینوپتیک فرودگاه
مهرآباد) برای شبیهسازی انرژی در دو منطقه تهران مرکز و تهران شمال (آبعلی) ،منجر به نتایج مشابه و بعض ًا اشتباه در
محاسبات شبیهسازی میگردد .ولی در صورت تهیه یا اصالح دادههای هواشناسی مختص به خرداقلیم هر منطقه به
فرمتهای موردنیاز نرمافزار دیزاینبیلدر ،موجب صحت نتایج گردیده و درنهایت منجر به نتایج متفاوت میگردد.
بهطوریکه با افزایش مقاومت حرارتی مصالح دیوارهای خارجی ،بام و شیشهها از طریق افزودن مصالحی از قبیل عایق
پلیاستایرن اکسترودشده اکس پی اس -با گاز دیاکسیدکربن دمیده شده ،بلوک هبلکس در الیههای دیوارهای خارجی
مرکز تجاری یاس ،افزودن عایق اکس پی اس به الیههای بام ،افزایش کیفیت جنس شیشههای موجود در نمای خارجی
ساختمان به شیشههای دوجداره و کمگسیل و همچنین استفاده از سیستم سایبان متحرک خارجی برای پنجرههای نما
در اقلیم شمال استان تهران (آبعلی) موجب کاهش مصرف انرژی به میزان ( 24.7درصد) نسبت به حالت قبل گردید و
درنهایت منجر به نتایج مطلوبی در بهینهسازی مصرف انرژی شد ولی در (اقلیم تهران مرکزی) نتایج برخالف انتظارات
اقلیم قبلی اتفاق افتاد و موجب افزایش مصرف انرژی به میزان ( 13.7درصد) در ساختمان گردید که علت آن میتواند
بار مصرفی باال به دلیل بار زیاد روشنایی مصنوعی المپهای داخلی فروشگاه و همچنین گرمایش حاصل از تجهیزاتی
مانند یخچالهای حجیم در مراکز تجاری (فروشگاههای زنجیرهای) در نظر گرفت و نشان داد که عایقکاری دیوارها با
کیفیت باال و همچنین استفاده از شیشهها سه جداره در سقف آتریم و سایبان هوشمند در این اقلیم موجب حبس بیشتر
حرارت تجهیزات فروشگاه در داخل ساختمان میشود و درنهایت برخالف انتظار سبب افزایش بار سرمایش میگردد.
همچنین ازجمله دالیل دیگر این است که ناچیز بودن میزان بار گرمایش ( 0.18مگاوات ساعت) در برابر سرمایش
( 479.85مگاوات ساعت) ،تأثیر چندانی بر بخش گرمایش بهعنوان مهمترین بخش تأثیرپذیر از عایقهای حرارتی در این
سناریو ندارد؛ بنابراین در این اقلیم ،استفاده از مصالح با مقاومت حرارتی کم برای مراکز تجاری (فروشگاههای زنجیرهای)
مناسبتر است.
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