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چکیده
بیشترین میزان مصرف انرژی در بخش ساختمان متمرکز شده است با صرفهترین مراحل از لحاظ هزینه برای کاهش مصرف انررژی
در طی فرایند طراحی روی میدهد و منتهی بهصرفه جویی عمده در چرخه عمر ساختمانها میشود که تحلیل مصرف انرژی حرین
فاز طراحی میتواند منتهی بهصرفه جویی عمده در چرخه عمر پروژهها شود .در این پژوهش ،کارگراه مهندسری ارزش متشرلل از
کارگروه تخصصی مدیریت پروژه ،معماری و انرژی جهت تحلیل بهینهسازی انرژی در طراحی نمای ساختمانهای شهری با تأکید
بر رویلرد مهندسی ارزش تشلیل گردید و گزینههای پیشنهادی با بهرهگیری از روش طوفان فلری دادهها مورد ارزیابی و محاسبه
قرار گرفت .این پژوهش از منظر ماهیت ،توصیفی -تحلیلی و از منظر هدف ،کراربردی مری باشرد و برا اسرتفاده از دانرش ،ت ربره و
تواناییهای گروه انتخابی ،در جهت کاهش هزینه و انرژی در طراحی نما با نرمافزار انرژی پالس پروژه ان امگرفته است یافتههای
تحقیق نشان میدهد نتایج پیشنهاد تغییر ابعاد بازشوها باعث کاهش بار سرمایشی به میزان  02درصد نسبت به شرایط اولیره طراحری
میگردد همچنین تحلیل پیشنهاد وجود سایبان در در حالت افقی موجب کاهش برار سرمایشری  02درصرد نسربت بره حالرت بردون
سایهبان میباشد همچنین ان ام مطالعات مهندسی ارزش در پروژههای معماری برازگو کننرده نترایج زیرر اسرت :ارتقرا سرطد دانرش
عوامل پروژه ،آشلار شدن نواقص طرح اولیره ،دسرتیابی بره راهکارهرای جدیرد ،تربیرب و مشرارکت کارهرا برهصرورت گروهری،
سادهسازی طرح ،شفافسازی نیازها و اهداف طرح ،هماهنگسازی اقدامات متنوع و کاهش هزینهها است .ایرن پرژوهش باهردف
بیان نتایج حاصل ازمهندسی ارزش بهصورت کاربردی در طراحی معماری و شهرسازی ان امگرفته است.
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مقدمه
مهندسی ارزش بهعنوان فرآیندی نظاممند برای تولید ایدهها و گزینههای طراحی و همچنین مقایسه اینن گزیننههنا بنر
مبنای خرد جمعی و قضاوت گروهی ،میتوانند روشنی مطمنئن و بنهدوراز اعمنالنظرهنای شخصنی بنرای حصنول
گزینههای طراحنی ارزشنمندتر باشند (ای .منا .)65 :6931 ،،در دهنههنای اخینر کشنورهای صننعتی و کشنورهای
درحالتوسعه ،ضرورت استفاده از مهندسی ارزش را بهمنظور صرفهجویی در هزینهها ،درك کرده و با جدیت به دنبال
کاهش هزینههای غیرضروری هستند (جبل عاملی.)74 :6939 ،
تجربه جهانی نشان میدهد که به ازای هر یک واحد هزینه برای مهندسی ارزش  65تا  93واحد صرفهجنویی در پنی
دارد (ای .ما .)95 :6931،،در کشور عالوه بر فعالیتهای پژوهشی که در دانشگاهها و سایر مراکز آموزشی آغازشنده
است این دانش ،دوره آغازین توسعه و گسترش را طی میکند (رکوعی .)63 :6934 ،مهندسنی ارزش در آمریانا بنه
یک روش استاندارد برای بسیاری از سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصنی مهندسنی و پیماناناران از  6953م.
تصویبشده است و بهطور گستردهای در صنعت ساختوساز بهکاربرده میشود و به ینکبخشنی جنداییناپنذیر در
توسعه بسیاری از پروژههای زیربنایی شهری تبدیلشنده اسنت ( .)Zhang et al, 2009:777هند

مهندسنی ارزش،

افزایش کارایی برای رسیدن به مرحلنه بهنرهبنرداری بندون افنزودن بنر هزیننههنا ینا کاسنتن از کیفینت کنار اسنت
( .)Pinedoa&Carreraa, 2015:747هزینههای یک پروژه عالوه بر هزینه طراحی و اجرا شامل هزیننههنای مالاینت
(بهرهبرداری ،تعمیر و نگهداری و هزینههای مصر ) در سراسر دوره عمر طرح را نیز شامل منیشنود ( Dell Isola,

 .)1973از مهمترین هزینههای دوره بهره برداری یک ساختمان ،هزینه مربوط به انرژی است و تحلیل انرژی حین فاز
طراحی میتواند منتهی بهصرفه جویی عمده در چرخه عمر پروژههای شود.
مهندسی ارزش بهعنوان یای از راهاارهای مناسب بهمنظور شناسایی فرصتهنای بهبنود در طراحنی و اجنرای اننوا
پروژهها مورداستفاده قرار میگیرد و در سالهای اخیر تمرکز بر تصحیح روشهای طراحی سناختمان معطنو
است و مهندسی ارزش با پتانسیلی که دارد فرصتی را برای کاهش مصر

شنده

اننرژی در ینک پنروژه تأسیسناتی فنراهم

میکند ،طبق دادههای دپارتمان انرژی ایاالتمتحده ،ساختمانها  %73کل انرژی مصرفی این کشور را شال میدهنند.
حفاظت از انرژی در تأسیسات و ساختمان ها تأثیری شگر

در پایداری کلی جامعه مدرن خواهند داشنت .مصنر

انرژی موضوعی بینرشتهای است که متشال از مهندس معمار ،ماانینک و بنر منیباشند ،مطالعنه مهندسنی ارزش
فرصتی استثنائی برای تجمیع چندین رشته با همدیگر جهت جستجوی ابزار بهینه برای کاهش مصنر

اننرژی تلقنی

می شود و در چند سال گذشته پیرامون روش انجام پروژههای مختلف در ایران مطنرحشنده اسنت .پنژوهش حاضنر
رویارد بهینهسازی انرژی (مدلسازی رایانهای) را با تمرکز روی مهندسی ارزش مورد پیمنایش قنرار داده اسنت کنه
ورود این بحن

در حنوزه معمناری تقریبنا در اینران ،نوپنا و جدیند اسنت .بندین منظنور کنارگروهی متشنال از

تخصصهای معماری و مدیریت پروژه و عمران شال گرفت .الزم به ذکر است هد

پژوهش این نیست کل هزیننه

محاسبه شود بلاه تالش میگردد تأثیر تغییرات پیشنهادی در طراحی بهصورت کمی و کیفی ارزیابی شود.
اهدا
 بهینهسازی انرژی و هزینه در طراحی نمای ساختمانهای شهری با رویارد مهندسی ارزش
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 ارائه نمونهای از راهاارهای پیشنهادی جهت بهکارگیری خدمات مهندسی ارزش در ساختمان
 تأثیر کارگاه مهندسی ارزش بر روی کیفیت طرح نمای ساختمانهای شهری چگونه است؟
 تأثیر مهندسی ارزش در بهینهسازی هزینه و انرژی در پروژههای معماری چگونه است؟
روش اصلی این تحقیق ،توصیفی -پیمایشی است که در قسمت مطالعات نظری جهت گردآوری دادهها از مطالعنات
کتابخانهای بهره گرفته شد و پیمایشهای میدانی با استفاده از دادههای اقلیمنی ایسنتگاه هواشناسنی سنینوپتیک شنهر
مشهد و تمرکز روی مطالعه موردی (مجتمع بزرگ تجاری اداری امید یک) به دلینل تننو کناربریهنای آن صنورت
گرفته است و پس از جمعآوری دادههای اقلیمی و با استفاده از نرمافنزار اننرژی پنالس  4بنه شنبیهسنازی اننرژی و
بررسی رفتار حرارتی بخشهای مختلف ساختمان پرداخته شد .گزینههای پیشننهادی ارائنهشنده بنا اسنتفاده از ابنزار
مصاحبه و طوفان فاری در فاز طراحی ،مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفتند و درنهایت راهحلهای بهینه بنرای بهبنود
طرح ارائه گردید.
پیشینه
علم طراحی اقلیمی به مجموعهای از اصول نظری و روشهای کاربردی گفته میشود که چارچوب داننش خنود را در
جهت ایجاد فضای زیستی مناسب بر محوریت توسعه پایدار با پیوسنتگی ارتبناط بنین مفناهیم داننش اقلنیمشناسنی،
معماری ،طراحی شهری و شهرسازی به دست میآورد (سلمانیان .)4 :6993 ،سابقه پژوهش در زمینه معماری همسناز
با اقلیم بدینصورت است که بهعنوان اولین کار تحقیقاتی میتوان از تقسیمبندی اقلیمی دکتر گنجی ( )6995بر اساس
فرمولهای پیشنهادی کوپن  6و نیز پژوهش جمشید ریاضی ( )6951بر اساس روش اولگنی  1اشناره کنرد .مرتضنی
کسمایی با استفاده از جدول زیستاقلیمی  9ساختمانی ،پیشنهاد گیونی  7را بهکاربرده و در کتناب اقلنیم و معمناری،
اصول طراحی ساختمان را در ارتباط با اقلیم بررسی کرده است .رازجویان ( )6933معماری همساز با اقلیم را در ایران
بهطور دقیق بررسی کرده است (رازجویان .)6933 ،سام و چنگ  )6994( 5در هنگکنگ بررسنیهنای مهمنی بنرای
استفاده از عناصر اقلیمی در طراحی معماری و انرژی ساختمان انجام دادند و استفاده از شنرایط اقلنیم محلنی را بنرای
بهبود طراحیهای اقلیمی و شبیهسازی انرژی ساختمان توصیه کردند .کفا  )1337( 1بهمنظور تهینه اطالعنات کلنی و
مناسب برای استفاده بهینه از انرژی غیرفعال خورشیدی در برنامهریزیهای شهری و طراحی سناختمان ،بنا اسنتفاده از
جدول ماهانی ،دوره  15ساله عناصر اقلیمی را برای شهر نیاوزیا در قبرس مورد تحلیل قرار داد و استراتژیهای پنیش
طراحی را محاسبه و ارائه کرده است .ازاینرو در سالهای اخیر نگاه بیشتر مهندسین و محققان بر تصحیح روشهنای
طراحی ساختمان معطو

شنده اسنت و مهندسنی ارزش فرصنتی را بنرای کناهش مصنر

اننرژی در ینک پنروژه

تأسیساتی فراهم میکند.
مفاهیم و مبانی نظری پژوهش
 مهندسی ارزش و مراحل آندر این روند متخصصان در قالبی نظاممند ،بهصورت تیمی با یک دید خال و در محدوده زمانی کوتاه ،ابعاد مختلنف
پروژه را بررسی میکنند که روند آن به ترتیب زیر است (شال .)6
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مرحله گردآوری اطالعات :در فاز مطالعه ،تیم بایند در خصنو

ویژگنیهنا و پتانسنیلهنای پنروژه ،هند هنای

تعیینشده ،دستاوردهای قابل پیشبینی و مفاهیمی که بهبود آن خواستهشده است اطالعات الزم را کسنب کنند .اینن
مفاهیم شامل ارزش ،هزینه ،عملارد و پارامترهای لحاظ شده در طرح مطالعاتی میباشد (کریمی.)15 :6991 ،
 مرحله تحلیل کاارکرد :تعرینف و تحلینل کنارکرد ،قلنب متندولوژی ارزش اسنت هند

اینن مرحلنه ،تعینین

سودمندترین اقالم و محدودهها برای ادامه مطالعات است (.)Tong Chen et al, 2010:515
 مرحله خالقیت :هد  ،تولید و ارائه شمار زیادی از گزینهها برای محقق کردن کارکردهای انتخابشده است.
 مرحله ارزیابی پیشنهادها :ترکیب ایدهها و مفاهیم ارائهشنده و انتخناب کارکردهنای امانانپنذیر ،بنرای توسنعه
میباشد ( .)Rachwan et al,2016:435ایدههای مشابه دستهبندیشنده و بنا توجنه بنه الوینت و اهمینت معیارهنای
ارزیابی رتبهبندی میشوند.
 مرحله توسعه پیشنهادها :هد

مرحله توسعه ،انتخاب و ترکیب بهترین راهحلهای فاز ارزینابی و طنرح بهتنرین

گزینه برای بهبود ارزش است (.)Rachwan et al, 2016:435
 مرحله ارائه گزارش نتایج :هد

این مرحله ،جلب نظر و توافق طنراح ،کارفرمنا و سنایر عوامنل پنروژه ،بنرای

اجرای پیشنهادات است.

شکل  -برنامه کاری مهندسی ارزش بهصورت الگوریتم
منبع :کریمی39 : 931 ،

 اهمیت و اجزاء مرحله طراحی در پروژههای ساختمانیکیفیت طراحی ساختمان تأثیر بسزایی در افزایش ارزش ساختمان دارد بدین دلیل کارفرمایان سنعی در افنزایش ارزش
ساختمان از طریق بهبود طراحی دارند (گلدوست و همااران .)1 :6933،هنر پنروژه سناختمانی دارای چهنار مرحلنه
اماانسنجی ،طراحی ،ساخت و بهرهبرداری منیباشند ( .)Best & DE Valence,1999.p 39مرحلنه طراحنی ،دارای
پتانسیل خوبی برای مطالعات ارزش میباشد؛ زیرا این مرحله در حدود یک درصد از کل هزیننههنای دوره عمنر ینک
پروژه ساختمانی را مصر مینماید ولی تا هفتاد درصد از هزینههای دوره عمر ساختمان را تحت تأثیر قرار میدهد و
هرچه از بخش طراحی بهطر ساخت جلوتر میرویم هزینه اعمال تغییرات افزایشیافته و پتانسیل کاهش هزینه کمتر
میشود و متناظرا پتانسیل خالص صرفهجویی بهطور مداوم کاهش )( (O'Brien, ,1976. P 41- 44شال .)1

بهینهسازی انرژی در طراحی نمای ساختمان733 ...

شکل  -1پتانسیل خالص صرفهجویی در مراحل دوره عمر یک پروژه ساختمانی منبع :جمالی هرسینی931 ،

دقیق ترین روش برای تخمین هزینۀ انرژی استفاده از مشابهسازی انرژی است .یانی از قدرتمنندترین ننرمافزارهنای
شبیهسازی انرژی ،نرمافزار انرژی پالس  4میباشد .این نرمافزار یک شبیهساز جامع انرژی از سناختمان را در اختینار
معماران و محققان بهمنظور بهینه کردن طراحی برای اسنتفاده کمتنر از اننرژی و آب قنرار منیدهند .اینن ننرمافنزار
بهصورت حوزهبندی شده ،قابلینت بررسنی رفتنار حرارتنی بخنشهنای مختلنف سناختمان را دارد ( EnergyPlus

.)Engineering Reference, 2010
مطالعه موردی
 معرفی اجمالی پروژهپروژه تجاری اقامتی «امید یک» با طراحی مهندسین مشاور طرح و تاوین در سنال  6934عملینات اجراینی آن آغناز
گردید .ساختگاه پروژه در شهر مشهد واقع در قطا شماره  1طرح نوسازی اطرا

حرم در حاشنیه خیابنان شنیرازی

است؛ و بر طبق اطالعات ارائهشده مشخصات پروژه شامل جدول  6است.
جدول  -مشخصات پروژه اقامتی-تجاری امید شهر
سرمایهگذار پروژه:

مساحت خالص:

زیربنای مجاز ساختوساز:

مساحت اقامتی:

مساحت تجاری:

مساحت پارکینگ (تجاری – اقامتی)

شرکت توسعه و عمران امید

 7543مترمربع

 79461مترمربع

 65699مترمربع

 61996مترمربع

 5393مترمربع

در  1طبقه

در  7طبقه

در  1طبقه

منبع :یافتههای پژوهش

نمای ساختمان مذکور ترکیبی از شیشه ،بتن ،سنگ و آجر است و دارای درهای ورودی شیشهای و فلزی و درهنای
داخلی چوبی است .پنجره های آن فلزی و پوشش دیوارهای داخلی سننگ ،سنرامیک ،گن بنرگ بنا رننگ اسنت.
کفسازی آن با توجه به فضاها و کاربریهای مختلف سنگ ،موکت و چوب میباشد (شال .)9

شکل  -9پرسپکتیو پروژه اقامتی-تجاری امید شهر مشهد ،منبع :مشاورین طرح و تکوین
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 مراحل کار مطالعات ارزش در پروژهدر این پژوهش پروژه «امید یک» به دلیل قرارگیری در اقل یم سرد و خشنک و نینز بنه دلینل تننو کناربری انتخناب
گردید .تیمی متشال از  3نفر با تخصصهای معماری ،مدیریت پروژه و عمران بهمنظور پیادهسنازی مهندسنی ارزش
تشایل شد و یک نفر بهعنوان تسهیلگر در امر اداره جلسات تعیین شد و تیم تحلینل ،مسنئولیت پینروی از برنامنه و
بهکارگیری تانیکهای مناسب در هر یک از مراحل زیر را بر عهده گرفت.
 مرحله گردآوری و تحلیل اطالعاتدر اولین مرحله به گردآوری اطالعات پروژه مانند نقشههای معماری ،اطالعات اقلیمی (دما ،تابش خورشنید ،جهنت
باد و  )...و توافق در محدوده مطالعاتی پروژه پرداخته میشود:
اقلیم شهرستان مشهد :شهر مشهد در طول جغرافیایی ´ 65و ˚ 59تنا ´ 13˚ 91و عنر

جغرافینایی ´ 95˚ 79تنا ´3

˚ 94واقع است همچنین انرژی خورشید تابیدهشده بر سطوح قائم در طول سال بر ضنلع جننوبی و جننوب غربنی و
جنوب شرقی بیشترین درصد است .پسازآن ضلع غربی و شرقی انرژی باالیی را دریافت میکنند و کمتنرین اننرژی
بر ضلع شمالی است (حسینی .)75-3 :6934،در ماههای گرم ضلع غربی انرژی باالتری را نسنبت بنه ضنلع جننوبی
دریافت میکند که در شال  7میزان انرژی تابش یافته در عر

جغرافیایی شهر مشهد نشان دادهشده است.

شکل  -1نمودار انرژی خورشیدی تابش یافته بر سطوح قائم در عرض جغرافیایی  93درجه شمالی منبع :کسمایی931 ،

با بررسیهای آماری میتوان مشاهده کرد که فصل تابستان دارای ضریب تغییرات کمتری است و بعدازآن به ترتیب بهار ،پاییز
و زمستان در رتبههای بعدی قرار دارند .در کل میتوان رابطه معاوسی بین دما و ضریب تغییرات پیدا کرد (گزارش مرکز ملی
اقلیم پژوهشی مشهد) .از منظر بهینهسازی انرژی در معماری ،در مناطق سرد و خشک هد

اصنلی حفنح حنرارت در داخنل

ساختمان است و عمدهترین عامنل در اینن منورد مقاومنت حرارتنی دیوارهنای جنانبی و ابعناد بازشوهاسنت .مقندار اننرژی
خورشیدی که از شیشه پنجرهها به داخل ساختمان نفوذ میکند به نو سایبانها و تا حد کمی به جنس شیشنه بسنتگی دارد و
رابطه بین دمای هوا و سطوح داخلی و خارجی ساختمان به رنگ دیوارهای خارجی ،نو مصالح مورداسنتفاده ،ابعناد پنجنره و
کیفیت سایبانها بستگی دارد (کسمایی.)663 :6931 ،

 -1مرحله تحلیل کارکرد (عملکرد) در راستای پژوهش پس از توافق در محدوده مطالعاتی پروژه به بینان اهندا
مشخصات پروژه ،اهدا

و

کارگاه ،معیارهای مورد تأکید کارفرما و محدودیتهای پروژه ،توسط کارگروه پرداخته شند

و با تجمیع نظر اعضای گروه ثبت گردید (جدول .)1
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جدول  -1اهداف کلی ،معیارها و محدودیتهای مطالعات مهندسی ارزش در پروژه امید یک
اهدا

کلی مطالعات مهندسی ارزش در پروژه موردنظر:

 .6کاهش هزینه و بهبود کیفیت طرح
 .1ایجاد جذابیت برای واحدهای تجاری با استفاده از مصالح نما
 .9ایجاد نمای متناسب با اقلیم جهت صرفهجویی انرژی
محدودیتها

معیارهای مورد تأکیند

 -6افزایش مطلوبیت نمای تجاری

کارفرما

 -1صننرفهجننویی انننرژی در طراحننی نمننا بننرای دوره

 -6رعایت معماری اسالمی و سنتی
 -9رعایت ضوابط شهرسازی و معماری و آتشنشانی

بهرهبرداری
منبع :یافتههای پژوهش

 -9مرحله خالقیت
در این فاز جهت ارائه پیشنهادها و برآوردن نیازهای بهرهبردار به تولید ایدههنای پیشننهادی بنا بهنرهگینری از روش
طوفان فاری دادهها پرداخته شد .پیشنهادهای مربوط به شرایط بهینهسازی انرژی حنول  9آینتم الا  :ننو مصنالح
مصرفی در نما (جدول  )9ب :ابعاد بازشوها (جدول  )7ج :وجود سایبان (جدول  ،)5بررسی شنده و روش تائیند و
یا رد گزینه بر اساس خرد جمعی صورت گرفت.
جدول ( -9ال ) ایدههای فاز خالقیت در نوع مصالح مصرفی در نمای پروژه «امید یک»
شرح ایده پیشنهادی:

شرح طرح اولیه
نمای بنالانهنا :در هنر دو نمنای شنمالی و جننوبی در داخنل
بالان ها از سنگ گرانیت استفادهشده است .بنا توجنه بنه عمنق
بالانها و نمای بتننی پنیشسناختهای کنه اطنرا

بنالانهنا را

پوشانده است و همچنین ارتفا این بالانها از سطح زمین ،این
سنگها اصال در معر

دید نیستند.

نمای شمالی پروژه تجاری -اقامتی امید یک ،مشهد
حذ

تقریبا  933مترمربع از سنگ گرانیت در بالان و استفاده از سیمان ،ضمن ایجاد هماهنگی بیشتر با بتن

دور آن ،سبب کاهش هزینه نیز میشود.
مصالح نمای قسمتهای اقامتی:
نمای قسمت هنای اقنامتی متشنال از سننگ گرانینت ،قطعنات
پیشساخته بتنی و شیشه (بنهصنورت اسنیایدر) منیباشند .اینن
مصالح بدون تغییر در هر چهار نما باار برده شدهاند.

نمای شرقی (راست)-نمای غربی (چپ) قسمت اقامتی پروژه امید یک
با تجدیدنظر در طراحی قسمت اقامتی میتوان از ترکیب آجر با سنگ تراورتن استفاده کرد همچنین پیشنهاد
میشود در نمای جنوبی هتلآپارتمان به جهت رعایت مالحظات اقلیمی از میزان شیشه کاسته شود.
• استفاده از سایبانهای تنظیم شونده در قسمت شیشهای بهمنظور جلوگیری از ورود نور اضافی به داخنل
بنا.
مصالح نمای قسمتهای تجاری:
در این قسمتها از آجر بهعنوان مصالح غالب استفادهشده است.
با توجه بهضرورت ایجاد جنذابیت بنرای قسنمتهنای تجناری
استفاده از آجر به تنهایی چندان مناسب نبوده و ضرورت طراحی
مجدد در این قسمت احساس میشود.
نمای شرقی (راست) -غربی (چپ) قسمت تجاری پروژه امید یک ،مشهد
در نماسازی به علت تأثیری که بر روی جذابیت مجموعه دارد هد

اول افزایش جنذابیت بنوده و کناهش

هزینه در مرتبه بعدی قرار میگیرد .در این بخش پیشنهاد میشنود بیشنتر از قطعنات بتننی پنیشسناخته بنا
پرداختهای متنو استفاده شود.
مزایا :کاهش هزینه در طبقات باالیی نما

معایب :نیاز به نگهداری بیشتر نمای سیمانی

افزایش جذابیت در قسمتهای تجاری -هماهنگی بیشتر نما
منبع :یافتههای پژوهش
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جدول ( -1ب) ایدههای فاز خالقیت در تغییر ابعاد بازشوهای نمای پروژه جهت بهینهسازی انرژی فضاهای اقامتی
شرح ایده پیشنهادی:

شرح طرح اولیه:
 بهعنوان نمونه یای از فضاهای اقامتی برای بررسی انتخابشده است.

 بهمنظور بهینه سازی بار حرارتی ،آنالیز برای ابعاد مختلف پنجره انجامشده و نتایج با یادیگر مقایسه شده است .اینن

 این فضا در ابعاد  3در  4متر میباشد که ضلع کوچکتنر بنه سنمت

پنجرهها میباشد .با توجه به وجود دستانداز بالان مقابل پنجرهها کاهش ارتفا پنجره از

تغییرات شامل ارتفا و عر

کاهش دید به بیرون نمیشود همچنین میزان کاهش انتخابشده در عر

بیرون و در جهت جنوب غربی میباشد.

قسمت پایین باع

 دو پنجره به ابعاد  1.7در  1.35متر در جداره بیرونی قرارگرفته است.

روشنایی فضای داخلی تأمین شود.

پنجرهها کم بوده تا مینزان

 بالانی به عمق  6.1متر در مقابل جداره بیرونی طراحیشده است.

 ابعاد مختلف پنجره در آنالیز بهصورت زیر میباشد:

 با توجه به همسایگی فضای انتخابشده با دیگر فضناهای مجموعنه

 دو پنجره به عر

 1.7و ارتفا  1.35متر بافاصله  13سانتیمتر از کف (شرایط اولیه طراحی)

به جز جداره جنوبی بقیه جدارهها بهصورت بیدررو در نظر گرفتنهشنده

 دو پنجره به عر

 1.7و ارتفا  6.55متر و بافاصله  43سانتیمتر از کف

است.

 دو پنجره به عر

 6.9و ارتفا  1.35متر و بافاصله  13سانتیمتر از کف

 آنالیز در دو ماه جوالی و دسامبر به عنوان ماه گرم و سرد انجامشنده

 دو پنجره به عر

 6.9و ارتفا  6.55متر و بافاصله  43سانتیمتر از کف

است.
 دمای آسایش تعیینشده برای ماه جنوالی  17درجنه سنانتیگنراد و
برای ماه سیتامبر  16درجه سانتیگراد میباشد.
منبع :یافتههای پژوهش

جدول ( -5ج) ایدههای استفاده از سایبان در حالتهای مختل
شرح طرح اولیه:

جهت بهینهسازی انرژی فضای مرکزی پروژه

شرح طرح پیشنهادی:

 فضای مرکزی به شال مثل

و به ارتفا  15.4متر میباشد.

 ضلع کوچکتر به سمت شمال غربی جداره کامال شفا

میباشد.

 بقیه جداره ها در همسایگی با فضاهای اقامتی میباشد و بنهصنورت

 بهمنظور بهینهسازی بار حرارتی ،آنالیز برای حالتهایی که جداره شفا

شامل سایهبانهای عمودی و افقنی

از بیرون میباشد تارار شده و نتایج با شرایط اولیه مقایسه شده است.
 با توجه به شال زیر عمق سایهبانها برابر بافاصله بین دو سایهبان میباشد.

بیدررو در نظر گرفتهشده است.
 جداره شفا

و سقف در ارتباط با فضای بیرون میباشد.

 آنالیز در دو ماه جوالی و دسامبر به عنوان ماه گرم و سرد انجامشنده
است.
 دمای آسایش تعیینشده برای ماه جنوالی  17درجنه سنانتیگنراد و
برای ماه سیتامبر  16درجه سانتیگراد میباشد.
منبع :یافتههای پژوهش

 -1مرحله ارزیابی پیشنهادات
در این فاز ،پیشنهادات ارائه شده مورد ارزیابی و تحلیل قرار میگیرد الزم به ذکر است هد
مصر

انرژی نیست بلاه تالش میگردد تأثیر تغییرات پیشنهادی در طراحی مصر

مهندسی ارزش صرفهجویی هزینه برابر با اختال

پنژوهش محاسنبه کنل

انرژی ارزیابی شود .در مطالعنه

هزینه بین طراحی پیشنهادی و طراحی اصلی است؛ که پیشننهادها

عمدتا صورت گرفته و در ادامه تشریح میگردد.
ال ) ارزیابی طرح پیشنهادی مصالح مصرفی در نما
 در نمای غربی هتلآپارتمان از شیشههای اسیایدر به مقدار زیاد اسنتفادهشنده اسنت کنه اینن مسنئله در تابسنتان
میتواند حجم زیادی از بار حرارتی را به ساختمان تحمیل کند که در طراحی این قسمت باید تجدیدنظر شود.
 در قسمت تجاری به دلیل مجاورت با خیابان استفاده از قطعات پیشساخته بتنی با پرداختهای متنو و ترکینب
آن با آجرکاری بهمنظور افزایش جذابیت حائز اهمیت است و این محصوالت هماهنگی بیشتری با کلینت نمنا ایجناد
خواهند کرد و از ترکیبات شیشه و فلز با تنو رنگی در قسمتهایی مخصوصا اطنرا

ورودیهنا منیتنوان اسنتفاده

کرد .در قسمتهای اقامتی نیز استفاده از قطعات بتنی و یا ترکیب انوا سنگ جهت ایجناد تننو و جنذابیت بصنری
توصیه میشود .هزینههای طرح پیشنهادی و طرح اولیه محاسبه و در جدول ( )1ذکر شده است.
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جدول  -3خالصه محاسبات پیشنهاد اجرای نمای شمالی پروژه :منبع :نگارندگان
واحد

ردیف

اجزاء طرح

6

نمای بالانها با سنگ تراورتن مشای نطنز

مترمنننر
بع

تعداد

هزینه واحد /ریال

هزینه کل /ریال

933

539533

759653333

جمع
هزینههای طرح پیشنهادی (وضع مطلوب):
واحد

ردیف

اجزاء طرح

6

نمای بالان با نماسازی چاشی با مالت سیمان و پودر سنگ

مترمنننر
بع

تعداد

هزینه واحد

هزینه کل

933

43933

19331333

جمع
مقدار صرفهجویی( :جمع هزینههای طرح اولیه – جمع هزینههای طرح پیشنهادی) =939113333
منبع :یافتههای پژوهش

ب) ارزیابی و تحلیل نتایج پیشنهاد تغییر ابعاد بازشوها:
 با توجه به نمودار ( )6دمای داخلی برای ماه سرد در حالت اولیه طراحی در ساعاتی از روز گرمایش اضافی دما تنا
 13درجه توسط تابش ورودی به فضای داخلی صورت میگیرد که بهمنظور جلوگیری از اینن اتفنا بهتنر اسنت از
پنجرههای کوچکتر استفاده شود.
 کوچک شدن اندازه پنجره باع

افزایش بار حرارتی در فصول سرد میشود اما با توجه بنه بهبنود شنرایط آسنایش

مناسب میباشد.

نمودار  -دمای داخلی در چهار اندازه مختل

پنجره برای ماه دسامبر با استفاده از -Energy Plus

منبع :نگارندگان

نمودار  -1میزان بار گرمایشی و سرمایشی برای چهار اندازه پنجره در ماههای دسامبر و جوالی با استفاده از -Energy Plus
منبع :نگارندگان
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 با توجه به نمودار ( )1بار سرمایشی برای ماه جوالی ،تغییرات انندازه پنجنره در حناالت دوم ،سنوم و چهنارم بنه
ترتیب باع

کاهش بار سرمایشی به میزان  67 ،3و  13درصد نسبت به شرایط اولیه طراحیشده است.

 با توجه به نمودار ( )1مجمو بار گرمایشی و سرمایشی در هر چهار حالت برابر میباشد اما با توجه بنه هزیننهبنر
بودن سرمایش فضا نسبت بنه گرمنایش آن ،حالنت چهنارم کنه بنه مینزان  13درصند بنار سرمایشنی کمتنری دارد
مناسبترین حالت میباشد .همچنین در حالت چهارم شرایط آسایش مطلوبتنری در فصنول سنرد نسنبت بنه بقینه
حاالت وجود دارد.
ج) ارزیابی و تحلیل نتایج پیشنهاد وجود سایبان :با توجه به ایناه جداره شفا

شامل سنطح بزرگنی منیباشند و

جهت آن به سمت غرب است در حالت بدون سایهبان ،تابش خورشیدی واردشده به فضا در مناههنای سنرد باعن
افزایش دمای داخلی تا  94درجه میشود که بسیار نامطلوب میباشد .همچنین در ماههای گرم سال تابش خورشیدی
واردشده به فضا باع

افزایش بار سرمایشی میشود.

 با توجه به نمودار ( )9دو حالت سایه بان عمودی و افقی شرایط آسایش مطلوبی در فضای داخلی در فصنول سنرد
ایجاد میکنند و از گرمایش اضافی فضای داخلی جلوگیری میکند.

نمودار  -9دمای داخلی برای سه حالت بدون سایهبان ،سایهبان افقی و عمودی در ماه دسامبر با استفاده از ،Energy Plus
منبع :یافتههای پژوهش

نمودار  -1میزان بار حرارتی در سه حالت بدون سایهبان و سایهبان افقی و عمودی در ماههای جوالی و دسامبر با استفاده از
Energy Plus
منبع :یافتههای پژوهش
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 در حالت سایهبان افقی میزان کاهش بار سرمایشی نسبت به حالت بدون سایهبان  53درصد میباشد این میزان درحالت سایهبان عمودی  91درصد است (نمودار .)7
 در حالت سایهبان افقی بار گرمایشی به میزان  65درصد افزایشیافته که به دلیل کاهش دمای داخلی و جلنوگیریاز گرمایش اضافی میباشد .این رقم برای سایهبان عمودی  63درصد میباشد.
 با توجه به کاهش  53درصدی بار سرمایشی در حالت سایهبان افقی در ماههای گنرم و همچننین ایجناد آسنایشحرارتی در ماههای سرد سال ،این حالت مناسبترین گزینه میباشد.
 -5مرحله توسعه پیشنهادات و ارائه گزارش
این مرحله با ترکیب بهترین راهحلهای فاز ارزیابی و ارائه گزارش نتایج مطالعات ،سعی بر جلب نظر و توافق طراح،
کارفرما و سایر عوامل ،برای اجرای پیشنهادات است و گزارشی از تحلیل بار گرمایشی و سرمایشی در ابعناد مختلنف
پنجره و هزینهها جهت جلب نظر کارفرما ارائه میشود تا با مقایسه حاالت ،تصمیم الزم اتخاذ گردد.
نتیجهگیری
این مقاله به ارزیابی قابلیت مهندسی ارزش در بهینهسازی مصر

انرژی پرداخته است و با بهکنارگیری تانینکهنای

تحلیل کارکرد ،شرایط اقلیمی و نمای معماری حین فاز طراحی بهصرفه جنویی عمنده در چرخنه عمنر پنروژههنای
ساختمانی میانجامد و راهاارهای اقلیمی زیر را ارائه میدهد:
 مهمترین عامل مناطق سرد و خشک حداکثر دمای روزانه هوا و دامنه نوسان آن است .بر این اسناس منواردی چنون
هدایت انرژی خورشیدی در مواقع سرد ،محافظت ساختمان در برابر نفوذ آفتاب به درون ساختمان در فصنل گنرم و
کاهش تأثیر بادهای سرد در اتال

حرارت ساختمان و  ...باید موردتوجه قرار گیرد بدین منظور جهتدهنی مناسنب

ساختمان با توجه به عامل باد و آفتاب و تعیین عمق مناسب سایبان است .بدین منظور نتیجه جهنتگینری شنرقی و
غربی ساختمان با چرخش  65درجه به سمت جنوب شرقی ،ساخت بناهنای چندطبقنه بنا طراحنی نمنایی صنا

و

یایارچه ،استفاده از مصالح با مقاومت حرارتی باال بتنهای سبک ،استفاده از سایبانهای افقی در پنجرههای جنوب و
جنوب غربی پیشنهاد میگردد.
 مقدار پرتو خورشید جذبشده در دیوار عامل مهمی است که به جهنت قرارگینری و رننگ سنطح خنارجی دینوار
بستگی دارد و بهاندازه پنجرهها و کیفیت سایبان نیز بستگی دارد-6 :اگر پنجرهها کوچک و سایبان آنهنا منثثر باشند،
حرارت کسبشده ساختمان معموال نتیجه انتقال حرارت از دیوارهای آن است در این شرایط مصالح از قبیل بتن سبک
باضخامتی مناسب بهمنظور تأمین مصالح است-1 .اگر مساحت پنجرهها نسبتا زیاد باشد یا سایبانهنا بنهطنور مناسنب
پنجرهها را در برابر تابش آفتاب محافظت ناند بیشترین حرارت وارد شده از سمت پنجرهها خواهد بود.
 در این اقلیم قسمت عمدهای از حرارت کسبشده ساختمان ناشی از عملارد پنجرههاست و چون مصالح ساختمانی
سبک بیشتر از مصالح سنگین در اثر حرارت نفوذ یافته به داخل گرم میشود ،در این حالت ظرفیت حرارتی نسبت بنه
مقاومت حرارتی اهمیت بیشتری دارد ،در چنین شرایطی ،آجر ،بتن ،متنراکم ینا خشنت باضنخامتی حندود  13تنا 73
سانتیمتر مفید است.
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 تأثیر نو و شال پنجره :پنجرهها دوجداره استاندارد با قاب آلومینیومی و رنگ شیشهها در قسمت خنارجی تینره و
در قسمت داخلی شفا

در نظر گرفته شود که باع

نفوذ کمتر مو ،تابشی خورشید در تابستان شود.

 توصیه میشود بهمنظور کاهش بیشتر تابش نور خورشید از جدارههای نور گذر به داخل ساختمان در ضلع جننوبی
از سایبان آلومینیومی استفاده شود.
 در اضال غربی و شرقی نیز با فرورفتگی جدارههای نور گذر نسبت به جدارههای غیر نور گذر باع

جلوگیری از

تابش نور و کاهش بار برودتی در فصل تابستان خواهد بود.

پینوشتها
1 - The Köppen climate classification
2 - Oglyay
3 - Bioclomatic
4 - Givoni
5 - sam.C.M, Chung, K.P.
6 – Kefa.R.
7 - Energy Plus
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