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تأمین انرژی ساختمان در شهر تبریز با توجه به تغییر اقلیم بر مبنای مدل ANP
عطا غفاری ،1بهروز سبحانی 2خدیجه میکائیلی ،3فاطمه قویدل

4

چکیده
محیط زیست یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمار می آید .با توجه به کاهش و پایان یافتن انرژیهای تجدیدناپذیر و
آلودگیهای زیست محیطی نشأت گرفته ازآنها ،انرژی های تجدیدپذیر که همیشگی و طبیعی و کم هزینه هستند جایگاه
ویژهای یافتهاند .از سویی نیز مساله تغییر اقلیم و گرم شدن کرهی زمین و تغییرات آب و هوایی مستمر در جهان ،محیط
زیست شهری را تحت تأثیر خود قرار داده است و ممکن است این شرایط محیطی بر روی محیط داخلی و عملکرد انرژی
برای حفظ آسایش حرارتی داخل ساختمان تأثیر بگذارد .به سبب اهمیت این موضوع ،در این پژوهش طراحی مطابق با
اقلیم مورد تحقیق قرار داده شد .روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانهای و بررسی-
های میدانی است .در این پژوهش به جهت بررسی تعیین معیارهای اقلیمی مهم و مطرح در طراحی اقلیمی شهر تبریز ،داده-
های هواشناسی ایستگاه تبریز در طول دورهی آماری  1691تا  2112جمعآوری شد .بعد از تعیین معیارهای مؤثر در طراحی
اقلیمی به منظور وزندهی معیارها از مدل  ANPاستفاده گردید .سپس وزن نهایی هر معیار تعیین و الویتبندی آنها انجام
شد .بدین صورت که از بین  41معیار در نظر گرفته شده در این مطالعه 11 ،معیار برگزیده شد که در این میان معیار استفاده
از حرارت خورشید باالترین رتبه را کسب کرد که سایر معیارها را نی ز تحت تاثیر خود قرار میدهد و سیستم گرمایش و
سرمایش ساختمان را با حداقل رساندن مصرف سوخت فسیلی میتواند فراهم آورد.

واژگان کلیدی :انرژی ،تحلیل چند معیاره ( ،)ANPتغییر اقلیم ،طراحی اقلیمی ،شهر تبریز.
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مقدمه

توجه به انرژیهای تجدیدپذیر با توجه به اینکه منابع کنونی دنیا رو به زوال میباشد
امری اجتنابناپذیر است (لی و همکاران .)381 :2112 ،1نقطهی آغازین رعایت ضوابط
طراحی اقلیمی ،دستورالعملهای طرحهای جامع و تفصیلی شهری است که متاسفانه
نادیده گرفته میشود (شیخ بیگلو و محمدی .)92 :1386 ،از سویی نیز عدم توجه به
اقلیم منطقه و طراحی یک نوع ساختمان برای انواع مناطق آب و هوایی ،کاری است که
امروزه معماری مدرن به آن دست زده است و در پی توجه به فاکتورهای بومی ،محله-
ای ،منطقهای و اقلیمی محدودهی زندگی خود نیست (احمدی و همکاران .)2 :1362 ،با
استفاده از استراتژیهای وابسته به آب و هوا ،تکنیکهای ساخت و ساز و نوع استفاده
از ساختمان ،به طور طبیعی میتوان آسایش محیطی را برای کاربران آن محل فراهم
نمود (آل عذری و آل رواهی .)1 :2112 ،2از سویی زمان نشاندهندهی آن است که
طراحی ساختمان نیاز به در نظر گرفتن عملکرد فعلی و آیندهی ساختمان با هدف انطباق
و انعطاف پذیری آن نسبت به تغییرات محیط زیست میباشد (گوآن.)2 : 2116 ،3
گستردگی مشکل گازهای گلخانهای به حدی است که بشر نیاز دارد به سرعت از
استفادهی گازهای گلخانهای حاصل از سوختهای فسیلی ،به سمت وابستگیهای بیشتر
به انرژی تجدید شوندهی پاک حرکت کند (نوروزیان ملکی و همکاران-31 :1361 ،
 .)21گرم شدن کرهی زمین و تغییرات آب و هوایی مستمر در جهان ،محیط زیست
شهری را تحت تأثیر خود قرار داده است و ممکن است این شرایط محیطی بر روی
محیط داخلی و عملکرد انرژی برای حفظ آسایش حرارتی داخل ساختمان تأثیر بگذارد
(وایلد .)3 :2112 ،4در نهایت به منظور طراحی ساختمان هوشمند و بیوکلیماتیک ،نیاز
به شناخت آب و هوای منطقه برای رسیدن به آسایش حرارتی ،حرف اول را میزند
(پوروحیدی و اوزدنیز )9 :2113 ،1تا در این صورت نیاز به انرژی برای گرمایش و
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سرمایش ساختمان به حداقل برسد (نجفی و شاهدی 1 :1369 ،و گالینلی و همکاران،1
 .)361 :2112توجه به تهویهی طبیعی ساختمان (لوماس و همکاران )2112 ،2و استفادهی
مطلوب از انرژی خورشیدی ،ساختمان را به یک بنای فعال در تامین انرژی خود مبدل
میسازد (اسدی و همکاران .)1 :1388 ،شهر تبریز به عنوان یک کالن شهر ،از یک سو
با رشد سریع جمعیت و نیاز فزاینده به مسکن روبروست که این امر منجر به رشد
آپارتمان سازی و ایجاد شهرک های جدید شده است و از سوی دیگر ،مشکالتی چون
آلودگی هوا و کمبود انرژی ،بر لزوم رعایت اصول پایداری در این بخش تأکید می
کنند .در این راستا بررسی عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژی در ساختمان ضروری به
نظر می رسد (یاوری .)3 :1386 ،منطقهی مورد مطالعه در این پژوهش جزو مناطق
سردسیر بوده و تأمین هزینهی انرژی به دلیل مصرف یا تقاضای زیاد آن ،همواره
مشکالتی را به همراه داشته است (جهانبخش و عدالت دوست .)9 :1361 ،از این رو،
بررسی و شناخت دقیق انرژی خورشیدی و دیگر عناصر و عوامل کالبدی اقلیمی به
عنوان بهترین منابع انرژی جهان در منطقه مورد مطالعه برای برنامهریزی و مدیریت
صحیح انرژی و دستیابی به آیندهای مطمئن امری ضروری است.
توی 3و همکاران ( )2112مطالعهای را بر اساس شاخص ترمو هیگرومریک 4به منظور
تعیین آسایش زیست اقلیمی در سه زمین متفاوت روستایی ،شهری و جنگلی-شهری در
شهرستان ارزروم که یک نوع آب و هوای قارهای شدید غالب بر آن است ارائه نموده-
اند .این شاخص به بررسی ارتباط رطوبت و دما با آسایش اقلیمی منطقه میپردازد.
آقبووال )2111( 1به اهمیت اقلیم در معماری و طراحی نیجریه پرداخته است .وی
طراحی ساختمانهای ترکیبی ،استفاده از انرژی خورشیدی و تهویهی طبیعی را برای
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نیجریه پیشنهاد مینماید .تانی و همکاران )2112( 1با یک بازبینی به اصالح دمای شهری
با شرایط آب و هوای گرم و مرطوب با استفاده از طراحی مناظر طبیعی 2پرداختهاند.
آنها به این نتیجه دست یافتند که شیوههای طراحی مناظر طبیعی از طریق فعل و انفعال
پوشش گیاهی طبیعی در مناطق استوایی گرم و مرطوب قابل اجراست .لنور 3و همکاران
( )2113به طراحی سایهی خورشیدی به منظور بررسی آسایش حرارتی و بصری در
مناطق گرمسیری پرداختند و مقالهی خود را بنا بر روش شبیهسازی با هدف کمک به
بهینهسازی طراحی ساختمانهای غیر فعال انجام دادند .کاستیال 4و همکاران ()2114
پژوهشی را در مورد کنترل آسایش حرارتی از طریق یک استراژی غیر خطیMPC : A

در یک ساختمان زیستاقلیم انجام دادهاند .سانگ 1و همکاران ( )2111به بررسی تاثیر
اقلیم مسکن بر راحتی انسان از نظر جسمی و روانی انجام دادهاند .دین و بروتاس

9

( )2112نیز به بررسی ارزیابی تغییرات اقلیم و تاثیر آن بر آسایش مسکن در انگلستان
پرداختهاند .یاوری و همکاران ( )1386تأثیر ارتفاع ساختمان در میزان مصرف انرژی را
مطالعه نمودهاند .نتیجهی این تحقیق حاکی از آن است که ساختمانهای  4-3طبقه
بهینهترین حالت از نظر میزان مصرف انرژی است .حسینی ( )1362به مطالعهی نوع اقلیم
شهر ارومیه بر مبنای شاخصهای اولگی ،ماهانی و اوانز پرداخته است که نتیجهی آن
ارائهی راهکارهای اقلیمی مناسب برای طراحی مسکن در شهر ارومیه بوده است .پور
خباز و همکاران ( )1362برای آنالیز تناسب اراضی کشاورزی دشت قزوین از مدل
 ANPاستفاده نمودهاند .کیانی و همکاران ( )1363اولویتبندی تعیین راهبردهای توسعه
فضای عمومی شهر زابل را با مدل  ANPصورت دادهاند .نظمفر و روشن رودی ()1363
با استفاده از مدل سلسلهمراتبی  AHPو تحلیل شبکه  ANPبه ارزیابی سنجش سطح
پایداری توسعه در محالت منطقهی  6شهر مشهد پرداختهاند .کالنتری خلیل آباد و
9
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همکاران ( )1361در مطالعهای معماری همساز با اقلیم مسکن روستایی استان سمنان را
در سه پهنهبندی انجام دادند .در همین راستا محمدزاده و همکاران ( )1369به ارزیابی
کیفیت معماری – اقلیمی مساکن روستای روشنق در استان اردبیل بعد از زمینلغزش
سال  1312پرداختهاند .این پژوهشها و سایر فعالیتهای صورت گرفته در طی سالهای
اخیر ،رویکرد توجه به طراحی اقلیمی را بیش از پیش نموده است .از سویی دیگر نیز
قابلیت مدل  ANPبرای تصمیمگیران مرتبط با مسایل مختلف ،نمایان شده است .این در
حالی است که در تصمیمگیری معیارهای مهم طراحی اقلیمی تاکنون از این روش
استفاده نشده است .لذا استفاده از این مدل در این پژوهش یک نوآوری بوده است که
امید است برای انتخاب مهمترین معیارهای قابل استفاده در معماری اقلیمی مورد توجه
قرارگیرد .در کشور ایران ،صرفهجویی و بهینهسازی مصرف انرژی و کاربرد انرژیهای
پایدار در حال حاضر ،هیچگونه نقشی در فرهنگ ساختمانی نداشته است (شمس و
خداکرم .)63 :1386 ،با این وجود ،براساس پیشینهی مطرح شده ،در تحقیق حاضر نیز
سعی بر این بوده است که تأثیر اقلیم بر روی معماری شهر تبریز با استفاده از روش
 ANPکه یکی از بهترین فنون برجسته تصمیم گیری چند معیاره  1است پرداخته شود تا
بر اساس نتایج کسب شده از این روش ،بتوان پاسخ این سوال که مؤلفههای محیطی و
کالبدی تأثیرگذار در تأمین انرژی ساختمان در شهر تبریز کدامند ،دست یافت.
شرایط آب و هوایی شهر تبریز

در بررسی ویژگیهای حرارتی منطقهی مورد مطالعه ،میانگین متوسط ماهانهی دما و
بارندگی ساالنه در دورهی اقلیمی  1691تا  2112مورد مطالعه قرار گرفته است که در
شکل  1طی نموداری روند دما آورده شده است که با توجه به آنها به وزندهی در
مدل پرداخته شد .میانگین دمای ماهانه در تبریز روند کاهشی و افزایشی زیادی به خود

Multi Criteria Decision Making

9
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دیده است ولی در طی سالهای اخیر روند افزایشی داشته است که در شرایط تغییر اقلیم
افزایش دما حتی به مقدار نا محسوس هم نگران کننده است.

شکل -1روند دمای ماهانهی ایستگاه سینوپتیک تبریز 1692 -0212

طبق دادههای بارندگی ساالنه که از سال  1691تا  2112از ایستگاه سینوپتیک تبریز
گرفته شده در شکل  2قابل مشاهده است که روند بارش سیر نزولی داشته ،این خود
نشان دهندهی تغییر عناصر اقلیمی از جمله دماست زیرا باران به دما بستگی زیادی دارد.

شکل -0روند بارندگی ماهانهی ایستگاه سینوپتیک تبریز در دورهی آماری 1692 -0212

با توجه به شرایط آب و هواشناسی منطقهی مورد مطالعه ،بر طبق روش طبقهبندی بلور و
دومارتن تبریز آب و هوایی نیمهخشک دارد ،طبقهبندی آمبرژه تبریز را یک منطقه
خشک سرد معرفی نموده و دکتر کریمی نیز نیمه مرطوب با تابستان معتدل و زمستان
بسیارسرد معرفی کرده است .البته نتایج برخی طبقهبندیهای دیگر از جمله هانسن و
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ضریب اعتدال و بارات به ترتیب معتدله گرم ،فوق معتدل و نیمه مرطوب میباشد .البته
چیزی که نمایانتر است اینست که شهر تبریز نیز مانند دیگر مناطق از کره زمین به نتایج
تغییر اقلیم که گرمایش است دچار شده است و بایستی به پدیدهی تغییر اقلیم که امروزه
به بحثی مهم تبدیل شده است توجه ویژه نمود .ازدیاد دمای جهانی چالش عظیمی برای
نسلهای آینده است که قطعا با آن مواجه خواهند شد زیرا هر سال تولید گازهای
گلخانهای به میزان  2درصد افزایش مییابد .با توجه به اینکه بیش از  91درصد از
گازهای گلخانهای بر اثر استفاده از امکانات تاسیسات حرارتی و برودتی و روشنایی در
بناها به وجود میآید ،پیش بینی تمهیداتی برای کاهش آثار منفی آن بر اقلیم جهانی
ضروری است و بایستی همه منخصصان از جمله معماران و شهرسازان به آن توجه داشته
باشند (فرشچی ،رفیعه.)88 :
مواد و روش

روش تحقیق در این پژوهش توصیفی– تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانهای و
بررسیهای میدانی واستفاده از ابزار پرسشنامه بوده است؛ بدینگونه که پرسشنامه به
دست دانشجویان و اساتید مرتبط با رشتههای اقلیم و معماری در دانشگاه رسانده شده تا
دیدگاه آنان در مورد طراحی اقلیمی بررسی گردیده و معیارهای مهم اقلیمی موثر بر
معماری ساختمانها بر اساس نظرات آنها شناسایی شده و مطالعه شود .بر این اساس
ابتدا مهمترین مسایل اولویتهای طراحی اقلیمی با استفاده از منابع و پرسشنامه و
مطالعات کتابخانهای استخراج شد .سپس با توجه به ویژگیهای  ANP1و ویژگیهای
اقلیمی شهر تبریز ،دادهها و اطالعات اولیه طبقهبندی و به تبع آن مدل مفهومی ANP

تهیه و در نرمافزار  Super Decisionاجرا شد .در نهایت مواد و نرمافزارهایی که در
فرایند این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته شامل آمار و اطالعات مربوط به متوسط
دمای روزانه ،دمای بیشینه و کمینه ،متوسط رطوبت نسبی ماهانه ،رطوبت بیشینه و کمینه
9- Analytic network Process
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و بارش از سال  1611تا  ،2112نرمافزار های  Excelو  MATLAB 2111برای
محاسبات کمی ،نرمافزار  Super Decisionبرای انجام مدل  ANPمیباشد.
روش  ANPو ویژگیهای آن

توماس ال ساعتی 1در سال  1669روشی را برای تصمیمگیری چندمعیاره ارائه کرده
است که این روش فرآیند تحلیل شبکه یا به اختصار  ANPنامیده شده و هدف از ارائه
آن ساختن مدلی میباشد که از طریق آن بتوان مسائل پیچیده تصمیمگیری چند معیاره
را به صورت اجزای کوچکتر تجزیه نمود و به واسطه مقداردهی معقوالنه به اجزای
سادهتر و سپس ادغام این مقادیر ،تصمیمگیری نهایی را انجام داد .این روش ،شکل
توسعهیافتهای از روش  AHP2است (صاحب نسب و پور صفوی ANP .)1363،نیز یک
مقیاس اندازه گیری نسبی مبتنی بر مقایسه زوجی را به کار می گیرد و مسئله تصمیم-
گیری را با به کارگیری دیدگاه سیستمی توام با بازخورد ،نیز مدلسازی میکند (کیانی
و ساالری سردری .)1361 ،ساختار بنیادین مدل تحلیل شبکهای ،تاثیر شبکهای خوشهها
و گرههای درون شبکههاست (ساعتی .)12 :1666 ،این ارتباط عبارت از ارتباط یک
خوشه با خوشههای دیگر یا ارتیاط عناصر یک خوشه با یکدیگر میباشد (دا سیلوا و
همکاران.)2 :2116 ،3
بحث
4

در این تحقیق مدلی که برای تعیین روابط بین عناصر استفاده می شود ،دیماتل میباشد
که از طریق پرسشنامه این امر صورت گرفت .مراحل کلی تعیین روابط با مدل دیماتل به
صورت زیر می باشد:
 -1تهیهی پرسشنامهی مربوط به دیماتل برای تعیین ارتباطات بین عناصر و گزینه ها
2- Saaty
3- Analytic Hierarchy Process
3 Da Silva
& et al
4
Dematel
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 -2محاسبهی نتایج پرسشنامه از طریق وارد نمودن اطالعات بدست آمده در برنامه-
های  Excelو Matlab

 -3اعمال نتایج به دست آمده در عناصر و خوشه ها.
شکل  3نمونهی مدل را در نرم افزار  Super Decisionsنشان میدهد ،خطهایی که هر
خوشه را به دیگری وصل نموده است نشان از ارتباط هر خوشه با خوشهی دیگری بوده
و حلقهای که بر روی هر خانه مشخص است ارتباط معیارهای آن خوشه را با یکدیگر
نشان میدهد که در شکل به خوبی هویداست.

شکل  -3نمای کلی از خوشهها و عناصر طراحی اقلیمی در مدل ( ،ANPمنبع :نگارندگان)

همانطور که در شکل  4مشاهده میشود عنصر  D1با عناصر  D4 ،D3و  D1ارتباط دارد
و ارتباط آنها نشان داده شده است .سپس بر اساس این ارتباطها ،وزندهی آغاز می-
شود که در جدول  1آورده شده است.

شکل  -4نمونهای از ارتباط بین معیارها
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بطوریکه در جدول  ،1عدد 1مشخصکنندهی اهمیت مساوی بین دو عنصر و عدد 6
مشخص کننده اهمیت فوق العاده بیشتر یک عنصر است .مقادیر متقابل نیز در مقایسات
معکوس در نظر گرفته میشوند (مهدیزاده.)136 :1361 ،
جدول  :1مقیاس اصلی اعداد مستقل (مهدیزاده)136 :1361 ،
شرح

شدت

تعریف

اهمیت
دو عنصر اهمیت یکسانی دارد.

یک عنصر نسبت به عنصر دیگر برتری متوسطی دارد.

اهمیت یکسان

1

اهمیت ضعیف

2

برتری متوسط

3

برتری مثبت متوسط

4

برتری زیاد

1

برتری مثبت زیاد

9

برتری بسیار زیاد

2

برتری مثبت بسیارزیاد

8

برتری فوق العاده زیاد

6

یک عنصر نسبت به عنصر دیگر برتری زیادی دارد.
یک عنصر نسبت به عنصر دیگر برتری بسیاری دارد.
یک عنصر نسبت به عنصر دیگر برتری فوق العاده دارد.

مقایسات زوجی در  ANPتوسط یک بستر ماتریسی بیان میشوند و یک بردار محلی
میتواند به عنوان یک تخمین از اهمیت متناسب بین عناصر یا خوشه مشتق شود که
توسط رابطه زیر محاسبه می شود:
رابطه(:)1
بطوریکه  Aماتریس مقایسات زوجی W ،بردار ویژه و

*W

=A*W

بزرگترین مقدار ویژه-

ی ماتریس  . Aاگر مقایسه زوجی به طور کامل سازگار است ،ماتریس  Aدارای رتبه 1
و  λmaxمساوی  nخواهد بود (گورنر.)169 :2112 ،1
نمونهای از جدول وزندهی به معیارها در جدول  2آمده است .این وزندهی بر اساس
جمعآوری اطالعات از طریق مطالعهی کتابخانهای و همچنین از طریق پرسشنامه بوده

Gorner

9
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که نگارنده به دست دانشجویان و کارشناسان اقلیمی و معماری سپرده و براساس دیدگاه
و نظرات آنها به وزندهی پرداخته است.
جدول  -2نمونهای از جدول وزندهی به معیارها (منبع :نگارندگان)

در وزندهی به معیارها نسبت به معیار دیگر ،ارتباط آنها با یکدیگر بررسی میشود.
همانطور که در جدول  2دیده میشود آلترناتیو نسبت به دیوارهای آفتابی نمرهی
بیشتری میگیرد .در ادامه روش نیز از آنجایی که عناصر  ANPبا یکدیگر در تعامل
قرار دارند ،خود آنها میتوانند واحد تصمیم گیرنده ،معیارها ،زیرمعیارها ،نتایج
حاصل ،گزینهها و هر چیز دیگری باشند.
وزن نسبی هر ماتریس براساس مقایسه زوجی محاسبه میشود ،وزنهای حاصل در
سوپر ماتریس وارد میشوند که رابطه متقابل بین عناصر سیستم را نشان میدهند .بعد از
طی مراحل وزندهی و بر اساس نتایج ماتریسهای غیروزنی ،وزنی و حدی ،نمرات
نهایی هر کدام از عناصر مشخص میشود که نتایج در جدول  3قابل مشاهده است.
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جدول  :3وزن معیارهای مورد بررسی در طراحی اقلیمی ساختمان ،منبع :نگارندگان
وزن ها

معیارها

وزن ها

معیارها

65600.0

S1

6503600

St1

6519000
65309.0

650001. S0
6513069
S3

St0
St3

6500000

S0

6566069

St0

6569019

S.

6560001

St.

656000.

S0

6563690

St0

656.00.

D1

656060.

St.

650.103

D0

656000

St0

6501009
65010.0
650000.
65091.6
65.60.6
650..9.
653399.
6516009
6560119
65.030.
650.0..
-

D3
D0
D.
W1
W0
V1
V0
V3
V0
R1
R0
-

65300.3
650.619
6510190
65166.1
6516003
6510393
6513003
656033.
6513006
650000.
656.090
6560090

P1
P0
P3
TH1
TH0
TH3
TH0
TH.
TH0
TH.
TH0
TH9

نتایج بدست آمده از مدل

طبق جدول  3نمرات معیارها به تفکیک هر خوشه در ذیل شرح داده شده است:
 .1در خوشهی آب و گیاهان هیچکدام از معیارها نمرات قابل قبولی را دریافت نکردند
و بر همین اساس میتوان گفت :که این معیارها برای طراحی اقلیمی ساختمانها به
خصوص در شهر تبریز که جزو شهرهای با زمستان سرد و تابستان معتدل میباشد الزامی
نیست.
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 .2در خوشهی بادشکنها هر دو معیار را میتوان قابل قبول و مهم در طراحی اقلیمی
دانست .هرچند معیار شکل و نحوهی قرارگیری ساختمان به منظور کاهش تالطم باد در
زمستان ( )W2با نمرهی  1/21از معیار استفاده از شکل زمین ،ساختمانهای مجاور و
گیاهان برای حفاظت در برابر باد زمستانی ( )W1مهمتر میباشد؛ ولی معیار ( )W1در شهر
تبریز به دلیل ساخت و ساز انبوهی که اخیراٌ به سبب افزایش جمعیت شاهد است ،خواه
و ناخواه اجرا میشود .در این خوشه نیز معیار جهت قرارگیری ساختمان نسبت به جهت
باد غالب که جهت شرقی دارد و نائب غالب که از جهت شمالشرقی میوزد (بر گرفته
از گلباد شهر تبریز) میتوان گفت ،دارای ارزش باالیی برای طراحی ساختمانها می-
باشد.
 .3در خوشهی پوستهی حرارتی ،انتخاب مصالح با ظرفیت حرارتی باال برای کنترل
جریان حرارتی و ذخیره حرارت خورشید ( )Th2با وزن  1/22باالترین رتبه را در بین 8
معیار دیگر این خوشه دریافت نموده است .مصالح ساختمانی قسمتهای نشیمن یک
خانه که در زمستان در مقابل تشعشع خورشیدی میباشند ،به منظور امکان جذب و
ذخیرهی هرچه بیشتر انرژی خورشیدی باید تیره رنگ و دارای ظرفیت حرارتی حجمی
باال باشند .آجر با ظرفیت گرمایی ویژهی  1/2و با ظرفیت حرارتی )1341 (kj/m3.k
مهمترین گزینهی پیشنهادی بعنوان مصالح کاربردی در شهر تبریز است که دارای آب و
هوای سرد زمستانی میباشند (واقفی و همکاران .)3 :1386 ،معیار تقسیم ساختمان به دو
قسمت سرد و گرم ( )Th3نیز جزو معیار با رتبهی باالی این خوشه محسوب میشود .این
معیار نیز میتواند تا حد بسیار زیادی با صرف هزینهی کم در صرفهجویی باالیی از
انرژی دخیل باشد.
 .4در خوشهی دیوارهای رو به آفتاب ،به ترتیب معیارهای افزایش پنجرههای رو به
جنوب ( )D1و قرارگیری ساختمان به منظور بهرهگیری از آفتاب زمستان ( )D2به ترتیب
با نمرات  1/29891و  1/21193باالترین وزن را در مدل  ANPبه خود اختصاص داده-
اند.با توجه به اینکه دیوارهای جنوبی بیشترین دریافت انرژی را در فصل زمستان به خود
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اختصاص داده بودند ،بنابراین میتوان به این نتیجه رسید که مدل برای این خوشه،
مهمترین و کارا ترین معیار را انتخاب کرده است که گواه این قضیه ،اطالعات بدست
آمده از تفسیر دیوارهاست .استفاده از دیوارهای خورشیدی و کلکتورهای روی بام بر
روی سطوح رو به جنوب ( )D3با وجود نمرهی کمتر نسبت به سایر معیارها ،ولی جزو
گزینههای مطرح در طراحی اقلیمی میباشد؛ جذب بیشینهی انرژی خورشید با طول
موج  1/3تا  2/1میکرون و نهایتاً استفاده از گرمای ذخیره شده در ساختمان ویژگی
اصلی یک کلکتور است .شهر تبریز با دریافت  492/2کالری بر سانتیمتر مربع در روز
یکی از مناطقی است که پتانسیل باالیی برای انرژی خورشیدی دارد(صابریفر:1386 ،
.)49
 .1طراحی مناطق نیمه محافظت شده در خارج بنا جهت اعتدال آب و هوا در تمام طول
سال ( )R1باوزن  1/14و تعبیهی نواحی آفتابگیر در ساختمان برای استفادهی حداکثری
از انرژی خورشید ( )R2با وزن  ،1/41جزو معیارهای تأیید شده برای طراحی اقلیمی
است که در خوشهی اتاقهای رو به آفتاب گنجانده شده است.
 .9با وجود قابل قبول نبودن  1معیار از خوشهی سایبان ،ولی معیار شکل و جهت دادن
به ساختمان به منظور کاهش آفتاب تابستان ( )S3تنها معیار قابل تأیید در طراحی اقلیمی
شهر تبریز میباشد .با توجه به شرایط اقلیمی شهر تبریز بر اساس یک طراحی اقلیمی
مناسب شرایط آب و هوایی این شهر ،با شکل قرارگیری ساختمان مطابق با مسیر
حرکت خورشید و توجه به دریافت انرژی در تمام سطوح دیوارها و سایر عوامل دیگر،
شرایط آسایش با حداقل نیاز به وسایل سرمایش و گرمایش فراهم میشود .تأمین سایه
برای دیوارهایی که رو به آفتاب تابستانی هستند ( )S4و ایجاد سایه برای پنجرههای رو
به آفتاب تابستان ( )S9نیز میتواند از گزینههایی باشد که برای خنک نمودن و سایه-
اندازی بر روی ساختمان استفاده کرد .این سایبانها میتوانند طبیعی (گیاهان و درختان)
باشند و یا از کرکره یا سایبانهای متحرک و یا ثابت استفاده نمود و تا حد زیادی به
خنک سازی ساختمان بدون نیاز به وسایل مکانیکی کمک کرد.
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 .2در نهایت در خوشهی تهویهی طبیعی ،معیار استفاده از ناهمواریهای روی زمین،
ساختمانهای مجاور و گیاهان جهت بهرهگیری بیشتر از نسیم تابستان ( )V1و شکل و
جهت دادن به بدنهی ساختمان برای به حداکثر رساندن استفاده از نسیم تابستان ()V2

باالترین نمره را در بین سایر معیارها به ترتیب با وزن  1/42و  1/33به خود اختصاص
دادهاند .نصب دربها و پنجرهها در جهتی که نسیمهای تابستانی به راحتی وارد شوند
( )V3نیز جزو اصولی است که میتوان در انجام معماری ساختمان به آن توجه کرد .بهتر
است دربها و پنجرهها در جهتی غیر از جهات شرقی و غربی و شمالی قرار گیرند ،به
دلیل اینکه این سه جهت در فصل تابستان بیشترین حرارت خورشیدی را دریافت می-
نمایند و سبب میشوند برای خنک سازی اتالف انرژی بیشتری صورت گیرد.
شکل  ،3استراتژی هایی را که به نظر مهمترین عوامل در گرمایش و سرمایش ساختمان
در فصول مختلف سال میباشد نشان میدهد .معیار استفاده از خورشید ( )St2باالترین
ارزش را به خود اختصاص داده است .استفاده از انرژی خورشیدی در همهی زمینهها
صورت میگیرد ،چه در استفاده از مصالح با ظرفیت حرارتی باال ،چه در جهتگیری
ساختمان در دریافت حرارت حداکثری خورشید در زمستان ،چه در استفاده از کلکتور
خورشیدی مطرح میباشد .این معیار جزو مهمترین معیارهایی است که سایر معیارها را
نیز تحتالشعاع خود قرار میدهد .هرچند پس از این معیار در این خوشه ،با اختالف
تقریباً قابل توجهی ،معیار کاهش جریان هدایتی حرارت ( )St1و کاهش نفوذ هوا ()St3

باالترین نمرات را دارند ،ولی باید گفت معیار کاهش جریان هدایتی حرارت نیز از
استفاده از انرژی خورشیدی بهره میگیرد .چرا که بایستی برای دستیابی به این معیار از
مصالح و عایقهای حرارتی استفاده کرد که ضمن ضخامت و نوعشان ،به طور مستقیم و
غیر مستقیم در معرض آفتاب قرار گیرند .همانطور که مشاهده میشود استفاده از
برودت زمین ( )St4کمترین نمره را داشته است .این معیار به سبب اینکه ساختمانسازی
رو به چند طبقه سازی آورده است دیگر اهمیت خود را از دست میدهد .کاهش جذب
حرارت از خورشید ( )St1نیز جزو معیاری است که نمرهی چهارم را در بین آلترناتیوها
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(استراتژی) آورده که برای دستیابی به این استراتژی باید از خوشهی سایبانها استفاده
شود و تمهیدات مطرح شده در آن مد نظر قرار گیرد .استفاده از برودت تبخیری (،)St2

استفاده از تهویهی هوا ( )St9و استفاده از برودت تابشی ( )St8نیز به نوبهی خود در فصل
تابستان کارایی پیدا میکنند ،ولی به جهت سرما و مصرف سوخت باال در فصل زمستان
این شهر ،استراتژیهای مطرح در طراحی اقلیمی این شهر مربوط به فصول سرد شهر
تبریز میباشد.

شکل  -3نمودار نمرات کسب شدهی استراتژیها در مدل ANP

نتیجهگیری

بر اساس مطالعات شرایط آب و هواشناسی که از ایستگاه سینوپتیک تبریز به دست آمد
یک دید کلی نسبت به طراحی اقلیمی این شهر حاصل شد و معیارهایی که در معماری
مطابق با اقلیم مهم بودند به عنوان معیارهای اصلی بر گزیده شدند که در پژوهش
حاضر ،با وجود تعداد باالی معیارها (در حدود  41معیار) ،نتایج معقولی از مدل کسب
میشود .در واقع استفاده از ساختار  ANPدر مسائل واقعی برای تصمیمگیریهای چند
معیاره با کاهش هزینه و زمان ،حل مشکالت با دقت زیاد ،انعطافپذیری و انتخاب
بهترین راه حل موثر میباشد بدین ترتیب میتوان این مدل را برای انتخاب عناصر و
عوامل اقلیمی موثر در معماری منطقه کاربردی دانست .همچنین با توجه به تحقیقات
ذکر شده ،نتایج حاصل از این پژوهش نیز ضرورت توجه به اقلیم منطقه را در معماری
ساختمان در پی داشت بدین صورت که معیارهای خوشهی بادشکنها و معیار شکل و
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نحوهی قرارگیری ساختمان به منظور کاهش تالطم باد در زمستان ( )W2را میتوان قابل
قبول و مهم در طراحی اقلیمی دانست .در خوشهی پوستهی حرارتی نیز دو معیار انتخاب
مصالح با ظرفیت حرارتی باال برای کنترل جریان حرارتی و ذخیره حرارت خورشید
( )Th2و تقسیم ساختمان به دو قسمت سرد و گرم ( )Th3باالترین رتبه را کسب کردند.
در خوشهی دیوارهای رو به آفتاب ،به ترتیب معیارهای افزایش پنجرههای رو به جنوب
( )D1و قرارگیری ساختمان به منظور بهرهگیری از آفتاب زمستان ( )D2و استفاده از
دیوارهای خورشیدی و کلکتورهای روی بام بر روی سطوح رو به جنوب ( )D3جزو
معیارهای تأیید شده برای طراحی اقلیمی است .با وجود قابل قبول نبودن  1معیار از
خوشهی سایهبان ،ولی معیار شکل و جهت دادن به ساختمان به منظور کاهش آفتاب
تابستان ( )S3را میتوان در طراحی لحاظ کرد .در خوشهی آلترناتیو (استراتژیها) ،معیار
استفاده از خورشید ( ،)St2معیار کاهش جریان هدایتی حرارت خورشید ( )St1و کاهش
نفوذ هوا ( )St3باالترین نمرات را دارند .بنابراین بر اساس آنچه گفته شد میتوان به این
نتیجه رسید که مدل فرآیند تحلیل شبکهای ( )ANPبه شکل قابل قبولی معیارهای مهم
در طراحی اقلیمی شهر تبریز را با توجه به اینکه عوامل را از نظر وابستگی به هم در نظر
میگیرد سطحبندی نمود و به نتایج قابل توجه و معقولی دست یافت.چنانچه این معیارها
در معماری ساختمانهای شهر تبریز ،که جزو کالنشهرهای مهم کشور میباشد مطرح
شوند ،با توجه به افزایش چشمگیر جمعیت و به دنبال آن ،افزایش مصرف انرژی و و
کمبود انرژی ،میتواند راهکار مهمی برای معماری باشد تا آسایش حرارتی با مصرف
حداقل انرژی تأمین شود .ضمن آن که این عمل به پاکتر شدن هوای این شهر کمک
نموده و تا حدودی به کندتر شدن تاثیر تغییر اقلیم در این شهر خواهد انجامید
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