.

تحلیل عملکرد مصرف انرژی مجتمع تجاری الماس شرق بر مبنای مناسبترین نوع
شیشه اتریوم و رنگ آبی الجوردی با نماد معماری اسالمی
چکیده
انتخاب نوع شیشه همواره نقش مهمی در سازۀ کالبدی در معماری اسالمی داشته است .این انتخاب تأثیر مستتتقیمی
بر انرژی و مصرف آن در بناها دارد .در این میان ،رنگ آبی الجوردی بهعنوان یکی از رایجترین رنتتگهتتا در معمتتاری
اسالمی مورد توجه ویژهای قرار داشته است .د پژوهش حاضر به موضوع نوع پنجره نتتور یر داخلتی در مجتمت هتتای
تجاری شهر مشهد به دلیل اهمیت آن در میزان بار ستترمایش؛ رمتتایش؛ روشتتنایی ،تهویته و درجتته حتترارخ داختتل
ساختمان پرداخته شده است .باتوجه به این اهمیت ،در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق تطبیقی؛ به شتتبیه-
سازی مناسبترین نوع شیشه در مجتم های تجاری دارای نور یر داخلی با استفاده از نرمافزار دیزاین بیلدر پرداختتته
میشود .بدین منظور ابتدا مجتم الماس شرق شهر مشهد در نرمافزار شبیهسازی ردید و سپس بتته منظتتور تعیتتین
مناسبترین نوع شیشه نور یر داخلی مجتم های تجاری ،از لحاظ تأثیر بر بار رمایش ،سرمایش ،روشتتنایی ،تهویته و
درجه حرارخ در مجتم تجاری الماس شرق شهر مشهد؛  5نوع شیشتته انتختتاب ردیتد و بتتا شتتبیهستتازی آنهتتا در
ردیدکتته در مجتمت تجتتاری
نور یرداخلی مجتم تجاری مذکور در دوحالت  Hvacختتاموش و روشتتن؛ مشتتخ
الماس شرق شهر مشهد به لحاظ نوع شیشه؛ شیشه ترموکورومیک مناسبترین نوع شیشه در راستای کتتاهش درجتته
حرارخ ،میزان مصرف انرژی سرمایشی به میزان  ،%10و افزایش ورود روشنایی طبیعی در مجتم های تجتتاری اقلتیم
سرد و خشک شهر مشهد در هردو حالت سیستم تهویه خاموش و روشن میباشد.
اهداف پژوهش:
.1انجام شبیهسازی مناسبترین نوع شیشه در مجتم های تجاری مشهد.
.2بررسی تأثیر نوع شیشه در مدیریت انرژی در مجتم های تجاری مشهد.
سؤاالت پژوهش:
.1نوع پنجره نور یر داخلی چه تأثیری بر مدیریت جریان انرژی در مجتم های تجاری مشهد دارد؟
.2با توجه به اقلیم مشهد چه نوع شیشهای برای کاربرد در مجتم های تجاری مناسبتر است؟
کلیدواژهها :نور یر داخلی ،شیشه ،آسایش حرارتی ،عملکرد اقلیمی ،شبیهسازی مصرف انرژی.

مقدمه
در دهههای آخر قرن بیستم و در پی بحرانهای انرژی و محیط زیست لزوم کاهش مصرف انرژی و آالیندههای
محیطی مورد توافق اغلب کشورهای جهان قرار رفت .حدود  50درصد انرژی مصرفی جهان را ساختمانها به خود
اختصاص دادهاند و از این مقدار  20درصد درساختمانهای تجاری امروزه استفاده میشود .در ذشته آتریوم به
حیاط مرکزی روبازی فته میشد که اتاقهای مجاور ،آن را احاطه میکرد .در معماری مدرن ،آتریوم به فضای
وسی و شودهای اطالق میشود که اغلب چندین طبقه ارتفاع داشته و با سقف شیشه ای یا پنجره های بزرگ و یا
هر دوپوشانده میشود .در اواخر قرن 19نورپردازی طبیعی آ اهانه برای افزایش نور مطرح شد که آتریومها در این
زمینه نقش ارزندهای داشتند .آتریوم به نور طبیعی اجازه میدهد به مرکز مناطق تاریک اتاقهای مجاور نفوذ کند و
نیاز به استفاده از انرژی نورانی مصنوعی را کاهش و باعث حداکثرکردن مزایای دریافت انرژی مستقیم انرژی
خورشیدی شود .آتریوم عالوه برایجاد ارتباط بین طبقاخ ساختمان فضای میانی مناسبی بین محیط داخلی وبیرونی
شکل میدهد .نور یرها در واق مانند فیلتری در برابر اثراخ عوامل نامناسب محیط بیرون مانند باران ،برف ،باد وغیره
عمل کرده؛ درعین حال امکان استفاده از عوامل مطلوب محیط بیرون مانند پرتو خورشید ،هوای تازه و چشمانداز را
فراهم میکنند و اتالف رما از فضاهای مجاور را کاهش میدهند.
این فضاها با تحولی کالبدی از حیاطهای مرکزی ایرانی و حیاطهای رواق دار و اتاقهای بدون سقف رومی تا
فروشگاهها و فضاهای سبز داخلی برجها ،درتمامی تمدنهای بزرگ جهان مشاهده شدهاند .پس از مشخ

شدن

ایجاد پدیده لخانهای در فضاهای شیشهای و انباشت رما درفضای محبوس زیر آن ،روشهایی برای بکار یری آن
در رمایش زمستان و تهویه تابستان برای ساختمانها بدون استفاده از تأسیساخ مکانیکی مطرح و با موضوع
سامانههای ایستای خورشیدی توسعه داده شدهاند .میزان دریافت این انرژی به شرایط اقلیمی محیط ،جهت یری
ساختمان و ویژ یهای کالبدی ساختمان بستگی دارد اما زمینی که بواسطه تنوع کاربریها و نیازهای عملکردی بر
وسعت نور یر افزوده میشود و حجم آن نیزبه همان نسبت بزرگ شده و سطوح وسی شیشهای پوشاننده آن به طور
بالقوه تأثیراخ نامناسبی به واسطه رمایش اضافی ،اتالف حرارتی ازسطوح خود ،عدم هوابندی ،الیهبندی حرارتی ،اثر
دودکشی و خیرهکنند ی نور ایجاد مینمایند .عالوه بر اینها تأثیر متقابل شرایط کالبدی و محیطی بر نور یرها از
یکسو و شرایط درونی فضاهای مجاور نور یر ،مسائل ایمنی و تأسیساتی از سوی دیگر ،طراحان را با عوامل پیچیده-
ای مواجه نموده است .از آنجا که کاهش مصرف انرژی و بکار یری نیروهای محیطی در یک طراحی یکپارچه نیازمند
تصمیماتی همه جانبه است ،از این رو آتریومها از منظرهای مختلف و در شرایط اقلیمی متفاوخ مورد بررسی و
پژوهش قرار رفته اند.
هدف از انجام این پژوهش ،تحلیل عملکرد نوع شیشه نور یر داخلی ساختمانهای تجاری اقلیم سرد و خشک در
راستای بهینه سازی مصرف انرژی است .از این رو فرضیه مطرح در نیل به این هدف این است که با شناسایی

مناسبترین نوع شیشه نور یر داخلی در ساختمانهای تجاری اقلیم سرد وخشک میتوان تا میزان  20درصد میزان
مصرف انرژی را کاهش داد.
در دهه پنجاه جان پورتمن 1که مبدع به کار یری نور یرهای داخلی در هتلها و فضاهای تجاری بود؛ آتریوم ها در
فضاهای تجاری را مورد بررسی قرار داد و به مقایسه مفرح و شوده آتریوم ها پرداخت که امکان چشم اندازی مناسب
را به طبقاخ و سطوح ساختمان میسر میسازد .قابلیتهای آتریوم ها در مجتم های تجاری عبارتنداز :مکانی برای
فضاهای سبز و آبنما ،بازی ،همایش ،فتگو وکافی شاپ ها .در همین راستا؛ ماریا وال 2از عبارخ فضاهایی با پوشش
شیشهای برای تمام فضاهای دارای نور یرهای سقفی و لخانههای بالکنی ،ایوانی و حیاطهای مرکزی مسقف
استفاده کرده است .او علت برداشتهای مختلف از عملکرد حرارتی نور یرهای داخلی را ناشی از وابستگی شدید این
فضاها به شرایط اقلیمی بیرون و عدم انطباق ویژ یهای کالبدی نور یر مورد مطالعه با شرایط محیط دانسته است.
همچنین در پژوهشی که در سال( ،)2013توسط یالنی و همکارانش  3که با استفاده از CFDها ،به تجزیه و تحلیل
الیهبندی حرارتی ساختمانها پرداختند ،مشخ

ردید که با کاهش سیستمهای تهویه مطبوع میتوان با شناخت و

کنترل الیهبندی حرارتی در محیط داخلی ساختمان ،به کارایی کارآمدتر و کنترل تهویه مطبوع دست یافت .لیال
موسوی و همکارانش نیز در سال( )2014میالدی مطالعهای بر روی الیهبندی حرارتی آتریوم به صورخ تهویه طبیعی
و بهره یری از راهکارهای آن درطراحی انجام دادند و دریافتند که تهیه هوای تازه با استفاده از تهویه طبیعی همراه
با سیستم های غیرفعال می تواند الیه بندی حرارتی و تهویه آتریوم را بهبود بخشد[ .]14کارسلن 4نیز در
سال( )2016دریافت که :مزیت احتمالی بعضی از هندسه نور یرهای داخلی این است که :آنها میتوانند سطح کل
ساختمان را کاهش دهند .ازآنجایی که انتقال حرارخ معموالا به طور مستقیم با سطح ساختمان متناسب است ،این
کاهش میتواند یک مسیر درصرفه جویی در انرژی را فراهم کند[ .]15سوزان باجراکاریا 5نیز در سال( )2016به
شبیهسازی الیهبندی حرارتی در آتریومها با تایید ظاهر مدلهای اولیه پرداخت و دست یافت که یک مدل ESP-r
نسبتاا پایدار میتواند الیهبندی حرارتی در آتریومها را با دقت زیاد ،شبیهسازی کند و بدین منظور عالوه بر انتقال
حرارخ اولیه ،از نرم افزارهای شبیهسازی کامپیوتری استفاده میکند:الف) ظرفیت برای اجرای شبیهسازی با مراحل
زمان تا  10دقیقه ،ب) توانایی مدلسازی جریان توده ،ج) ظرفیت انتقال تابش خورشیدی از اولین نقطه برخورد.
روند اعتبار سنجی مدل ،ارزش داده حرارتی را برای روزهایی با شرایط مختلف آب و هوایی متفاوخ نشان داد .یک
مدل شبیه سازی که نتایج خوبی برای دادههای هوای یک روز را ارائه میدهد ،لزوماا نتایج خوبی برای دادههای آب و
هوایی روزهای دیگرنیست .بنابراین مطالعاخ اعتبارسنجی برای مدل سازی آتریوم باید براساس دادههای تجربی برای
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حداقل دو روز با شرایط مختلف آب وهوایی باشد .فرهودی 6نیز در سال( )2016به چگونگی ورود اشعههای
نورخورشید به طورمستقیم به آتریومهای مستطیل شکل پرداخت و دریافت که ا ر دیوارهای اتاق مجاور و پنجرهها
به خوبی طراحی شده باشند ،اختالف در نفوذ نور طبیعی بین کف طبقاخ باالیی و میانی میتواند به حداقل برسد.
این بدان معنی است که بین ساخت و ساز ارزانتر و روشنایی یکنواخت طبیعی برای مناطق نزدیک کف آتریوم
مبادلهای وجود دارد.
تحقیق حاضر از نوع کاربردی ،به لحاظ روش تحقیق از نوع شبیهسازی میباشد؛ که روش تحقیق مورد استفاده در
این پژوهش براساس یک روند تجربی ،اندازه یری میدانی و تحلیل مقایسهای است .درابتدا مطالعه عمومی از شرایط
اقلیمی محدوده مرکزی ،اقلیم سرد و خشک و نحوه استقرار نور یرهای داخلی در مجتم های تجاری و میزان بار
سرمایش ،رمایش ،روشنایی ،تهویه و درجه حرارخ ،در شهر مشهد انجام شده و سپس مجتم تجاری الماس شرق
که دارای نور یرداخل ی در مرکز ساختمان (پوشیده شده با شیشه پلی کربناخ سبز رنگ در بدنه سقف نور یر و سازه
خرپا شکل می باشد) است؛ به عنوان نمونه موردی انتخاب ردید .در مرحله بعدی به وسیله نرم افزار شبیهساز
دیزاین بیلدر7که دارای موتور تحلیل ر انرژی پالس 8و قادر به تحلیل و محاسبه بار سرمایش ،رمایش ،روشنایی،
آسایش و تهویه در ساختمانها میباشد؛ در طول یک سال با  HVACخاموش و روشن؛ مورد اندازه یری قرار رفت.
(تا چگونگی میزان مصرف انرژی درخود ساختمان و آسایش حرارتی در هردو زمان خاموش و روشن بودن سیستم
های  HVACمشخ

شود ).زمان اندازه یریها از فروردین ماه تا اسفند ماه 1398میباشد .مقدار روشنایی مطابق

استاندارد اشری 400لوکس 9در نظر رفته شده است.
نتیجهگیری
در این پژوهش به اهمیت مصرف انرژی درجهت کاهش مصرف انرژی انتقال یافته از پنجرهها به داخل آتریوم در
مجتم تجاری الماس شرق در شهر مشهد پرداخته شد و در این راستا جهت دستیابی به یک نوع پنجره بهینه که
کمترین میزان مصرف انرژی را دارا باشد و بیشترین آسایش حرارتی را برای مراجعه کنند ان مجتم تجاری دراقلیم
سردوخشک فراهم کند؛ میزان بهره خورشیدی ،سرمایش ،رمایش ،روشنایی و تهویه ساالنه مورد بررسی قرار رفت.
در این راستا؛ و با توجه به اهمیت میزان بهینهسازی مصرف انرژی در مجتم های تجاری  5نوع شیشه (شیشه
شفاف ،شیشه سبز با ضخامت 3تا 13میلیمتر پر شده با از هوا در الیه میانی ،شیشه پلی کربناخ ،شیشه
ترموکرومیک ،شیشه تک الیه سبزبا ضخامت  3میلیمتر و شیشه 4الیه لئو فیلم) انتخاب و شبیهسازی آنها در نرم
افزار دیزاین بیلدر در جهت جایگزینی شیشه نور یر داخلی مجتم تجاری الماس شرق انجام ردید .الزم به ذکر
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است که تمامی شبیه سازی هادر دوحالت  HVACخاموش و روشن انجام رفت و مشخ

ردید که در حالت

 HVACخاموش (با وجود عدم توانایی ساختمان در ایجاد آسایش حرارتی) ،ساختمان دارای عملکرد بهتری نسبت به
 HVACروشن میباشد .درحالت  HVACروشن تمامی شیشه های مذکور دارای یک اندازه تهویه طبیعی بوده اند
ودر میزان روشنایی شیشه پلی کربناخ که هم اکنون در مجتم تجاری الماس شرق بکاررفته است؛ دارای کمترین
میزان روشنایی طبیعی می باشد .ضمن اینکه در محاسبه بار رمایش و سرمایش مصرفی ساختمان شیشه؛ شیشه
ترموکرومیک دارای کمترین میزان بار سرمایش درساختمان و شیشه پلی کربناخ کمترین میزان بار رمایش در
ساختمان تجاری الماس شرق است .درهمین راستا؛ درحالت  HVACخاموش نیز شیشه ترموکرومیک دارای کمترین
میزان حرارخ و شیشه لئو دارای کمترین میزان رطوبت نسبی میباشد .برای همین مناسب ترین شیشه در مجتم
های تجاری شهر مشهد؛ شیشه ترموکرومیک با میزان تهویه و روشنایی بیشتر ،درجه حرارخ و میزان مصرف انرژی
سرمایشی کمتر و میزان مصرف انرژی رمایشی به مقدار ناچیزی بیشتر؛ نسبت به سایر شیشه های جایگزین و
شیشه نمونه موردی(پلی کربناخ)است .ضمن اینکه این نوع از شیشه ها عالوه بر جنبه عملکردی به لحاظ زیبایی نیز
مورد استفاده قرار می یرند.
تمامی موارد انجام شده در پژوهش حاضر در صدد دستیابی به موارد ذیل صورخ رفته است:
 ایجاد رابطه بین نوع شیشه نور یر داخلی و میزان مصرف انرژی ( رمایشی ،سرمایشی ،روشنایی وتهویه) انتخاب مناسب ترین نوع شیشه درراستای دستیابی به آسایش حرارتی و بهینه سازی مصرف انرژی را دراقلیم سرد وخشک در مجتم های تجاری دارای نور یر داخلی.
 راهنمایی نمودن طراحان ،مهندسین و معماران مربوطه در جهت بهبود عملکرد حرارتی نور یر داخلی درمجتم های تجاری اقلیم سرد و خشک و همچنین بهره وری انرژی و آسایش مراجعه کنند ان .
 توسعه راه حل های ساده و کم هزینه درجهت کاهش مصرف انرژی ساختمان و هزینه های کلی عملیاتی. ارائه اندازه یری تجربی برای پیشرفت الگوریتم های آینده و تایید مدل های شبیه سازی موجود.پژوهش حاضر بیانگر بهترین نوع شیشه درجهت دستیابی به بهینهسازی مصرف انرژی و آسایش حرارتی در نور یر
داخلی مجتم های تجاری در شهر مشهد با اقلیم سرد وخشک میباشد و شرایط بدست آمده از این پژوهش را می
توان برای دیگر مجتم های تجاری دارای نور یر داخلی در شهر مشهد؛ بکار برد .ضمن اینکه جهت سنجش کاهش
مصرف انرژی میبایست به قابلیتهای معماری من جمله مصالح و فرم مناسب و همچنین ابعاد نور یر داخلی
پرداخته شود.
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