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• مقاالت مندرج در این مجله الزام ًا بیانگر دیدگاههای اندیشنامه معماری
نیست و نویسندگان محترم مسئول مقاالت خود هستند.

راهنمای نویسندگان

ضوابط پذیرش مقاالت
.۱
.۲
.۳
.۴

ش
ن�یۀ «اندیشنامۀ معماری» در زمین ه معماری و حوزههای مرتبط
با معماری مقـالـه علیم یمپذیرد.
ً
قبال در ش
ن�یۀ دیگری چاپ شده باشند و یا
مقالههای ارسایل نباید
همزمان در مجله دیگری در حال برریس باشند.
مقالهها باید به زبان فاریس و با رعایت اصول و ی ن
آی�نگارش این زبان
باشند.
ش
همانندجو� از یک
مقاالت ارسایل به ن�یه باید همراه با گوایه
ی
معت� باشند.
سامانۀ ب

 .۵مقالهها پس از تأیید داوران و تصویب هیئت تحریریه چاپ یمگردند.
 .۶مسئولیت مطالب مطرحشده در مقالهها بر عهدۀ نویسنده یا
نویسندگان است.
 .۷مجله در قبول ،رد یا اصالح مقالهها آزاد است .مقاله و ضمیمههای
ق
آن در ت
با� یمماند و بازگردانده نخواهد شد.
دف� مجله
منت�شده در این ش
ش
ن�یه بدون ذکر منبع در سایر
 .۸چاپ مقالههای
ش
ن�یات وکتابها ممنوع است.
ش
 .۹ش
پژوه� ،رسالههای
ن�یه پذیرای مقاالت حاصل از گزارشهای
ت
دک�ی ،پایان نامههای کارشنایس ارشد ،پژوهش آزاد دارای محتوای
علیم و ترجمههای با محتوای ارزشمند است .مقالههای مروری
ت
صور� پذیرفته یمشوند که در نگارش آنها از
از نویسندگان تنها در
معت� و متعدد استفاده شده باشد.
منابع ب

راهنمای تهیه و ارسال مقاالت
 .۱مقالهها باید به ترتیب دارای بخشهای زیر باشند:
گ
 .۱.۱صفحۀ اول شامل عنوان کامل مقاله ،نام و نام خانواد� نویسنده
یا نویسندگان به همراه رتبۀ علیم و نام مؤسسه یا محل
ن
نشا� ،شماره تلفن ،شماره دورنگار ،پست ت
الک�ونییک
اشتغال،
غ� از نویسنده اول
(درصور�تکه نویسنده عهدهدار مکاتبات ی
باشد ،باید بهصورت کت� از سوی نویسندگان به ت
دف� ش
ن�یه
ب
ف
معر� شود).
 .۲.۱چکیدۀ فاریس حدود  250تا  300کلمه (با محتوای «بیان
مسئله»« ،هدف یا اهداف تحقیق»« ،روش تحقیق» و
«یافتهها و نتایج») ارائه شود.
 .۳.۱کلیدواژهها شامل سه تا پنج کلمه.
ف
معر� کیل مقاله.
 .۴.۱مقدمه شامل :بیان مسئله ،اهداف تحقیق و
 .۵.۱پیشینۀ نظری تحقیق.
 .۶.۱روش شنایس تحقیق.
گ�ی.
 .۷.۱یافتهها و نتیجه ی
ن
ن
اهنما� کسا� که در تدوین مقاله
قدردا� از همکاری و ر
 .۸.۱تشکر و
ی
نقش داشتهاند.

� .۹.۱نوشتها شامل معادلهای ی ن
الت� و توضیحات ض�وری درباره
پ اصطالحات و مطالب مقاله ،که با شماره باالی مطلب ،در ت
م�ن
مشخص یمشود.
ن
الت� به ترتیب حروف الفبا برحسب
 .۱۰.۱فهرست گمنابع فاریس و ی
نام خانواد� نویسنده.
 .۱۱.۱بخش انگلییس شامل کلیه مشخصات مورد نیاز در صفحه اول
بخش فاریس بهعالوه چکیدۀ مقاله در حدود  500تا  700کلمه
وکلیدواژهها منطبق با کلیدواژههای بخش فاریس.
 .۲نوع و اندازه قلم نگارش به ش�ح زیر است:

نام بخش
عنوان مقاله
نام و عنوان نویسندگان
عنوان بخش
زیر بخش
منت چکیده
منت مقاله
زیر نویس شکل و منودار و تصویر
رس نویس جدول
منابع و مأخذ
مأخذ زیر جداول و تصاویر

نوع قلم
بی نازنین سیاه
بی نازنین نازک
بی نازنین سیاه
بی نازنین سیاه
بی نازنین نازک
بی نازنین نازک
بی نازنین سیاه
بی نازنین سیاه
بی نازنین نازک
بی نازنین نازک

اندازه قلم
16
13
13
12
11
12
10
10
11
10

 .۳شیوۀ درج منابع:
 .۱.۳در ت ن
م� مقاله بدینصورت:
گ
(نامخانواد� نویسنده ،سال انتشار ،صفحه).
 .۲.۳در فهرست منابع پایان مقاله به صورت:
گ
• کتابها :نام خانواد� نویسنده ،نام نویسنده (سال انتشار) عنوان
کتاب ،نام ت
م�جم یا مصحح ،نام ش
نا� ،محل انتشار.
گ
• مقالهها :نام خانواد� نویسنده ،نام نویسنده (سال انتشار)
«عنوان مقاله» ،نام مجله ،جلد ،شماره مجله  ،شماره
صفحههای مقاله در مجله.
 .۴مجله در ویرایش شکیل ت ن
م� از شیوهنامۀ مصوب فرهنگستان زبان و
ادب فاریس یپ�وی یمکند.
 .۵عکسها ،تصاویر ،نمودارها و جدولها در حداقل تعداد ض�وری ،گ با
کیفیت مناسب و با اشاره به منبع مورد استفاده شامل (نام خانواد�
نویسنده ،سال انتشار ،صفحه) تهیه شود.
 .۶عکسها و تصاویر با درجه وضوح  300 DPIو با فرمت  TIFFو اندازه
 A5به صورت جداگانه ارسال شود.
ث
حداک�  7000کلمه باشد.
 .۷حجم مقالهها باید

ن
نشا� و شمارۀ تماس نویسندگان در صفحهای جداگانه ارائه شود.
 .8نام،
• نگارندگان ت
مح�م یم توانند مقاالت خود را به آدرس ایمیل ش
ن�یه به
ن
نشا� زیر ارسال نمایند:
arcand@art.ac.ir

چشمانداز و اهداف
دو فصلنام ۀ اندیشنامۀ معماری نشریهای علمی است که نتایج حاصل
از تحقیقات اصیل پژوهشگران و متخصصین را در زمینههای مختلف
معماری و مرتبط با معماری معرفی مینماید .تالش این نشریه تعمیم
دانش در حوزۀ معماری و حوزههای بینرشتهای معماری و ارائه

راهحلها و بررسی مسائل و چالشهای مرتبط با معماری گذشته
و امروز در داخل و خارج ازکشور است .نشریه پذیرای مقاالت

حاصل از گزارشهای پژوهشی ،رسالههای دکتری ،پایاننامههای

کارشناسیارشد ،پژوهشهای آزاد دارای محتوای علمی ،مقالههای
مروری ،ترجمههای با محتوای ارزشمند ،معرفی و نقد آثار برتر
معماری در ایران و خارج از کشور است.

نشریۀ اندیشنامۀ معماری در جهت دستیابی به اهداف زیر راهاندازی

شده است:

• پاسخگویی به نیازهای علمی کشور در زمینه معماری و حوزههای
مرتبط با آن از قبیل تئوری معماری ،تاریخ معماری ،نقد معماری،

فناوری معماری ،چالشهای روز معماری در کشور و خارج از کشور،

معماری پایدار ،معماری سبز ،حوزههای بینرشتهای معماری از قبیل
معماری و انرژی ،فیزیک ساختمان و معماری ،معماری بیونیک،

مدیریت پروژه و ساخت ،مباحث سازه در معماری ،کاربرد نرمافزارها

و هوش مصنوعی در معماری و دیگر حوزههای مرتبط با معماری.

• رفع نیازهای علمی و پژوهشی کشور در حوزۀ معماری و حوزههای

مرتبط با معماری

• توسعه دانش نظری و عملی در حوزۀ معماری و حوزههای مرتبط

با معماری از طریق نشر مقاالت بنیادی ،توسعهای ،کاربردی ،مروری

• نشر آخرین یافتهها در موارد فوق برای بهرهبرداری پژوهشگران و
متخصصین داخلی و خارجی

• ارتقای کیفیت علمی نشریه برای کسب رتبه باالی علمی داخلی
و بینالمللی
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چکیده
از زمان انتشار مبحث  19مقررات ملی ساختامن ایران در سال  1370و راهاندازی دوره کارشناسی ارشد معامری
و انرژی در سال  1387تاکنون پژوهشهای بسیاری در کشور در زمینه مباحث انرژی در معامری و شهرسازی
صورت گرفته است .در حال حارض روشن نیست این پژوهشها بیشرت بر کدام موضوعها متمرکز بوده ،چه
سمت و سویی داشتهاند و روش بهکاررفته در آنها چه بوده است .لذا در این مقاله با هدف آشنایی و طبقهبندی
مطالعات انجام شده در حوزه انرژی در معامری ،مطالعات صورت گرفته طی  25سال بررسی شدهاند .مطالعات
مورد نظر شامل  183مقاله علمی-پژوهشی 165 ،پایاننامه دوره کارشناسی ارشد معامری و انرژی ،همچنین 32
رساله دکرتی معامری هستند .نتایج نشان میدهد که اکرث مطالعات در حوزه معامری بوده و مطالعات بیشرت
در محدوده اقلیم گرم و خشک و کاربری مسکونی است .روش گردآوری و تحلیل داده در این مطالعات غالباً
مبتنی بر شبیهسازی کامپیوتری و عموماً فاقد اعتبارسنجی مناسب است .در میان عناوین مختلف ،بیشرتین سهم
به طراحی پایدار و پس از آن به سامانههای فعال و غیرفعال خورشیدی اختصاص دارد .این بررسی نشان میدهد
که برای پاسخگویی به نیازهای کشور الزم است مباحث مهمی همچون روشنایی طبیعی ،تهویه طبیعی ،ابعاد
بهینه انواع سامانههای انرژی ،کاربریهایی مانند آموزشی و درمانی ،معامری و شهرسازی صفر کربن و  ....مورد
بررسی قرار گیرند.
واژگان کلیدی :مطالعات انرژی ،انرژی و معامری ،انرژی در ساختامن ،اقلیم.
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پیشینۀ تحقیق

مقــاالت مــروری متعــددی در زمینــه مســائل مربــوط بــه انــرژی در ایــران انجــام شــده اســت کــه
موضوعــات مختلفــی را شــامل میشــوند ازجملــه انــرژی پایــدار در ایــران (Mohammadnejad et al.,
 ،)2011انرژیهــای تجدیدپذیــر ( ،)Bahrami et al., 2013ظرفیتهــای انــرژی ســبز (Hosseini
 ،)et al., 2013ظرفیتهــای انرژیخورشــیدی در ایــران ( ،)2013 ,.Alamdari et alمطالعــات
مدلســازی انــرژی (کاظمــی و همــکاران )۱۳۹۲ ،و مــرور تحقیقــات در زمینــه مدلســازی انــرژی
(رســولی و همــکاران .)۱۳۹۵ ،امــا تاکنــون مــرور جامعــی در زمینــه تحقیقــات انجــام شــده ،مقــاالت،
پایاننامههایکارشناســی ارشــد و رســالههایدکتری بــا موضــوع انــرژی در معمــاری در ایــران صــورت
نگرفتــه اســت.

بــرای انجــام مطالعــات مــروری از روشهــای مختلفــی میتــوان اســتفاده کــرد .بهعنوانمثــال از نظــر
روش پژوهــش :مــرور روایتــی ،1مــرور براســاس بهتریــن شــواهد ،2مــرور ســازمانیافته3؛ از نظــر هــدف:
مــرور وضــع موجــود ،4مــرور تاریخــی ،5مــرور موضوعــی ،6مــرور نظریه/مــدل 7و مرورهایــی بــر اســاس
ســفارش ( .)Mayer, 2009در ایــن پژوهــش از مــرور روایتــی و بــا هــدف مــرور وضعیت موجود اســتفاده
شــده اســت .بــرای انجــام کار تعــداد  183مقالــه منتشرشــده در مجــات علمــی پژوهشــی داخلــی کــه دارای
فراینــد داوری هســتند 165 ،پایاننامــه کارشناســی ارشــد رشــته انــرژی و معمــاری ،و  32رســاله دکتــری و
درمجمــوع 380مــدرک بررســی گردیــد .پایاننامههــای کارشناســی ارشــد حاصــل کار دانشــجویان رشــته
کارشناســی ارشــد معمــاری و انــرژی تــا ســال  1395و رســالههای دکتــری مربــوط بــه دانشــگاههای
دولتــی دارای دوره دکتــری معمــاری هســتند .بایــد توجــه داشــت کــه مقــاالت عموم ـ ًا نتایــج حاصــل از
پایاننامههــا و رســالهها هســتند ،امــا نتایــج بســیاری از پایاننامههــا بهصــورت مقالــه ارائــه نمیشــود.
از طرفــی مقــاالت میتواننــد محصــول فعالیتهــای پژوهشــی کادر هیئــت علمــی دانشــگاه یــا مؤسســات
پژوهشــی و همچنیــن دانشــجویان معمــاری باشــد کــه در قالــب طرحهــای پژوهشــی درونســازمانی یــا
برونســازمانی صــورت میگیرنــد.
در ایــن بررســی مقــاالت ارائــه شــده در کنفرانسهــا و ســمینارها مــورد اســتفاده قــرار نگرفتهانــد.
علــت ایــن موضــوع توجــه بــه مرحلــه داوری ســختگیرانه در مــدارک اســتفاده شــده بــرای پژوهــش اســت کــه
ســبب میشــود مندرجــات مــدارک مــورد بررســی از کیفیــت علمــی الزم برخــوردار باشــند .بایــد در نظــر
داشــت کــه تعــدادی از مقــاالت مســتخرج از پایاننامههــا و رســالهها در مجــات خــارج از ایــران چــاپ
میشــوند کــه ایــن دســته از مــدارک نیــز در پژوهــش حاضــر مــورد بررســی قــرار نگرفتهانــد .بررســی مــدارک
منتشرشــده در مجــات خارجــی خــود نیازمنــد یــک پژوهــش مــروری اســت .امــا بــا فــرض اینکــه مقــاالت
مذکــور نیــز عمومــ ًا مســتخرج از پایاننامــه و رســاله هســتند ،بنابرایــن بررســی پایاننامههــا و رســالهها
میتوانــد جایگزیــن بررســی مقــاالت منتشــر شــده در خــارج از کشــور باشــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه در
ایــن پژوهــش ممکــن اســت پایاننامــه یــا رســاله و مقــاالت مســتخرج از آنهــا مربــوط بــه فــرد ذکــر شــده
باشــند .بایــد توجــه داشــت کــه معمــو ًال اگرچــه مقــاالت محصــول پایاننامههــا و رســالهها هســتند ،امــا
عمومـ ًا مندرجــات آنهــا بــه وجــوه دیگــری از متــن پایاننامــه یــا رســاله اشــاره دارد ،لــذا در بررســی حاضــر
هــر دو مرجــع مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .در ایــن بررســی چکیــده کلیــه مــدارک مطالعــه شــد ،امــا
متأســفانه مشــاهده گردیــد کــه چکیدههــا عمومـ ًا نارســا و ناقــص بــوده ،در بســیاری مــوارد معــرف روش و
نتایــج کار پژوهشــی نیســت .بنابرایــن نگارنــدگان بســیاری از مــدارک را در محــل کتابخانههــای دانشــگاهی
یــک بــه یــک مطالعــه کردنــد تــا بــه روش ،مســئله و دســتاوردهای پژوهشهــا پــی ببرنــد.
 -بازۀ زمانی

مــدارک مــورد بررســی مربــوط بــه ســالهای  1370تــا  1395اســت .طــی ایــن  25ســال  183مقالــه،
 165پایاننامــه کارشناســی ارشــد در زمینــه معمــاری و انــرژی و  32رســاله دکتــری و درمجمــوع 380
مــدرک مــورد بررســی قــرار گرفــت .جــدول  1بــازه زمانــی و تعــداد مــدارک مربــوط بــه هــر دوره  5ســاله را
نشــان میدهــد .همانطــور کــه در شــکل  1مشــاهده میشــود ،پــس از تأســیس رشــته انــرژی و معمــاری
Narrative Review
Best Evidence Review
Systematic Review
Status quo Review
History Review
Issue Review
Theory/Model Review
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از دهــه هفتــاد میــادی همــراه بــا افزایــش قیمــت نفــت در بازارهــای جهانــی و توجــه بــه اثــر گلخانـهای
ناشــی از مصــرف ســوختهای فســیلی و آلودگــی هــوا در جهــان ،مباحــث جدیــدی در زمینــه انــرژی در
ســاختمان مطــرح شــد کــه در ایــن میــان میتــوان از معمــاری پایــدار ،معمــاری ســبز ،ســاختمان صفــر
انــرژی ،ســاختمان صفــر کربــن و  ...نــام بــرد .در پــی اهمیــت یافتــن موضــوع انــرژی در بســیاری از
کشــورها ،رشــتههای مرتبــط بــا انــرژی در ســاختمان در دانشــگاهها راهانــدازی شــد .در ایــران نیــز مباحــث
مرتبــط بــا انــرژی در ســاختمان از ســال  1362وارد دروس دانشــگاهی دانشــکدههای معمــاری شــد .درس
تنظیــم شــرایط محیطــی کــه بــه مســئله صرفهجویــی انــرژی در ســاختمان و مســائل مرتبــط بــا انــرژی توجــه
داشــت ،از ایــن تاریــخ بــه فهرســت دروس دوره کارشناســی مهندســی معمــاری افــزوده شــد .از طرفــی
اولیــن آییننامــه در ایــن زمینــه در ســال  1370بــا عنــوان «آییننامــه صرفهجویــی در مصــرف انــرژی» پــس
از تدویــن بهطــور رســمی بــرای اجــرا ابــاغ گردیــد (دفتــر مطالعــات و نظــام معمــاری .)۱۳۷۰ ،ضمنــ ًا
ســرفصل اولیــن رشــته مرتبــط بــا انــرژی تحــت عنــوان «انــرژی و معمــاری» بــه همــت برخــی از اســتادان
دانشــگاه تهــران در شــورای برنامهریــزی آموزشــی آن دانشــگاه بــه تصویــب رســید (اعضــای هیئــت علمــی
دانشــگاه تهــران )۱۳۸۶ ،و اولیــن دوره کارشناســی ارشــد انــرژی و معمــاری در دانشــگاه ایــام در ســال
1387راهانــدازی گردیــد .پــس از آن ،همیــن رشــته در ســالهای بعــد در دانشــگاه تهــران ،دانشــگاه هنــر
و دانشــگاه شــهید بهشــتی تأســیس گردیــد .در ســال  1391همــراه بــا بازنگــری ســرفصل دوره کارشناســی
ارشــد ،نــام رشــته بــه دوره کارشناســی ارشــد «معمــاری و انــرژی» تغییــر پیــدا کــرد (اعضــای هیئــت علمــی
دانشــگاه تهــران .)۱۳۹۱ ،طــی هشــت ســال پــس از شــروع ایــن دوره ،حاصــل کار پژوهشــی دانشــجویان
کارشناســی ارشــد ایــن رشــته و دانشــجویان دکتــری در قالــب پایاننامههــای کارشناســی ارشــد ،رســالههای
دکتــری و مقــاالت متعــدد علمــی -پژوهشــی ارائــه شــد .اغلــب ایــن فعالیتهــای پژوهشــی بــه انتخــاب
دانشــجویان بــوده و بهنــدرت بــه ســفارش مراکــزی صــورت گرفتــه اســت کــه بــه ایــن اطالعــات نیــاز
داشــتند .در حــال حاضــر بــا توجــه بــه حجــم زیــاد کار علمــی در ایــن زمینــه ازجملــه مقــاالت علمــی-
پژوهشــی ،پایاننامههــای ارشــد و رســالههای دکتــری و نیــاز بــه توجــه بــه مباحــث صرفهجویــی انــرژی
در ســاختمان ،الزم اســت مــروری بــر تولیــدات پژوهشــی ایــن رشــته تــا بــه امــروز صــورت گیــرد .هــدف از
ایــن مــرور ،ارزیابــی پژوهشهــای انــرژی طــی  25ســال در ایــران اســت تــا روشــن شــود بیشــتر پژوهشهــا
بــر چــه عناوینــی متمرکــز بودهانــد ،ســمت و ســوی تحقیقــات در ایــن رشــته تاکنــون در کــدام جهــت بــوده
و شــیوه کار چگونــه بــوده اســت تــا درنهایــت نقــاط قــوت و کمــی و کاســتیها شناســایی شــوند .درنتیجــه
میتــوان پــی بــرد کــه کــدام موضوعــات در پژوهشهــای انــرژی مغفــول ماندهانــد .بنابرایــن ایــن مقالــه بــا
هــدف مــرور فعالیتهــای پژوهشــی در زمینــه معمــاری و انــرژی ،بــه بررســی دســتاوردهای پژوهشــی در
رشــته معمــاری و انــرژی طــی  25ســال در ایــران میپــردازد.

روش تحقیق

و افزایــش توجــه بــه مباحــث مربــوط بــه انــرژی در ســاختمان ،از ســال  1386مطالعــات مرتبــط افزایــش
چشــمگیری نســبت بــه ســالهای پیشــین داشــته اســت.
جدول  :1تعداد مقاالت،پایاننامهها و رسالهها در زمینه معماری و انرژی از سال  1370تا 1395
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1381-1385

جمع

مقاالت

5

7

5

44

122

183

پایاننامهها

0

0

0

73

92

165

رسالهها

0

1

1

15

15
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شکل  .2تعداد مقاالت ،پایاننامهها و رسالهها برحسب اقلیم مورد مطالعه

همانطــور کــه در شــکل  2مشــاهده میشــود ،بیشــترین تعــداد مطالعــات در اقلیــم گــرم و خشــک و
کمتریــن آن در اقلیــم گــرم و مرطــوب اســت .بــا توجــه بــه گســتردگی پهنــه اقلیــم گــرم و خشــک در ایــران و
همچنیــن پراکندگــی بیشــتر جمعیــت در ایــن اقلیــم ،ایــن تفــاوت در تعــداد مطالعــات دور از انتظــار نیســت.
 -زمینۀ مطالعاتی (معماری ،شهرسازی)

ن
شکل  .1روند مطالعات انجام شده در حوزه انرژی و ساختمان در بازه زما� 1370تا 1395

بــا وجــود اینکــه رشــته انــرژی و معمــاری در دانشــکده معمــاری تأســیس شــده اســت ،برخــی از
پژوهشهــای انجــام شــده در حــوزه شهرســازی قــرار دارنــد .از ای ـنرو میتــوان زمینــه مطالعاتــی مــدارک
مــورد بررســی را بــه دو دســته اصلــی معمــاری و شهرســازی تقســیم کــرد .همانطــور کــه در شــکل  3دیــده
میشــود بخــش اعظــم مــدارک دربــاره مســائل انــرژی در حــوزه معمــاری بــوده و  %12مــدارک بــه حــوزه
انــرژی در شهرســازی تعلــق دارنــد.

 -اقلیم

مطالعــات انــرژی در زمینــه معمــاری و شهرســازی عمومـ ًا وابســته بــه اقلیــم هســتند ،بهغیــر از مطالعاتی
کــه موضوعــات کلــی را دربــر میگیرنــد ،ســایر مطالعــات وابســته بــه یــک اقلیــم خــاص هســتند .بــا توجــه
بــه اینکــه بهطورکلــی در ایــران چهــار اقلیــم گــرم و خشــک ،گــرم مرطــوب ،ســرد ،معتــدل و مرطــوب
وجــود دارد ،میتــوان مطالعــات را بــر اســاس ایــن دســتهبندی اقلیمــی تقســیم کــرد .بــر اســاس نتایــج
سرشــماری ســال  )URL1( 1395بهطورکلــی حــدود  %63جمعیــت در اقلیــم گــرم و خشــک%22 ،
در اقلیــم ســرد %9 ،در اقلیــم گــرم و مرطــوب و  %6در اقلیــم معتــدل و مرطــوب زندگــی میکننــد .اگــر
بــه مصــرف انــرژی در کشــور نگاهــی بیندازیــم و مصــرف گاز را بهعنــوان حامــل اصلــی انــرژی در نظــر
بگیریــم ،خواهیــم دیــد کــه طبــق ترازنامــه انــرژی ایــران در ســال  ،1392میــزان مصــرف گاز طبیعــی در
ایــن اقلیمهــا از کل مصــرف خانگــی و عمومــی تجــاری کشــور ،بــه ترتیــب  %61متعلــق بــه اقلیــم گــرم و

ت
شکل  .3زمینۀ مطالعا� مقاالت ،پایاننامهها و رسالهها
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67

1391-1395
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خشــک %26 ،اقلیــم ســرد %2 ،اقلیــم گــرم و مرطــوب و  %12در اقلیــم معتــدل و مرطــوب اســت (وزارت
نیــرو .)۱۳۹۴ ،بنابرایــن بیــن پراکندگــی جمعیــت و مصــرف گاز مشــابهتی تقریبــی دیــده میشــود .تقســیم
مطالعــات بــر اســاس اقلیــم (شــکل  )2نیــز چنیــن الگویــی را نشــان میدهــد.

شکل  .4تعداد مقاالت ،پایاننامهها و رسالهها برحسب کاربری

 -عناوین مطالعاتی در حوزۀ انرژی و معماری

بررســی مقــاالت ،پایاننامههــا و رســالهها در حــوزه انــرژی و معمــاری نشــان میدهــد کــه میتــوان
عناویــن مطالعــات انجــام شــده را بــه هشــت زمینــه اصلــی بــه ترتیــب :ســامانههای فعــال ،ســامانههای
غیرفعــال ،پوســته ســاختمان ،عناصــر معمــاری ایرانــی ،طراحــی پایــدار ،ارزیابــی ســاختمان و آســایش
حرارتــی و فیزیــک ســاختمان تقســیم کــرد .همــه عناویــن اصلــی نامبــرده را میتــوان بــه شــرح جــدول  2بــه
 41زیرعنــوان تقســیم نمــود.
جدول  .2عناوین موردمطالعه در حوزۀ انرژی و ساختمان
مقاله

عنوان
برخی منابع منتخب

 -راهکارهای مطرح شده در مطالعات

بررسـیها نشــان میدهــد کــه مطالعــات انــرژی در دوره زمانــی مــورد نظــر بــه چهــار نــوع راهــکار اصلــی
اختصــاص یافتهانــد کــه شــامل مطالعــات در زمینــه بررســی راهکارهــای معمــاری روســتایی ،شناســایی
راهکارهــای معمــاری ســنتی ،ارائــه راهکارهــای نوآورانــه و ارتقــای راهکارهــای معمــول ساختمانســازی
میشــوند (شــکل .)5

سامانه فعال

گردآورنده
خورشیدی
فتوولتائیک

دیوار ترومب

گلخانه خورشیدی

سامانه
غیرفعال

شکل  .5راهکار ارائه شده در مطالعات

دودکش
خورشیدی

تعداد
(رضائی حریری و
همکاران)۱۳۷۹ ،
(حیدری و همکاران،
)۱۳۹۴
(فدایی)۱۳۸۹ ،
(فدایی)۱۳۹۱ ،
(ابوالحسنی و همکاران،
)۱۳۹۵
(ابوالحسنی و همکاران،
)۱۳۹۴
(فخاری و همکار،
)۱۳۹۳
(فخاری و همکاران،
)۱۳۹۳

پایاننامه کارشناسی ارشد
برخی منابع
منتخب
4

2

3

0

3

آتریوم

-

0

زمینگرمایی

(میریان و همکاران،
)۱۳۹۰

1

تعداد

(پوینده)۱۳۹۰ ،

(رزاقی زاده)۱۳۹۳ ،
(میرئی)۱۳۹۰ ،

(ابوالحسنی)۱۳۹۲ ،

(بابائی)۱۳۹۰ ،
محمدی)۱۳۹۱ ،
(فخاری)۱۳۹۰ ،
(صالحی)۱۳۹۴ ،
(وطندوست،
)۱۳۹۰
(فاضلی)۱۳۹۱ ،

(ایمانی)۱۳۹۳ ،
(اکرمیابرقویی،
)۱۳۹۱

برخی منابع
منتخب
1

4

رساله دکتری
تعداد

(فارسی،
)۱۳۸۸

0

2

1

-

0

3

(گیالنی،
)۱۳۹۱

1

4

-

0

3

(مدی)۱۳۸۹ ،

1

(عمادیان
رضوی)۱۳۹۰ ،

1

3
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موضوعهــای پژوهشــی موجــود در مــدارک مــورد بررســی بــه  7کاربــری اصلــی قابلتقســیم هســتند.
ایــن کاربریهــا عبارتانــد از :اداری ،آموزشــی ،تجــاری ،درمانــی ،فرهنگــی ،مذهبــی و مســکونی.
همانطــور کــه در شــکل  4مشــاهده میشــود بیشــترین میــزان مطالعــات بــه ســاختمانهای مســکونی
اختصــاص دارنــد و بعــد از آن بیشــترین مطالعــات مربــوط بــه کاربــری اداری اســت.

سال اول  /شامره اول  /بهار و تابستان 1400

 -کاربری

همانطــور کــه در شــکل  5مشــاهده میشــود ارتقــای راهکارهــای معمــول ساختمانســازی بیشــترین
میــزان مطالعــات را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .در بخــش مقــاالت ،راهکارهــای معمــاری ســنتی ایــران
بیشــتر مــورد توجــه قرارگرفتهانــد .چنانچــه راهکارهــای معمــاری ســنتی ایــران را از لحــاظ پهنهبنــدی
اقلیمــی تقســیمبندی کنیــم ،بیشــترین راهکارهــا در اقلیــم گــرم و خشــک مطــرح شــده اســت کــه بــا توجــه
بــه گنجینــه عظیــم معمــاری ســنتی ایــران در ایــن اقلیــم و ســطح گســتردهای از مســاحت کشــور کــه در
ایــن اقلیــم قــرار دارد ،ایــن مســئله دور از انتظــار نیســت ،امــا در بخــش پایاننامههــا ،بیشــترین توجــه بــه
راهکارهــا اعــم از نوآورانــه و ارتقــای راهکارهــای معمــول بــرای ساختمانســازی اســت .ایــن امــر ناشــی از
بســتر مناســبی اســت کــه بــرای شــکوفایی ایدههــای جدیــد در دانشــگاهها فراهــم اســت.

لولههای زیرزمینی

جرم حرارتی

70

(Zandieh et al.,
)2012
(تابان و همکاران،
)۱۳۹۱

3

(معماریان)۱۳۹۴ ،
(حق شناس،
)۱۳۸۸

8

-

شوادان
6

دیوار و بام سبز

(محمودی و همکاران،
)۱۳۹۰

3

(اعرابی)۱۳۹۴ ،

5

(آزموده،
)۱۳۹۵

1

سرمایش غیرفعال

(قیابکلو)۱۳۸۰ ،

1

(ناصرپیرسرایی،
)۱۳۹۴

2

-

0
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طراحی سامانه نما
(دیوار خارجی)

طراحی بام

مصالح

سطوح نورگذر

نمای دوپوسته

(محمودی و همکار،
)۱۳۸۹
(سلگی و همکاران،
)۱۳۹۵
(تراز و همکاران)۱۳۹۴ ،
(مهدوینژاد و همکاران،
)۱۳۹۲
(مسندی و همکار،
)۱۳۸۹
(آصفی و همکارن،
)۱۳۹۵
(محمد)۱۳۹۳ ،
(فیاض)۱۳۹۲ ،
نمازیان و همکار،
)۱۳۹۴
(افشین مهر و
همکاران)۱۳۹۴،
(هادیانپور و همکاران،
)۱۳۹۳

11

1

6

11

8

4

میعان

(آبروش و همکار،
)۱۳۸۸

1

پل حرارتی

-

0

(آقایی)۱۳۹۱ ،

(شرافت)۱۳۹۴ ،
(عطروش)۱۳۹۳ ،
(فالحپور)۱۳۹۲ ،
(عسکری انارکی،
)۱۳۹۲
(غریبی)۱۳۹۱ ،
(مسندی)۱۳۸۷ ،
(شعبانی
صمغآبادی)۱۳۸۹ ،

(شاپوریان)۱۳۹۰ ،
اسماعیلیان)۱۳۹۴ ،

(محمدی)۱۳۹۱ ،
(یزدی راد)۱۳۸۹ ،
(هاشمی)۱۳۸۸ ،
(خدادوستان،
)۱۳۹۳
(آبروش)۱۳۸۸ ،
(اشرفی)۱۳۹۵ ،
(آقاسی زاده
شعرباف)۱۳۹۴ ،
(احمدپور)۱۳۹۳ ،

بادگیر

0

-

(محمدی و همکار،
)۱۳۹۰

5

(سلگی)۱۳۹۳ ،

0

تهویه طبیعی

پوسته
ساختمان

(Ghaffari et al.,
)2014

(برزوییکوتنایی،
)۱۳۹۲

2

-

0

5

10

2

(وکیلینژاد،
)۱۳۹۲
(حیدری،
)۱۳۹۴
-

-

عناصر
معماری
ایرانی

4

-

حیاط مرکزی

(بینا)۱۳۸۷ ،
(تابان و همکاران،
)۱۳۹۲
(هاشمی و همکار،
)۱۳۹۰

2

3

5

-

14

(مدی)۱۳۸۹ ،

2

5

-

1

2

-

-

-

(بیات)۱۳۸۹ ،
(نفیسی)۱۳۹۴ ،

2

0

-

1

-

-

0

-

0

شناشیل

-

0

ایوان

-

0

پیش ورودی

(مهدیزاد سراج و
همکاران)۱۳۹۳ ،

1

(دلجوان فرشی،
)۱۳۹۰

1

-

0

سرداب

(کاظمی و همکار،
)۱۳۹۱

1

-

0

-

0

آس باد

بهادر و همکار،
)۱۳۹۲

1

-

-

0

طراحی
معماری
طراحی
پایدار

0

-

حملونقل
طراحی
شهری

آموزش

(قیابکلو)۱۳۹۲ ،

(سهیلی فرد و
همکاران)۱۳۹۲ ،
(هاشمی و همکار،
)۱۳۹۱
(شهابیان و همکاران،
)۱۳۹۲
(حاجی پور و همکار،
)۱۳۹۳
(طاهباز و همکاران،
)۱۳۹۱
(ایرانمنش و همکار،
)۱۳۹۳
(خاتمی و همکار،
)۱۳۸۹

1

34
1

13

2

(علیپور کاسگری،
)۱۳۹۱
(خواجه پور،
)۱۳۸۸
(متولی)۱۳۸۸ ،
(طوسی)۱۳۹۳ ،
(ابراهیمیان،
)۱۳۹۰
(ماستری)۱۳۸۹ ،
(جهادیان،
)۱۳۸۹

-

3

26
1

12

0

71

0

0

1

2

2

(حزبئی و همکاران،
)۱۳۹۳

-

(سهرابی شعبجره،
)۱۳۹۴

بایونیک

-

(مهدوی نژاد و
همکار)۱۳۹۰ ،

8

(ابوسباغ)۱۳۸۸ ،

1

0
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سامانه
غیرفعال

سایهبان

(عمادیان رضوی و
همکار)۱۳۹۳ ،

1

(میریان)۱۳۹۰ ،

(ابوئی و همکاران،
)۱۳۹۱

0

-

(صابری)۱۳۸۶ ،
(ضرغامی)۱۳۸۷ ،

-

(فرخ زاد)۱۳۸۷ ،

-

6
0

1

0
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ارزیابی
ساختمان

بهسازی
مصرف انرژی

(هاشمی و همکار،
)۱۳۹۱

4

ممیزی

(خلیلی)۱۳۹۰ ،
(طهماسبی،
)۱۳۸۷

2

0

4

-

هوشمند
سازی

-

0

(بلوردی)۱۳۸۹ ،

1

-

0

فضای باز

(بهزادفر و همکار،
)۱۳۸۹

7

(جوادی)۱۳۹۲ ،

5

(منعام)۱۳۹۰ ،

1
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فضای بسته

روشنایی روز

(آیتاللهی)۱۳۸۵،

(انصاریمنش و
همکار)۱۳۹۳ ،
(حیدری و همکار،
)۱۳۹۰
(غفاری جباری و
همکاران)۱۳۹۳ ،
(موالن)۱۳۸۲ ،
(طاهباز و همکاران،
)۱۳۹۴
(احدی و همکار،
)۱۳۹۴

3

(معتمدی،
)۱۳۹۳

-

0

آکوستیک
فیزیک
ساختمان

(یارمحمدی و
همکاران)۱۳۹۱ ،

(طایفی اقدم،
)۱۳۸۸

7

5

12

(چهرازی)۱۳۸۸ ،

(شارقی)۱۳۹۱ ،
(غیاثوند)۱۳۹۱ ،
(آزاد)۱۳۸۸ ،
(یوسفی)۱۳۹۱ ،
(زارعی هروی،
)۱۳۹۱
(خیاط)۱۳۹۴ ،

9

2

9

-

0

(افشینمهر،
)۱۳۹۰

4

نیلفروشان)۱۳۹۳ ،

 -روش گردآوری و تحلیل دادهها

3

یکــی از اصلیتریــن ارکان هــر مطالعــه ،روش پژوهــش اســت .اســتفاده از روش مناســب ،محقــق را
در مســیر درســت بــرای نیــل بــه اهــداف تحقیــق قــرار میدهــد .روشهــای بهکاررفتــه جهــت جم ـعآوری
و تحلیــل داده در مطالعــات انــرژی و معمــاری در ایــران در چهــار دســته قــرار میگیرنــد کــه مطالعــات
کتابخان ـهای ،میدانــی (پرس ـشنامه ،اندازهگیــری در محــل و نمونــه آزمایشــی) ،شبیهســازی کامپیوتــری و
محاســبات عــددی را شــامل میشــوند.

شکل  .6روش گردآوری و تحلیل داده در مطالعات انجام شده در حوزه انرژی و ساختمان

تحلیل یافتهها

پــس از بررســی 380پژوهــش و طبقهبنــدی مطالعــات انجــام شــده در ایــران در حــوزه انــرژی و
معمــاری از ســال  1375تاکنــون ،فراوانــی مطالعــات انجــام شــده در بخشهــای مختلــف مــورد شناســایی
قــرار گرفــت .طبقهبندیهــا بــر اســاس ســال ،اقلیــم ،زمینــه مطالعاتــی ،کاربــری ،تقســیمبندی راهکارهــا،
موضوعــات و روش گــردآوری و تحلیــل داده انجــام شــد .مطالعــات در زمینــه انــرژی در ســاختمان از ســال
 1375تاکنــون رو بــه افزایــش اســت .امــا همانطــور کــه پیشازایــن اشــاره شــد ،پــس از تأســیس رشــته
انــرژی و معمــاری و افزایــش توجــه بــه مســائل انــرژی و زیسـتمحیطی ،از ســال  1386مطالعــات مرتبــط
افزایــش چشــمگیری نســبت بــه ســالهای پیشــین داشــته اســت.

مطابــق جــدول  3میتــوان گفــت بیــن مطالعــات انجــام شــده و آمــار جمعیــت ســاکن در اقلیمهــای
چهارگانــه کشــور نســبت قابــل قبولــی برقــرار اســت .بهطوریکــه در اقلیــم گــرم و خشــک کــه بیشــترین
جمعیــت را بــه خــود اختصــاص داده اســت ،بیشــترین مطالعــات در مباحــث انــرژی و ســاختمان انجــام
شــده اســت.
جدول  .3طبقهبندی مطالعات انجام شده بر اساس اقلیم با توجه به جمعیت
گرم و خشک

گرم و مرطوب

سرد

معتدل و مرطوب

جمعیت

%63

%9

%22

%6

مطالعات انجامشده

%70

%6

%10

%13

بــر اســاس طبقهبنــدی مطالعــات بــه دو دســته معمــاری و شهرســازی ،مشــاهده شــد کــه  %88از
مطالعــات در حــوزه معمــاری و  %12در حــوزه شهرســازی اســت .بــا توجــه بــه اینکــه تأســیس رشــته انــرژی
و معمــاری در گــروه معمــاری اســت ،ایــن اختــاف زیــاد در تعــداد مطالعــات قابــل توجیــه اســت .همیــن
بررســی نشــان میدهــد کــه در حــوزه شهرســازی بهعنــوان بســتری بــرای معمــاری ،بهرغــم اهمیــت مســائل
انــرژی هنــوز بــه ایــن موضــوع توجــه کافــی نمیشــود .بســیاری از مباحــث ماننــد جزایــر حرارتــی ،آســایش
حرارتــی در فضاهــای شــهری ،الگــوی وزش بــاد بــا توجــه بــه بافــت شــهری موجــود یــا در دســت طراحــی
و تأثیــر بافــت شــهری بــر مصــرف انــرژی ،تأثیــر بافــت شــهری بــر دریافــت روشــنایی طبیعــی و ...ازجملــه
مســائلی هســتند کــه نیــاز بــه بررســی عمیــق و گســترده در شــهرها و محــات و در اقلیمهــای مختلــف
کشــور دارنــد.
مطالعــات در کاربــری مســکونی نســبت بــه دیگــر کاربریهــا بیشــتر اســت بهطوریکــه معــادل %43
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آسایش
حرارتی

برچسب
انرژی

(حبیب و همکاران،
)۱۳۹۳

1

(سروش)۱۳۸۹ ،

4

(نبی میبدی،
)۱۳۸۸

1

درمجمــوع  54درصــد مطالعــات از شبیهســازی کامپیوتــری بــرای گــردآوری و تحلیــل دادههــا اســتفاده
کردهانــد .بــا توجــه بــه اینکــه نرمافزارهــا امــکان شبیهســازی فرمهــای مختلــف و جزئیــات اجرایــی ازجملــه
نــوع مصالــح و تجهیــزات ب ـهکار رفتــه و رفتــار کاربــران را فراهــم میآورنــد و میتواننــد در بــازه زمانــی
کوتــاه ،عملکــرد ســاختمان را بــه لحــاظ میــزان مصــرف انــرژی مــورد تجزیهوتحلیــل قــرار دهنــد ،مــورد
اســتقبال اکثــر پژوهشــگران حــوزه انــرژی و معمــاری قرارگرفتهانــد .امــا نبایــد ایــن امــر را نادیــده گرفــت
کــه نتایــج برگرفتــه از شبیهســازی کامپیوتــری ،بهخودیخــود قابــل اســتناد نبــوده ،نیازمنــد اعتبارســنجی
نتایــج اســت .ازایـنرو پژوهشــگران بایــد نتایــج حاصــل از شبیهســازی کامپیوتــری را بــا یکــی از روشهــای
معتبــر ،اعتبارســنجی نماینــد .در اغلــب منابــع مــورد بررســی ،نگارنــدگان تنهــا بــه بیــان نتایــج حاصــل از
شبیهســازی اکتفــا کردهانــد و اعتبارســنجی نتایــج بهنــدرت صــورت گرفتــه اســت .ایــن امــر ســبب عــدم
اطمینــان نســبت بــه نتایــج پژوهــش میشــود.
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در بخــش مقــاالت ،راهکارهــای معمــاری ســنتی ایــران بهویــژه در اقلیــم گــرم و خشــک بیشــتر مــورد
توجــه قرارگرفتهانــد کــه بــا توجــه بــه گنجینــه عظیــم معمــاری ســنتی ایــران در ایــن اقلیــم ،ایــن مســئله دور
از انتظــار نیســت .ایــن در حالــی اســت کــه در بخــش پایاننامههــا ،بــا توجــه بــه بســتر مناســبی کــه در
دانشــگاهها بــرای شــکوفایی ایدههــای جدیــد فراهــم اســت ،بیشــترین توجــه معطــوف بــه راهکارهــای
نوآورانــه اســت.

درمجمــوع  %54مطالعــات از شبیهســازی کامپیوتــری بــرای گــردآوری و تحلیــل داده اســتفاده کردهانــد.
بــا توجــه بــه اینکــه نرمافزارهــا امــکان شبیهســازی فرمهــای مختلــف و جزییــات اجرایــی ازجملــه نــوع
مصالــح و تجهیــزات بهکاررفتــه و رفتــار کاربــران را فراهــم میآورنــد و میتواننــد در بــازه زمانــی کوتــاه،
عملکــرد ســاختمان را بــه لحــاظ میــزان مصــرف انــرژی مــورد تجزیهوتحلیــل قــرار دهنــد ،مــورد اســتقبال
اکثــر پژوهشــگران حــوزه انــرژی و معمــاری قرارگرفتهانــد .امــا نبایــد ایــن امــر را نادیــده گرفــت کــه نتایــج
برگرفتــه از شبیهســازی کامپیوتــری بهخودیخــود قابــل اســتناد نیســت و بــه اعتبارســنجی نتایــج نیازمنــد
اســت .ازایـنرو پژوهشــگران بایــد نتایــج حاصــل از شبیهســازی کامپیوتــری را بــا یکــی از روشهــای معتبــر،
اعتبارســنجی نماینــد .در بســیاری از مقــاالت و پژوهشهــا اعتبارســنجی نتایــج حاصــل از شبیهســازی
ندیــده گرفتــه شــده اســت و همیــن امــر اعتبــار نتایــج پژوهــش را مــورد تردیــد قــرار میدهــد.
بررســی عنــوان پژوهشهــا (جــدول  )2حاکــی از آن اســت کــه بهطورکلــی  94پژوهــش بــه ســامانههای
فعــال و غیرفعــال 35 ،پژوهــش بــه پوســته ســاختمان 21 ،پژوهــش بــه عناصــر معمــاری ایرانــی100 ،
مــورد بــه طراحــی پایــدار 20 ،مــورد بــه ارزیابــی ســاختمان 29 ،مــورد بــه آســایش حرارتــی و  35مــورد بــه
فیزیــک ســاختمان اختصــاص دارنــد .در شــکل  7نســبت عناویــن مــورد مطالعــه بــر حســب درصــد و در
مقایســه بــا یکدیگــر نشــان داده شــده اســت .همانطــور کــه مشــاهده میشــود بیشــترین پژوهــش در مباحــث
معمــاری پایــدار و کمتریــن پژوهــش در زمینــه ارزیابــی ســاختمان صــورت گرفتــه اســت.

ســهم ســامانههای غیرفعــال  81مــورد اســت کــه از ایــن میــان بخــش عمــدهای بــه پژوهــش در زمینــه
تهویــه طبیعــی تعلــق دارد .بــا توجــه بــه مقــدار زیــاد تابــش خورشــید و تعــداد زیــاد روزهــا و ســاعات
آفتابــی در کل کشــور ،تمرکــز بــر ســامانههای خورشــیدی فعــال و غیرفعــال منطقــی اســت .امــا نکتــه مهــم
ایــن اســت کــه ســامانههای غیرفعــال بهســادگی در انــواع ســاختمانها بــا انــواع کاربریهــا قابــل نصــب
هســتند .بهویــژه ایــن ســامانهها در ســاختمانهای مســکونی قابلیــت اجــرای بســیار خوبــی دارنــد .لــذا
پژوهــش بیشــتر در زمینــه اســتفاده از ســامانههای فعــال و غیرفعــال و تعییــن ابعــاد و مشــخصات بهینــه
بــرای آنهــا در اقلیمهــای گوناگــون ســرزمین ایــران توصیــه میشــود.
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مطالعــات را بــه خــود اختصــاص میدهــد .بــا توجــه بــه اینکــه ســاختمانهای مســکونی بیشــترین تعــداد در
ســطح کشــور و الجــرم بیشــترین درصــد مصــرف انــرژی را دارنــد ،میتــوان گفــت ارتبــاط معنــاداری بیــن
مطالعــات و مصــرف انــرژی در بخشهــای مختلــف وجــود دارد .پــس از کاربــری مســکونی ،بیشــترین
مطالعــات مربــوط بــه کاربــری اداری و معــادل  %15اســت .ازآنجاکــه اســتفاده از ســاختمانهای اداری
دارای برنامــه زمانبنــدی اســت و ایــن نکتــه بــرای برخــی مطالعــات در زمینــه انــرژی حائــز اهمیــت اســت،
ایــن تعــداد مطالعــات نســبت بــه دیگــر کاربریهــا قابــل توجیــه اســت .کاربــری آموزشــی و درمانــی
بهعلــت گســتردگی در ســطح کشــور ،و بهویــژه کاربــری درمانــی ،بــه علــت ســکونت شــبانهروزی افــراد
شایســته توجــه بیشــتری از منظــر مطالعــات انــرژی اســت .تجربــه نشــان داده اســت کــه شــرایط مناســب
حرارتــی و روشــنایی در مــدارس میتوانــد بــازده آموزشــی دانشآمــوزان را افزایــش دهــد .در ایــن کاربــری
بهویــژه موضــوع اســتفاده از روشــنایی طبیعــی حائــز اهمیــت و توجــه بیشــتری اســت .تأمیــن هــوای تــازه و
خنکســازی طبیعــی در همــه کاربریهــا کــه ســبب مصــرف انــرژی زیــاد میشــود ،در پژوهشهــای مــورد
بررســی تــا حــد زیــادی مغفــول مانــده اســت کــه الزم اســت بــه آن پرداختــه شــود.

در پژوهشهــای مرتبــط بــا پوســته ســاختمان تنهــا  3مــورد بــه میعــان و  2مــورد بــه پــل حرارتــی در
پوســته پرداختهانــد .اکثــر مطالعــات در زمینــه مصالــح ســاختمان اســت کــه حــدود  17مــورد را شــامل
میشــود .در زمینــه طراحــی ســامانه نمــا  12پژوهــش وجــود دارد .بــا توجــه بــه لــزوم عایـقکاری حرارتــی
ســاختمانها در ایــران ،موضــوع پیشــگیری از میعــان و حــذف پــل حرارتــی حائــز اهمیــت هســتند کــه الزم
اســت بــرای اقلیمهــای مختلــف و ســاختارهای متــداول موجــود بــه ایــن مشــکالت پاســخ داد.

شکل  .7نسبت مطالعات انجام شده در عناوین مختلف بر حسب درصد

شناســایی عناصــر معمــاری ایرانــی و درک کارکــرد آنهــا یکــی از موضوعــات مــورد عالقــه اکثــر
پژوهشــگران در حــوزه معمــاری و انــرژی اســت .مطالعــات در ایــن زمینــه  21مــورد بودنــد کــه بیشــترین
تعــداد آن بــه بررســی کارکــرد بادگیــر اختصــاص دارد .پــس از آن حیــاط مرکــزی جــزو موضوعهــای بررســی
شــده اســت .تعــداد کمــی از پژوهشهــا بــه دیگــر عناصــر معمــاری ایرانــی توجــه داشــتهاند (جــدول .)2
الزم اســت بــرای شناســایی کارکــرد دیگــر عناصــر معمــاری ایرانــی ماننــد ایــوان ،اثــر سرمایشــی یــا گرمایشــی
عناصــر معمــاری و  ...پژوهشهــای آتــی بــه ایــن ســمت ســوق یابنــد.
مطالعــات در زمینــه طراحــی پایــدار هماننــد ســامانههای فعــال و غیرفعــال بســیار زیــاد بــوده و حــدود
 100مــورد را شــامل میشــود .از ایــن میــان  66مــورد در زمینــه معمــاری و  26مــورد در زمینــه شهرســازی
هســتند .در مبحــث طراحــی پایــدار میتــوان بــه مصالــح بازیافتــی ،انــرژی نهــان مصالــح ،راهکارهــای
معمــاری پایــدار در ســاختمانهای موجــود ،مشــخصات آالیندگــی مصالــح ،عملیــات ســاختمانی بــا توجــه
بــه حفــظ محیطزیســت و  ...بــا توجــه بــه هــر اقلیــم در کشــور پرداخــت.

موضــوع ارزیابــی ســاختمان  20مــورد را شــامل میشــود کــه در ایــن میــان بیشــترین مــورد بــه ممیــزی
انــرژی اختصــاص داشــته اســت .شــش پژوهــش نیــز در خصــوص برچســب انــرژی صــورت گرفتــه اســت.
بهســازی مصــرف انــرژی در ســاختمانها شــش مــورد را بــه خــود اختصــاص داده کــه میتــوان ایــن
بحــث را در اقلیمهــای مختلــف و بــرای کاربریهــای مختلــف گســترش داد .بهویــژه توجــه بــه مســائل
اقتصــادی کــه غالبــ ًا در ایــن پژوهشهــا مغفــول مانــده اســت و میتوانــد نتایــج پژوهــش را کارآمدتــر
نمایــد .در ارزیابــی ســاختمان میتــوان بــه ارزیابــی تولیــد کربــن ســاختمانها بــرای انــواع کاربریهــا در
انــواع اقلیمهــا توجــه نمــود .بدیهــی اســت بعــد از پذیــرش پیمــان پاریــس در ســال  2015میــادی یکــی
از تعهــدات کشــورها ازجملــه ایــران کاهــش کربــن بــه مقــداری معیــن در هــر ســال اســت .ایــن موضــوع

از جملــه مباحثــی کــه امــروزه در برخــی کشــورهای جهــان مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت ،تأثیــر رفتــار
کاربــران بــر مصــرف انــرژی در ســاختمان اســت .بــا توجــه بــه اینکــه رفتــار کاربــران و ســبک زندگــی آنهــا
تأثیــر زیــادی بــر مصــرف منابــع انــرژی دارد ،هنــوز پژوهشــی در ایــن زمینــه در ایــران انجــام نشــده اســت.

آخریــن موضــوع در مباحــث پژوهشــی ،مبحــث فیزیــک ســاختمان اســت .در ایــن مبحــث از  35مــورد
پژوهــش 11 ،مــورد بــه موضــوع آکوســتیک و  24مــورد بــه روشــنایی روز اختصــاص دارد .بهرغــم ایــن
پژوهشهــا آنچــه نیــاز محققــان و قانونگــذاران اســت تعییــن محــدوده روشــنایی در انــواع کاربریهــا و
در اقلیمهــای مختلــف ایــران اســت .از طرفــی طراحــان نیازمنــد اطــاع از ســطح بهینــه بازشــوهای شــفاف
در انــواع کاربریهــا و در انــواع اقلیمهــا هســتند .اساس ـیترین بخــش ایــن موضــوع شناســایی روشــنایی
در دســترس در شــهرهای مختلــف ایــران اســت کــه بایــد بــا اســتفاده از اندازهگیــری میدانــی بــه دســت آیــد.
بنابرایــن الزم اســت در پژوهــش آتــی بــه ایــن موضوعهــا پرداختــه شــود.

گ�ی
نتیجه ی
از سال  1362مباحث انرژی در سرفصل دروس کارشناسی معماری دانشگاهها وارد شد .در سال
 1370اولین آییننامه صرفهجویی انرژی در ساختمان برای کشور تدوین و ابالغ گردید .در سال
 1387برای اولین بار دوره کارشناسی ارشد معماری و انرژی در دانشگاه راهاندازی شد .طی  25سال
یعنی بعد از تدوین مبحث  19ساختمان بهتدریج پژوهشگران ،دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی
ارشد به مباحث انرژی در معماری و شهر پرداختند .در مقاله حاضر پژوهشهای انجام شده در ایران
در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت تا بتوان رویکرد پژوهشهای آتی و کمبودهای اطالعاتی در
زمینه انرژی در معماری و شهرسازی را شناخت .پژوهشهای انتخابشده از میان مقاالت منتشره
در نشریههای علمی-پژوهشی ،پایاننامههای کارشناسی ارشد و رسالههای دکتری هستند .علت این
انتخاب وجود داوری سختگیرانه در این قبیل مجالت و در دورههای تحصیالت تکمیلی است .از
طرفی پایاننامهها و رسالههای منتخب مربوط به دانشکدههای دارای رشته معماری و انرژی در کشور
هستند .خالصه نتایج بهدست آمده به شرح زیر است:
 بیشتر مطالعات بر اقلیم گرم و خشک ایران متمرکز هستند. تعداد مطالعات در زمینه معماری بسیار بیشتر از زمینه شهرسازی است. بیشتر مطالعات بر روی ساختمانهای مسکونی انجام گرفته است. -بیشتر مطالعات مبتنی بر شبیهسازی هستند و اعتبارسنجی مناسب برای نتایج صورت نگرفته است.

بهاینترتیب میتوان پیشنهادهای زیر را برای مطالعات بعدی پیشنهاد کرد:
 مطالعات آتی بیشتر مبتنی بر کار میدانی باشند. مطالعات شبیهسازی بهدرستی اعتبارسنجی شوند تا نتایج قابلاطمینان تلقی گردند. الزم است مطالعات بیشتری در سایر اقلیمهای ایران مانند معتدل و مرطوب ،سرد ،گرم و مرطوبانجام شود.
 شایسته است مطالعات انرژی در حوزه شهرسازی بیشتر انجام شود. کاربریهای مختلف ساختمانی مانند آموزشی ،درمانی نیز از نظر مباحث انرژی بررسی شوند. بهرغم سکونت نزدیک به یک سوم جمعیت کشور در روستاها ،سهم مطالعات انرژی در این بخشبسیار ناچیز است.
 دوره عمر و نیز انرژی نهان انواع مصالح در کشور باید مطالعه گردد. نقش تهویه طبیعی در شهرهای مختلف کشور بهویژه در اقلیم گرم و مرطوب و اقلیم معتدل ومرطوب مطالعه شود.
 نقش تهویه طبیعی در بافتهای جدید و قدیم شهرهای کشور مطالعه و مقایسه شود. جزایر حرارتی در شهرهای جدید بررسی و راهکارهای رفع مشکالت ارائه شوند. اطالعات روشنایی آسمان برای شهرهای مختلف ایران تهیه گردد. استفاده از روشنایی طبیعی در کاربریهای اداری ،آموزشی و مسکن در شهرهای مختلف ایرانبررسی شود.
 مباحث جدید با توجه به پیمانهای بینالمللی مانند صفر انرژی و صفر کربن بررسی و مطالعه شوند. مطالعات ارزیابی ساختمان تا حدی مغفول مانده است و نیاز به بررسی عمیقتر و بیشتر دارد. -تأثیر رفتار کاربران در ساختمان بر مصرف انرژی بررسی گردد.

77
بررسی پژوهشهای انرژی در زمینه معامری در ایران

76

آســایش حرارتــی موضــوع  29پژوهــش مختلــف بــود کــه  13مــورد بــه آســایش حرارتــی در فضــای
بــاز و  16مــورد بــه آســایش حرارتــی در فضــای بســته اختصــاص دارد .یکــی از مباحــث مهــم در مصــرف
انــرژی کشــور مــا تعییــن و تدقیــق محــدوده آســایش حرارتــی اســت کــه نــه فقــط در شــهرها ،بلکــه در
روســتاهای کشــور نیــز بایــد مــورد مطالعــه قــرار گیــرد .بهاینترتیــب بحثهــای انــرژی و صرفهجویــی آن
و اســتانداردهای مرتبــط واقعبینانهتــر تنظیــم و تدویــن خواهنــد شــد.

سال اول  /شامره اول  /بهار و تابستان 1400

اهمیــت پرداختــن بــه ســاختمانها ،محــات و شــهرهای صفــر کربــن را بیــش از پیــش آشــکار میســازد.
توجــه بــه ســاختمانهای صفــر انــرژی بهویــژه ســاختمانهای مســکونی ،خــود ازجملــه موضوعهایــی
اســت کــه بــه کاهــش کربــن در شــهر و ســاختمان یــاری خواهــد رســاند.

 از نظر تعداد عناوین مورد مطالعه ،بیشترین موضوعات به ترتیب طراحی پایدار ،سامانههای فعالو غیرفعال ،پوسته ساختمان ،فیزیک ساختمان ،آسایش حرارتی ،عناصر معماری ایرانی و ارزیابی
ساختمان هستند.

فهرست منابع

نور روز در کالسهای آموزشی بررسی موردی ،دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران .نامه معماری و
شهرسازی.15 ،

 احمدپور ،نسترن ( .)1393بررسی پلهای حرارتی در جداره خارجی بنا ،گروه انرژی و معماری .دانشکدهمعماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.
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فارسی

 آبروش ،مهدیه :حیدری ،شاهین ( .)1388تحلیل عملکرد حرارتی-رطوبتی پوسته ساختمان با دو روشپایدار و ناپایدار .فصلنامه هنرهای زیبا.71 ،40 ،

 آزاد ،حسن ( .)1388رهیافتی تحلیلی به نگرش فرمی در طراحی آدیتوریوم .گروه انرژی و معماری ،دانشکدهمعماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.
سال اول  /شامره اول  /بهار و تابستان 1400

 آزموده ،مریم ( .)1395تأثیر دیوارهای سبز بر کاهش آلودگی هوا و تحلیل دمای محیط در شهر تهران .رسالهدکتری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.

 اشرفی ،حیان ( .)1395بررسی تأثیرات پل رطوبتی بر عملکرد ساختمان و ارائه راهکار مناسب پیشگیری.پایاننامه کارشناسی ارشد ،گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،دانشگاه هنر.
 اعرابی ،سعیده ( .)1394بررسی اثر پوشش گیاهی بر سرمایش ساختمان در اقلیم گرم و خشک (نمونهموردی :تهران) .گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.

 اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران ( .)۱۳۸۶مشخصات کلی ،برنامه درسی و سرفصل دروس ،دورهکارشناسی ارشد ،رشته انرژی و معماری .پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.
 اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران ( .)۱۳۹۱برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد معماری و انرژی ،کارگروهویژه معماری .وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

 آصفی ،مازیار ،حقپرست ،فرزین ،و قلیزاده اورنگ ،فرزانه ( .)1395بررسی تطبیقی اختالف رفتار حرارتیمصالح پیشساختهسازی گنبد در اقلیم گرم و خشک ایران (نمونه موردی :شهر یزد و اصفهان) .پژوهشهای معماری
اسالمی.)3(4 ،

 افشینمهر ،وحید ( .)1390اصول طراحی پوسته داخلی برای ارتقای مطلوبیت آکوستیکی در دفاتر پالن باز.رساله دکتری ،دانشکده معماری ،دانشگاه علم و صنعت ایران.

 آقایی ،حامد ( .)1391تأثیر هوشمند سازی سایبان بر میزان مصرف انرژی ساختمانهای مسکونی شهرتهران .گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.

 اکرمی ابرقویی ،فاطمه ( .)1391بررسی عملکرد حرارتی ساختمانهای خاک پناه .گروه انرژی و معماری،دانشکده معماری ،دانشگاه ایالم.

 آقاسیزاده شعرباف ،سارا ( .)1394تحلیل عملکرد پلهای حرارتی ایجادشده در بالکنها و ارائه راهکارهایمؤثر در جهت کاهش آنها (نمونه موردی :تهران) .گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،دانشگاه هنر.

 -آیتاللهی ،سید محمدحسین ( .)1385ارزیابی پنجساله کارایی خانه خورشیدی .صفه.43 ،

 افشینمهر ،وحید ،عارف ،فهیمه ،و شانهساز ،مرضیه ( .)1394تحلیل عددی نماهای دوپوسته برای فصلتابستان .نقشجهان.85-77 ،)10(5 ،

 انصاری منش ،مریم ،و نصراللهی ،نازنین ( .)1393تعیین محدوده آسایش حرارتی ساکنان بهمنظوربهینهسازی کیفیت محیط داخل در ساختمانهای اداری کرمانشاه .نقشجهان.21-11 ،)7(4 ،

 ابراهیمیان ،آسیه ( .)1390کاهش مصرف انرژی با ارائه الگوی حملونقل پایدار در طراحی شهری بر اساسحرکت پیاده دوچرخه (مطالعه موردی :محله عودالجان تهران) .گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،پردیس
هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.

 ایرانمنش ،محمد ،و خواجهپور ،الهام ( .)1393آموزش معماری پایدار یا آموزش پایدار معماری .فصلنامههنرهای زیبا.92-83 ،57 ،

 ابوالحسنی ،نوشین ،ثقفی ،محمدجواد ،محمد کاری ،بهروز ،و فیاض ،ریما ( .)1395پانل مدوالر نمایساختمان باقابلیت گرمایش و سرمایش .نقشجهان.41-31 ،)1(6 ،

 بابایی ،فائزه ( .)1390بهینهسازی حرارتی گلخانه خورشیدی در واحدهای مسکونی آپارتمانی اقلیم سرد(شهر تبریز) .گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.

 ابوالحسنی ،نوشین ( .)1392طراحی نمای ساختمان اداری با بهرهگیری از ویژگیهای دیوار ترومب(اقلیمسرد) .گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.

 ابوالحسنی ،نوشین ،محمد کاری ،بهروز ،و فیاض ،ریما ( .)1394بهسازی حرارتی جدار ساختمانهایموجود در اقلیم سرد در ایران با بهرهگیری از ویژگیهای دیوار ترومب .مطالعات معماری ایران.)8(1 ،
 ابوسباغ ،محمدرضا ( .)1388بهینهسازی عملکرد بادگیرهای سنتی با رویکرد بادگیرهای گونه چند فشاری.گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،دانشگاه ایالم.
 ابوئی ،رضا ،مظفر ،فرهنگ ،و ذاکر عاملی ،لیال ( .)1391پیدایش بادگیر در خانههای دشت یزد-اردکان.مرمت و معماری ایران.28-15 ،)3(2 ،
 -احدی ،امیناله ،و خان محمدی ،محمدعلی ( .)1394عملکرد بهتر دانشجویان با بهرهگیری مناسب از

 ایمانی ،فاطمه ( .)1393استفاده از جرم حرارتی زمین بهمنظور بهینهسازی مصرف انرژی .پایاننامهکارشناسی ارشد ،گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.

 برزویی کوتنایی ،احمد علی ( .)1392استفاده ترکیبی از سیستم لولههای زیر زمینی و هواگرم کن خورشیدیبه منظور تأمین بخشی از انرژی بنای آموزشی در اقلیم معتدل و مرطوب .پایاننامه کارشناسی ارشد ،گروه انرژی و
معماری ،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.
 بلوردی ،محمد ( .)1389بررسی سامانههای مدیریت هوشمند ساختمان به همراه طراحی یک هتل هوشمنددر تهران .پایاننامه کارشناسی ارشد ،گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.
 بهادری ،علیاصغر ،و قهرمانی ،بیتا ( .)1392آسبادهای نشتیفان مثالی برای مهندسی هوشمندانه ایرانی.صفه.60 ،

بررسی پژوهشهای انرژی در زمینه معامری در ایران

 آبروش ،مهدیه ( .)1388بررسی مشکالت میعان و روش پیشگیری آن در طراحی مسکن دراقلیم گرم ومرطوب .پایاننامه کارشناسی ارشد ،گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.

 اسماعیلیان ،مریم ( .)1394بررسی تأثیرات شدید آب و هوایی بر روی عملکرد حرارتی و دوام دیوارهایخارجی ساختمان و ارائه راهکارهای مؤثر در جهت بهبود رفتار آنها .پایاننامه کارشناسی ارشد ،گروه انرژی و
معماری ،دانشکده معماری ،دانشگاه هنر.
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 بهزادفر ،مصطفی ،و منعام ،علیرضا ( .)1389تأثیر ضریب دید به آسمان در آسایش حرارتی کاربران فضایباز شهری ،بررسی بوستانهای منتخب شهر تهران .معماری و شهرسازی آرمانشهر.)5(3 ،

 بیات ،زیبده ( .)1389عملکرد حرارتی خانههای حیاط مرکزی در اقلیم گرم و خشک .گروه انرژی و معماری،دانشکده معماری ،دانشگاه ایالم.
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 -بینا ،محسن ( .)1387تجزیهوتحلیل اقلیمی شوادون ها در خانههای دزفول .فصلنامه هنرهای زیبا.37 ،33 ،

 خدادوستان ،پردیس ( .)1393طراحی جداره دوم برای ساختمان موجود به منظور بهبود عملکرد حرارتیجداره خارجی آن در پاسخ به عوامل اقلیمی .پایاننامه کارشناسی ارشد .گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری،
پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.
 خلیلی ،احمدعلی ( .)1390ارزیابی و تحلیل فنی-اقتصادی کاربرد تجهیزات نوین تولید و مدیریت انرژیدر معماری و شهرسازی .گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.

 خواجه پور ،هنگامه ( .)1388معماری سبز در جغرافیای سبز .گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.

سال اول  /شامره اول  /بهار و تابستان 1400

 تابان ،محسن ،پورجعفر ،محمدرضا ،بمانیان ،محمدرضا ،و حیدری ،شاهین ( .)1391تأثیر اقلیم بر شکلتـزیینات معماری با تکیه بر تحلیل میزان سایهاندازی خوونچینیهای آجری بافت تاریخی دزفول .نقشجهان ،سال
دوم ،شماره .3

 خیاط ،ایمان ( .)1394بررسی عوامل مؤثر بر بهرهگیری از نور روز در نورگیرهای داخلی ساختمانهایمسکونی مشهد .پایاننامه کارشناسی ارشد ،گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،دانشگاه هنر.

تحلیل انرژی و میزان کارآمدی یک
 تراز ،معصومه ،تقیزاده ،کتایون ،و عزیزی قهرودی ،مهرداد (.)1394ِ
نمونه نمای متحرک در شهر تهران .نقشجهان.64-55 ،)10(5 ،

 دلجوان فرشی ،نگار ( .)1390تحلیل بر ابعاد بهینه شناشیر در منطقه گرم و مرطوب نمونه موردی :بوشهر.گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،دانشگاه ایالم.

 تابان ،محسن ،پورجعفر ،محمدرضا ،بمانیان ،محمدرضا ،حیدری ،شاهین ( .)1392تعیین الگوی بهینهحیاط مرکزی در مسکن سنتی دزفول با تکیه بر تحلیل سایه دریافتی سطوح مختلف حیاط .باغ نظر.)27(10 ،

 جهادیان ،ساسان ( .)1389دهکده شهری الگوی توسعه پایدار .گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.
 جوادی ،رضا ( .)1392بررسی آسایش حرارتی در فضاهای سبز شهری با رویکرد طراحی محیطی ،نمونهموردی پارک ملت ارومیه .گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،دانشگاه ایالم.

 دفتر مطالعات و نظام معماری ( .)1370مقررات ملی ساختمانی ایران مبحث – 19صرفهجویی در مصرفانرژی.

 رزاقی زاده ،فرنوش ( .)1393تلفیق پنل های خورشیدی با معماری بومی کویری در مجتمع گردشگری-تفریحی مروست یزد .گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.

 رسولی ،محسن ،رهبر ،نادر ،و قریشی نژاد ،محسن ( ،)1395مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینهمدلسازی انرژی در ساختمان با استفاده از نرمافزار انرژی پالس .مجله مهندسی مکانیک و ارتعاشات،)2(7 ،
.32-26

 چهرازی ،بهنام ( .)1388بررسی و انجام ممیزی یک ساختمان موجود چهار طبقه در تهران و انجامتحلیلهای کامپیوتری جهت تعیین عملکرد حرارتی ساختمان در دوره گرمایش .پایاننامه کارشناسی ارشد .گروه
انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.

 رضائی حریری ،محمدتقی ،و فیاض ،ریما ( .)1379نمای گردآورنده در یک ساختمان بلند تهران .فصلنامههنرهای زیبا.8 ،

 حبیب ،فرح ،برزگر ،زهرا ،و چشمه قصابانی ،مریم ( .)1393رتبهبندی پارامترهای مؤثر بر مصرف انرژیساختمان با کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی .نقشجهان.53-47 ،)7(4 ،

 سخندان سرخابی ،زهرا ،و خانمحمدی ،محمدعلی ( .)1393ارتقای کارکرد سرمایشی و تهویهای بنا بااستفاده از اجزای پیشآمده پوستههای خارجی .معماری و شهرسازی آرمانشهر.49-39 ،)13(7 ،

 حاجی پور ،خلیل ،و فروزان ،نرجس ( .)1393بررسی تأثیر فرم شهر بر میزان مصرف انرژی عملکردی دربخش مسکونی ،نمونه موردی :شهر شیراز .فصلنامه هنرهای زیبا.26-17 ،60 ،

 حزبئی ،مرتضی ،ادیب ،زهرا ،و نصراللهی ،فرشاد ( .)1393تهویه طبیعی در شوادونهای شهر دزفول بابهرهگیری از مدلسازی  .CFDباغ نظر.30 ،11 ،

 حقشناس ،محمد ( .)1388طراحی و محاسبه سایهاندازهای طیفی جدید و تأثیر آن بر نور طبیعی و انرژیورودی ساختمان .گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.
 حیدری ،ابوالفضل ( .)1394مطالعه و تحلیل شیوههای بومی استفاده از باد در جهت الگوگیری و اصالحمعماری مسکن روستایی سیستان .دانشکده معماری ،دانشگاه علم و صنعت ایران.
 حیدری ،شاهین ،و عینی فر ،مهدی ( .)1390جریان هوا ،واکنش حرارتی و آسایش در سیاهچادر (مطالعهموردی کوچروان ایالم) .فصلنامه هنرهای زیبا.63 ،47 ،

 حیدری ،شاهین ،محمدکاری ،بهروز ،و عسکری انارکی ،احمد ( .)1394تلفیق گردآور خورشیدی حرارتیبا نمای ساختمان .نقشجهان.41-31 ،)10(5 ،

 زارعی هروی ،شایالن ( .)1391بهینهسازی نماهای خورشیدی جهت استفاده حداکثر از نور خورشید درفضاهای اداری شهر تهران .گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.

 سروش ،علی ( .)1389تدوین یک سامانه ارزیابی ساختمان پایدار برای کشور ایران .گروه انرژی و معماری،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.
 سلگی ،ابراهیم ( .)1393بهینهسازی جرم حرارتی موجود در سیستم تهویه شبانه .گروه انرژی و معماری،دانشکده معماری ،دانشگاه هنر.
 سلگی ،ابراهیم ،محمدکاری ،بهروز ،فیاض ،ریما ،حسینی ،بهشید ،و طاهری ،هلیا ( .)1395افزایشعملکرد تهویه شبانه در ساختمانهای اداری با استفاده از مواد تغییر فازدهنده ،نمونه موردی :شهر یزد .آرمانشهر،
.62-53 ،)17(9

 سهرابی شعبجره ،سحر ( .)1394بررسی کارایی اقلیمی ایوان در ابنیه سنتی اقلیم گرم و خشک .گروه انرژیو معماری ،دانشکده معماری ،دانشگاه هنر.
 -سهیلی فرد ،مهدی ،اختر کاروان ،حمید ،فالحی ،سلوا ،و محمدمرادی ،اصغر ( .)1392بررسی تعامل
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 پوینده ،راضیه ( .)1390طراحی سیستم ترکیبی خورشیدی و جزئیات اجرایی آن جهت تأمین آب گرمو بخشی از گرمایش مورد نیاز ساختمانها در شهر تهران به همراه طراحی یک مجتمع مسکونی .گروه انرژی و
معماری ،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.

 خاتمی ،سیدمحمدجعفر ،و فالح ،محمدحسن ( .)۱۳۸۹جایگاه آموزش پایداری در معماری و ساختمان.صفه.50 ،

اصول معماری ایرانی و انرژی خورشیدی از منظر فرم ،تقارن و جهتگیری ،نمونه موردی :خانهی عباسیان کاشان.
معماری و شهرسازی آرمانشهر.)11(6 ،
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 شاپوریان ،سیدمحمدهادی ( .)1390بررسی و امکانسنجی کاربرد برخی مصالح بازیافتی با هدف عایقکاریحرارتی جدارهای ساختمانی در داخل کشور .پایاننامه کارشناسی ارشد .گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری،
پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.
 شارقی ،نسیم ( .)1391استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر جهت دستیابی به شرایط آسایش حرارتی درآسایشگاه سالمندان .گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.

 شعبانی صمغ آبادی ،وحید ( .)1389بررسی عملکرد و طراحی بام در اقلیم سرد و معتدل تهران .گروه انرژیو معماری ،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.
سال اول  /شامره اول  /بهار و تابستان 1400

 شهابیان ،پویان ،زرین ،بهار ،و عظیمی ،شراره ( .)1392بررسی ارتباط بین کاربری ـ حملونقل و میزانمصرف انرژی نمونه موردی :مناطق بیستودو گانه شهرداری تهران .صفه.63 ،
 -صابری ،امید ( .)1386راهنمای طراحی اقلیمی .پایاننامه دکتری ،دانشکده معماری ،دانشگاه شهید بهشتی.

 عمادیان رضوی ،سیده زینب ،و آیتاللهی ،محمدحسین ( .)1393بهرهگیری از ثبات حرارتی زمین در ایجادآسایش حرارتی .صفه.64 ،
 غریبی ،مرضیه ( .)1391تأثیر طراحی پوستههای ساختمانی بر میزان مصرف انرژی در آپارتمانهایکمارتفاع اقلیم گرم و خشک .گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،دانشگاه ایالم.

 غفاری جباری ،شهال ،غفاری جباری ،شیوا ،و صالح ،الهام ( .)1393تأثیر طراحی آکوستیکی در تأمینآسایش صوتی در آپارتمانهای مسکونی شهر تهران .معماری و شهرسازی آرمانشهر.7 ،
 غیاثوند ،احمد ( .)1391ارائه یک مدل ریاضی برای پیشبینی شرایط بهینه آسایش حرارتی و مصرف انرژیدر ساختمانهای مسکونی .گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،دانشگاه ایالم.

 فارسی ،علیرضا ( .)1388بررسی رابطه سطح ،حجم و فرم بنا با تابش برای تولید برق خورشیدی در منطقهگرم و خشک .پایاننامه دکتری ،دانشکده معماری ،دانشگاه علم و صنعت ایران.
 فاضلی ،زینب ( .)1391بررسی تأثیر ارتفاع ساختمان بر تهویه طبیعی در ساختمانهای دارای آتریوم در اقلیمگرم و خشک .گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،دانشگاه ایالم.

 صالحی ،علی ( .)1394طراحی سامانه مرکب دودکش خورشیدی در ترکیب با کانال تبادل حرارت زیرزمینی جهت پیشگرمایش در شهر کرج .گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،دانشگاه هنر.

 فخاری ،مریم ( .)1390بررسی اثر دودکش خورشیدی در کاهش بار حرارتی ساختمانهای اداری دراصفهان .گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.

 طاهباز ،منصوره ،جلیلیان ،شهربانو ،و موسوی ،فاطمه ( .)1391آموزههایی از معماری اقلیمی گذرهایکاشان ،تحقیق میدانی در بافت تاریخی شهر .مطالعات معماری ایران.)1(1 ،

 فخاری ،مریم ،حیدری ،شاهین ،و فیاض ،ریما ( .)1393عوامل مؤثر بر تهویه غیرفعال دودکش خورشیدی(نمونه موردی :شهر اصفهان) .نامه معماری و شهرسازی.12 ،

 ضرغامی ،اسماعیل ( .)1387اصول پایداری در مجتمعهای مسکونی .دانشکده معماری ،دانشگاه علم وصنعت ایران.

 طاهباز ،منصوره ،جلیلیان ،شهربانو ،موسوی ،فاطمه ،و کاظمزاده ،مرضیه ( .)1394تأثیر طراحی معماریدر بازی نور طبیعی در خانههای سنتی ایران .معماری و شهرسازی آرمانشهر.)15(8 ،

 طایفی اقدم ،امیر صالح ( .)1388بررسی معیارهای مصرف و برچسب انرژی ساختمان در اقلیم تهران .گروهانرژی و معماری ،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.
 طهماسبی ،فرهنگ ( .)1387ممیزی انرژی یک ساختمان مسکونی با بهرهگیری از نرمافزارهای شبیهسازیانرژی در ساختمان .پایاننامه کارشناسی ارشد .گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا،
دانشگاه تهران.

 طوسی ،مریم ( .)1393طراحی مجموعهای اقلیمی در اقلیم گرم و خشک .گروه انرژی و معماری ،دانشکدهمعماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.

 فخاری ،مریم ،و حیدری ،شاهین ( .)1393بهینهسازی دودکش خورشیدی و بررسی اثر آن بر تهویهساختمان .فصلنامه هنرهای زیبا.88-83 ،54 ،

 فدایی ،راحیل ( .)1389بررسی شیوههای طراحی سامانههای فتوولتاییک یکپارچه با ساختمان .صفه.49 ، -فدایی ،راحیل ( .)1391طراحی ساختمانهای یکپارچه با فتوولتاییک در شهر تهران .صفه.56 ،

 فرخزاد ،محمد ( .)1387تأثیر اقلیم محلی در ساختار اقلیم شهری .رساله دکتری ،دانشکده معماری،دانشگاه شهید بهشتی.

 فالحپور ،مرضیه ( .)1392بهبود تهویه طبیعی در ساختمان به کمک پوسته ساختمان .گروه انرژی و معماری،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.
 فیاض ،ریما ( .)1392سطح بهینه پنجره ساختمانهای مسکونی در اردبیل و تهران .نامه معماری وشهرسازی.10 ،
 -قیابکلو ،زهرا ( .)1380خنکسازی غیر مکانیکی تبخیری .فصلنامه هنرهای زیبا.8 ،

 عسکری انارکی ،احمد ( .)1392بهینهسازی پوسته ساختمانی عایقبندی شده در برابر هدایت حرارتی باهدف بهرهمندی از انرژی تابشی خورشید .گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه
تهران.

 قیابکلو ،زهرا ( .)1392طراحی آکوستیکی سالن همایش چندمنظوره با الهام از پوسته صدف دریایی.فصلنامه هنرهای زیبا.24-17 ،)2(55 ،

 علیپور کاسگری ،فاطمه صغری ( .)1391طراحی پوسته در اقلیم معتدل و مرطوب با بهرهگیری از علمبیونیک .گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.

 -کاظمی ،محمد ،و آیتاللهی ،سید محمدحسین ( .)1391معرفی سردابهای یزد و فضاهای مرتبط با آن

 عطروش ،علی ( .)1393راهکارهای معماری سنتی ایران در اقلیم گرم و خشک با توجه به تهویه طبیعی.گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.

 کاظمی ،عالیه ،شکوری گنجوی ،حامد ،رئوفی ،زینب ،حسینزاده ،مهناز ،و شکیبا ،شیوا ( .)1392مروری برمطالعات مدلسازی عرضه انرژی و انتخاب بهترین تحقیقات انجام شده در ایران با استفاده از فرایند تحلیل سلسله
مراتبی .مجله پژوهشهای برنامهریزی و سیاستگذاری انرژی.28-5 ،)2(1 ،
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 شرافت ،شهاب ( .)1394ارزیابی استفاده از سامانههای سرمایشی در ساختمانهای مسکونی شهر یزد .گروهانرژی و معماری ،دانشکده معماری ،دانشگاه هنر.

 عمادیان رضوی ،سیده زینب ( .)1390آسایش در پناه خاک :ثبات حرارتی زمین و رفتار حرارتی بنا.پایاننامه دکتری ،دانشکده معماری ،دانشگاه شهید بهشتی.

همراه تحلیلی از نگاه مفاهیم پایداری .صفه.56 ،
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یزدی و کرمانی .فصلنامه هنرهای زیبا.69 ،48 ،

 متولی ،کاوه ( .)1388طراحی مجتمع اقامتی مسکونی با رویکرد کاهش مصرف انرژی (تاالب عینکرشت) .گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.

 میریان ،صدیقه سادات ( .)1390امکانسنجی استفاده از سیستم لولههای زیرزمینی جهت تأمین درصدیاز انرژی بنا (نمونه موردی :بررسی کارایی سیستم در یک بنای آموزشی در تهران) .پایاننامه کارشناسی ارشد .گروه
انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.

 ماستری فراهانی ،وحید ( .)1389واحد همسایگی پایدار نمونه موردی طراحی محلهای در شهر جدیدپردیس .گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.

 محمد ،شقایق ( .)1393مطالعه رفتار حرارتی مصالح رایج در ساخت دیوار ،مطالعه موردی ،ساختمانهایمسکونی شهر تهران .فصلنامه هنرهای زیبا.69 ،53 ،
 -محمدی ،امین ،و آیتاللهی ،سید محمدحسین ( .)1390طراحی سایهبان الگو در بوشهر .صفه.54 ،

سال اول  /شامره اول  /بهار و تابستان 1400

 محمدی ،محمد ( .)1391طراحی بهینه گلخانه برای تأمین گرمایش در ساختمانهای مسکونی در تهران.گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.

 محمدی ،مریم ( .)1391امکانسنجی استفاده از پنجرههای دوالیهی تهویه شونده و بررسی تأثیر آن برعملکرد حرارتی ساختمانهای مسکونی .گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه
تهران.
 محمودی ،سیدامیرسعید ،قاضیزاده ،سیده ندا ،و منعام ،علیرضا ( .)1390تأثیر طراحی در آسایش حرارتیفضای باز مجتمعهای مسکونی ،نمونه مورد مطالعه :فاز سه مجتمع مسکونی اکباتان .فصلنامه هنرهای زیبا،42 ،
.59
 محمودی ،مهناز ،و پورموسی ،محبوبه ( .)1389پتانسیل سنجی انرژی باد و نقش بنیادین آن در تهویه مطبوعو زدودن رطوبت ،نمونه موردی :شهرستان رشت (منطقه گلسار) .معماری و شهرسازی آرمانشهر.)4(3 ،

 مدی ،حسین ( .)1389معیارهای بهبودی کالبدی نورگیرهای داخلی در ساختمانهای اداری (با توجه بهعملکرد حرارتی ایستا در اقلیم گرم و خشک) .رساله دکتری ،دانشکده معماری ،دانشگاه علم و صنعت ایران.

 مسندی ،مریم ( .)1387مطالعه تأثیر بام بر دمای داخل .گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،پردیسهنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.
 مسندی ،مریم ،و حیدری ،شاهین ( .)1389شبیهسازی بامها راهکار بررسی دقیق تأثیرات دمایی در محیطیمجازی .فصلنامه هنرهای زیبا.5 ،42 ،
 معتمدی ،سارا ( .)1393بررسی الگوی مصرف انرژی در ساختمانهای اداری شهر تهران و ارائه برنامههایزمانبندی تیپ (قابلاستفاده در نرمافزار انرژی پالس و ارزیابی از طریق شبیهسازی یک نمونه موردی با برنامههای
زمانبندی مختلف) .گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.

 معماریان ،سینا ( .)1394بررسی عوامل مؤثر بر طول دوره گذر فصلی در ساختمانهای مسکونی .گروهانرژی و معماری ،دانشکده معماری ،دانشگاه هنر.

 منعام ،علیرضا ( .)1390آسایش محیطی در فضای باز شهری ،ارزیابی آسایش حرارتی در پارکهای منتخبشهر تهران .رساله دکتری ،دانشکده معماری ،دانشگاه علم و صنعت ایران.
 مهدوی نژاد ،محمدجواد ،بدری ،نگار ،و فخاری ،مریم ( .)1392تبیین الگوی انرژی دوستی در ساختمانهابر اساس رفتار حرارتی انواع بامها .نقشجهان.)5(3 ،
 -مهدوی نژاد ،محمدجواد ،و جوانرودی ،کاوان ( .)1390مقایسه تطبیقی اثر جریان هوا بر دو گونهی بادگیر

 -موالن ،خسرو ( .)1382مالحظات آکوستیکی در طراحی یک فضا .صفه.36 ،

 میریان ،صدیقه سادات ،خلجی اسدی ،مرتضی ،و رضائی حریری ،محمدتقی ( .)1390امکانسنجیاستفاده از سیستم لولههای زیرزمینی جهت تأمین درصدی از انرژی بنا (نمونه موردی :بررسی کارآیی سیستم در یک
بنای آموزشی در تهران) .فصلنامه هنرهای زیبا.51 ،46 ،

 میرئی ،مسعود ( .)1390ارائه الگوی پوسته خارجی ساختمان مسکونی با رویکرد تلفیق سیستمهایفتوولتائیک در شهر تهران .گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،دانشگاه ایالم.
 ناصر پیرسرایی ،سیامک ( .)1394سرمایش ساختمان در تابستان با استفاده از سیستم سرمایش مستقیم دراقلیم معتدل و مرطوب .گروه انرژی و معماری ،دانشکده معماری ،دانشگاه هنر.

 نبی میبدی ،مسعود ( .)1388تبیین چارچوب نظری برای تدوین مقررات ملی ساختمان .رساله دکتری،دانشکده معماری ،دانشگاه شهید بهشتی.

 نفیسی ،امیر ( .)1394بررسی ابعاد و جهتگیری حیاط مرکزی در اقلیم شهر شیراز .گروه انرژی و معماری،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.
 نمازیان ،علی ،و سپهری ،یحیی ( .)1394نقش شیشه (پنجره) در رفتار حرارتی ساختمان .مسکن و محیطروستا.)۱۵۲(34 ،

 نیلفروشان ،محمدرضا ( .)1393تدوین اصول استفاده از نور طبیعی در مدارس ابتدایی .رساله دکتری،دانشکده معماری ،دانشگاه علم و صنعت ایران.
 وزارت نیرو ( .)1394ترازنامه انرژی سال ،1392معاونت امور برق و انرژی .دفتر برنامهریزی کالن برق وانرژی.

 وطندوست ،صالح ( .)1390فرم و اندازه بهینه آتریوم برای ساختمانهای اداری در شهر تهران .گروه انرژیو معماری ،دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.
 وکیلی نژاد ،رزا ( .)1392تأثیر ترکیبی ویژگیهای کالبدی بنا و الگوهای تهویه بر میزان مصرف انرژی درساختمانهای مسکونی (نمونه موردی ساختمانهای تهویه یکطرفه در اقلیم گرم و خشک شیراز) .رساله دکتری،
دانشکده معماری ،دانشگاه علم و صنعت ایران.
 هادیانپور ،محمد ،مهدوی نژاد ،محمدجواد ،بمانیان ،محمدرضا ،و حقشناس ،محمد ( .)1393ظرفیتسنجی بهکارگیری پوستههای دوجداره در طراحی معماری اقلیم گرم و خشک ایران بهمنظور کاهش مصرف انرژی
(نمونه موردی شهر یزد) .فصلنامه هنرهای زیبا.38-29 ،59 ،
 هاشمی ،فاطمه ،و حیدری ،شاهین ( .)1390بررسی کارکرد اقلیمی حیاط زمستان نشین در مناطق سردسیر(نمونه موردی :شهر اردبیل) .نامه معماری و شهرسازی.6 ،
 -هاشمی ،فاطمه ،و حیدری ،شاهین ( .)1391تأثیر طراحی معماری بر مصرف انرژی منازل مسکونی اقلیم
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 گیالنی ،سارا ( .)1391تحلیل حرارتی فضای خورشیدی هماهنگ با معماری .رساله دکتری ،پردیسهنرهای زیبا ،دانشگاه تهران.

 مهدیزاده سراج ،فاطمه ،چاپلقی ،غالمرضا ،و صنایعیان ،هانیه ( .)1393تأثیر وجود پیشورودی بر رفتارحرارتی فضای اصلی در اقلیم گرم و خشک ایران (بررسی خانههای قدیمی شهر یزد) .معماری و شهرسازی ایران،
.)8(1

- Alamdari, P., Nematollahi, O., & Alemrajabi, A. (2013). Solar energy potentials in Iran: A review.
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 21, 778–78.
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- Bahrami, M., & Abbaszadeh, P. (2013). An overview of renewable energies in Iran. Renewable
and Sustainable Energy Reviews, 24, 198–208.
- Ghaffari, A., Mofidi, S. M. (2014). Comparing Reverberation Time in West Churches and
Mosques of Qajar Era in Tabriz. Armanshahr Architecture & Urban Development, 7(12), 13-29.
- Hosseini, S. H., Mahmoudzadeh Andwari, A., AbdulWahid, M., & Bagheri, G. (2013). A review on
green energy potentials in Iran. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 27, 533–545.
- Mayer, P. (2009). Guidelines for writing a review article. Zurich-Basel Plant Science Center.
- Mohammadnejad, M., Ghazvini, M., Mahlia, T. M. I., Andriyana, A. (2011). A review on energy
scenario and sustainable energy in Iran. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15, 4652– 4658.
- Zandieh, M., Khaleghi, I., & Rahgoshay, R. (2012). Iranian vernacular architecture: notable
example of a thermal mass. International Journal of Architectural Engineering & Urban Planning, 22
(1).
- URL1: https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/reports/1395/g_nsonvm_95.pdf, last accessed:
2/4/2017.

.9 ، نامه معماری و شهرسازی.) شهر اردبیل،سرد با تکیه بر چرخه خورشیدی (مطالعه موردی

 بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی اقلیم.)1391(  هاشمی، و حیدری، فاطمه، هاشمی.56 ، صفه. شهر اردبیل: نمونه موردی،سرد

 بررسی سیستم نماهای دو پوسته به همراه مطالعه یک نمونه موردی در تهران و.)1388(  نیلوفر، هاشمی دانشگاه، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده معماری، گروه انرژی و معماری.طراحی یک ساختمان اداری بر اساس آن
.تهران
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 بررسی کیفی و کمی انواع سامانههای برودتی.)1391(  سارا، و داهی، غالمرضا، اکرمی، هومن، یارمحمدی.)139( ۳۱ ، مسکن و محیط روستا. روستای خور، مطالعه موردی،رایج در بناهای مسکونی روستایی

 دانشکده، گروه انرژی و معماری. مطالعه و بررسی عملکرد پنجره در اقلیم سرد.)1389(  آرش، یزدی زاد. دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا،معماری

 بررسی عملکرد صوتی کالسهای درس در مدارس متوسطه و بهینهسازی وضع.)1391(  فاطمه، یوسفی. دانشگاه ایالم، دانشکده معماری، گروه انرژی و معماری.موجود
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Abstract
Since 1991, building energy studies has received increasing attention in Iran after Iranian national building
regulations (Code No.19) was published. Fourteen years later, Master course of “Energy and architecture”
was founded in Tehran University. This article reviews a quarter of a century research, in a systematic analysis
considting of 165 master thesis and 32 dissertations and 183 articles published in scientific-research journals
between 1992 and 2017. The purpose of the article is to map and review the publications based on systematic
analysis according to the following categories: climate, function, research method and etc. The study showed
that most of the documents are about architecture and residectial buildings. About 70% of researchs are concertrated on hot arid climate and 54% of them used energy simulation as research method without being
validated. Also we suggested that in the future researchs on enrgy issues in Iran, it would be necessary the
following issues to be considered: daylighting, natural ventilation, optimization of active and passive systems,
zero carbon buildings and neighborhoods and educational buildings and health care buildings.
Keyword: Energy Studies, Energy and Architecture, Energy in Building, Climate Oriented Building.
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