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کمو کربن نهفته  مصالح ساختمانی با انرژی نهفته  
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 دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران -1

 استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران -2

 اسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه علم و صنعت ایراندانشجوی کارشن -3

 

  خالصه
 

و در  ، مرمت و نگهداریساختمان استخراج، تولید، حمل و نقل مصالح، ساخت برایانرژی نهفته انرژی مورد نیاز 

سازی هرچه مقادیر مربوط به بهینه شده وه مقایسها برداری در ساختمانانرژی بهره بااست. انرژی نهفته  آننهایت تخریب 
با توجه به افزایش سهم انرژی نهفته  پیدا خواهد کرد. افزایشبرداری افزایش پیدا کند، درصد انرژی نهفته کل انرژی بهره

های اخیر الزم است تا نحوه محاسبه آن شناخته شده و تاثیر نوع مصالح و روش ساخت در تغییر انرژی نهفته در سال

 به مشکالت مربوط کرده و معرفی را هادر ساختمان کم کربن نهفتهنهفته و  یمصالح با انرژ مقاله نیابررسی شود. 

ارتباط بین انرژی  سپسکند. میبررسی را  محاسبات محققین مختلفمحاسبات انرژی نهفته و ابهامات مربوط به مقایسه 
 :اند عبارتند ازارائه شده با انرژی نهفته کماین مقاله به عنوان مصالح مصالحی که در  است. عنوان شدهنهفته و کربن نهفته 

، در نهایت نیز تاثیر جایگزینی مصالح با انرژی ماسه سنگها، دیوارهای خاک متراکم و سیمان، بتن، چوب، آجرها و بلوک

 نهفته کم به جای مصالح با انرژی نهفته زیاد بررسی شده است.

 کربن نهفته، مصالح ساختمانی، ساختمان برداری،انرژی بهره فته،انرژی نهکلمات کلیدی: 
 
 
 مقدمه   .1

حداقل  [3] ون گول .[2] و[1] الدی در مقاالت استفاده شده استمی 0791واژه انرژی نهفته برای اولین بار در سال 
رژی مورد نیاز برای تولید یک کل ان ،دهدبرآورد کرده که نشان می (0شکل)انرژی نهفته تولید محصوالت را مطابق با 

مشخص است، حداقل  (0شکل)باشد. همانطور که از مربوط به تولید آنها می محصول، مجموع انرژی نهفته و انرژی فرآیند

انرژی نهفته بخش اصلی  [3] نامند.که آن را انرژی آزاد گیبز می ،ل استآانرژی مورد نیاز کمی بیشتر از انرژی حداقل ایده

بخش ساختمان و ملحقات مهم آن نیز خارج از این  ،کل تولیدی هر محصول بوده و مانند تمامی محصوالت از انرژی
 .[6] ،[5] ،[4] ،[2] د داشتنخواه مصالح ساختمان نیز کاربرد برایهای یاد شده مولفه نیست.تعاریف 

گوید انرژی نهفته می [7] کاسکالبا تعابیر گوناگونی تعریف شده است.  دنیا انرژی نهفته توسط محقیق در سراسر

بر این باورند که مواد و مصالح با انرژی نهفته بیشتر،  [8] شود. گنزالز و ناواروانرژی است که برای تولید مصالح مصرف می
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اکسیدکربن بیشتر بوده است و مصالح با انرژی نهفته کمتر، نتیجه فرآیندی هستند که طی آن انتشار گاز دی

 کنند.کمتری تولید میکربن اکسیددی
های گوناگون محققین و تعاریف گوناگون آنها، محاسبات برداشت ۀواژه انرژی نهفته به واسط [9] بر اساس نظر میلر

 :کنداظهار می [10] آنها تفاوت قابل توجهی خواهد داشت. کراودر محاسبات واحدی نخواهد داشت و در نتیجه نتایج

که به صورت مستقیم در مراحل  است هاییها، شامل تمامی انرژینیاز در ساخت ساختمان انرژی نهفته تمام انرژی مورد"
 "شوند.های غیر مستقیمی که برای تولید مصالح ساختمانی صرف میشوند و تمام انرژیساخت و مونتاژ مصالح استفاده می

انرژی است که برای تولید یک  انرژی نهفته،": ارائه شده، آمده است [11] در تعریف دیگری که توسط تراولر
محصول)مستقیم و غیرمستقیم( طی تمام جریان باالدست آن محصول)از استخراج مصالح تا انتقال محصول تولید شده( 

انرژی نهفته به تمام انرژی مورد نیاز در مراحل ساخت و فرآیندهای " :گویندبوستر و هانکوک نیز می".شودصرف می
ومی که توسط تعریفی مفه "شود.گفته می ستخراج، تصفیه یا خالص سازی، تولید، حمل و ...باالدست محصوالت مانند ا

انرژی نهفته شامل انرژی مصرف شده در زمان استخراج، پردازش مواد خام "دارد که ارائه شده است بیان می [12] دینگ
هایی که در زمان ساخت و تخریب م انرژیاولیه، حمل مواد خام اولیه جهت تولید مصالح، تولید مصالح ساختمانی و تما

 "شود است.ساختمان مصرف می
ی نهفته و انرژی انرژ :اند ازعبارتکه  است یهر ساختمان شامل دو قسمت اصل حیاتچرخه  یهایمجموع انرژ

 .[13] و[12] ،[10] نشان داده شده است (2شکل)این چرخه به صورت خالصه در  .بردایبهره

 

 
 
 

 [3] رابطه بین انرژی محصول و انرژی نهفته و انرژی فرآیندها (0شکل)

 انرژی کل

 انرژی فرآیندها

 انرژی نهفته

 انرژی حداقل

 انرژی آزاد گیبز

 ظرفیت و ابعاد تجهیزات
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 [13] هاانرژی چرخه زندگی در ساختمان (2شکل)

 
زیرا سهم این مولفه  ،اندها را مورد بررسی قراردادهبرداری در ساختمانهای انجام شده تنها انرژی بهرهتا کنون تحلیل

های پیشرفته باعث وری تجهیزات و تاثیرات عایقبا این وجود، افزایش در بهره در محاسبه انرژی چرخه حیاط بیشتر است.

. یابدبرداری افزایش یافته و در نتیجه درصد انرژی نهفته کل مجموعه افزایش های بهرهشده است تا پتانسیل کاهش انرژی
. [15]و [14] ،[12] ،[10] یش یافته استمقادیر انرژی نهفته افزا سازیبهینهبرای حال حاضر تالش تحقیقات بنابراین در 

برابر  01تا  21اند که مقدار انرژی نهفته کل در یک ساختمان در کشور استرالیا بین عنوان نموده [16] کرافورد و تراولر
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 رساختمان با پالن مشابه در کشو 79تعداد   [17] ترگالباشد. برداری از همان ساختمان میانرژی مورد نیاز برای بهره

برداری آنها را با هم مقایسه نمود. در این را مورد مطالعه قرار داد و مقادیر مربوط به انرژی نهفته و انرژی بهره پرتغال
در هر سال و مقدار انرژی  2m/Mj 2/089ها معادل با برداری متوسط آن ساختمانتحقیق مشخص شد که انرژی بهره

سال در  01که طول عمر مفید ساختمان باشد، در صورتیمی 2m/Mj 2792نهفته محاسبه شده هر ساختمان معادل با 

برداری کل است. کاهش قابل توجه در مقادیر انرژی انرژی بهره 7/20نظر گرفته شود، انرژی نهفته آن معادل با %

در  که باشد تا جایییها به معنای افزایش قابل توجه در سهم انرژی نهفته مبرداری با توجه به پیشرفت در زمینه عایقبهره
درصد انرژی بهره برداری آن خواهد بود، به عالوه نویسنده  011آینده نزدیک انرژی نهفته یک ساختمان معادل با %

های معدنی تعویض گردد، این درصد از وزن سیمان با افزودنی 90که در صورتی ،الذکر در مقاله خود اعالم نموده استفوق

وری بسیار باالیی از نقطه نظر انرژی نهفته داشته ساله، بهره 01اهد داد که در طول عمر مفید خوبه ساختمان اجازه را 
 باشد.

برداری نسبتا ساده و بدون محاسبات پیچیده خاصی گوید، اگرچه محاسبات مربوط به انرژی بهرهمی  [18] النگستون

باشد، عالوه بر وده و نیازمند صرف زمان قابل توجهی میقابل انجام است ولی محاسبات انرژی نهفته مصرفی بسیار پیچیده ب

آن برای محاسبات انرژی نهفته هیچ روش تایید شده مشخصی وجود ندارد تا به کمک آن بتوان مقادیر انرژی نهفته را به 
هان زیاد بوده و ، بنابراین اختالفات زیاد در محاسبات این نوع از انرژی در ج[10] و [9]صورت دقیق و ثابتی محاسبه نمود 

 [19]و  [18] ،[10] ،[9] غیر قابل پیشگیری هستند.ها حاضر این اختالفدر حال 

بر  الح ساختمانی متمرکز شده و محققیناخیراً بیشتر تحقیقات بر روی انرژی نهفته روی انرژی نهفته موجود در مص

 [21]. ردی [20] باشدژی نهفته مصالح مصرفی میاند که برای کاهش انرژی نهفته کل، موثرترین راه کاهش انراین عقیده
که انرژی نهفته مربوط به آنها نزدیک به صفر بوده است  کردنداز مصالحی استفاده می ها در سالهای گذشتهگوید، انسانمی

ت، مانند شده اسنمی به این علت که استخراج آنها نسبتا ساده بوده و عملیات خاصی پس از استخراج بر روی آنها انجام

شود که در ذات خود انرژی نهفته بسیار خاک، برگها و چوب در حالی که در حال حاضر از مصالحی استفاده میاستفاده از 
ها که باید پیش از استفاده مسافت زیادی را طی نموده و در نتیجه زیاد و قابل توجهی دارند مانند آهن، فوالد و پالستیک

دهند. دانش موجود در زمینه انرژی نهفته مصالح نشان حمل را نیز به خود اختصاص می زیادی از انرژی نهفتهمقادیر 

بر روی استفاده از مصالحی با انرژی نهفته کم متمرکز شد، بلکه باید ساخت و تولید نیز به گونه انجام نباید دهد که تنها می

 .[12] سطح خود برسداکسیدکربن به حداقل شود که استفاده از انرژی تولیدی و انتشار دی
از کل انرژی مصرفی یک ساختمان  01نشان داده شده که حدود % [22]طبق تحقیقات انجام شده توسط تورمارک 

که از مصالح جایگزین با انرژی نهفته کمتر استفاده سال سهم انرژی نهفته آن است و در صورتی 01با عمر مفید حدودی 

تولید، وجود مواد خام  فرآینداد. انرژی نهفته مصالح ساختمانی به عواملی مانند کاهش د 09توان این مقدار را %شود می
اساس تحقیقات انجام شده توسط دیکسیت  مصرفی بستگی دارد. بر حتولید و حجم مصال بازدهاولیه در نزدیکی پروژه، 

رد که عبارتند از: مرزهای عامل مهم بستگی دا 01نشان داده شده است که اطالعات مربوط به انرژی نهفته به  [20]

های اصلی و تحویلی، قدمت سیستم بررسی، روش تحلیل انرژی  نهفته، مختصات جغرافیایی محل مورد مطالعه، انرژی

مسائل  ات خوراک انرژی وظمنابع اطالعاتی، منبع اطالعات، صحت اطالعات، تکنولوژی ساخت و تولید محصوالت، مالح
 مربوط به زمان.

به آن پرداخته است. طبق نظر  [23]اکسیدکربن وجود دارد که اشبی ین انرژی نهفته و آلودگی دیرابطه مشخصی ب

اکسیدکربن بر حسب او در حمل و نقل و بیشتر صنایع تولیدی ارتباط بین مصرف انرژی بر حسب مگاژول و انتشار دی
 است: (0رابطه )کیلوگرم مطابق با 

 18/1 ×اکسیدکربن)کیلوگرم( = مصرف انرژی)مگاژول(انتشار دیمیزان                     (                                0)
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  مصالح کم کربن  .2

توان که برخی از آنها را می  [21] به بسیاری از موارد است توجهاستفاده از مصالح نوین در صنعت ساختمان نیازمند 

بازیافت مصالح و یا انهدام بدون خطر  اد، منابع طبیعی و مواد خام مصرفی،اینگونه نام برد، مقادیر انرژی ذخیره شده در مو

آنها و تاثیرات استفاده از این مواد بر محیط زیست. در سالهای اخیر بیشتر تالش محققین در زمینه شناخت تاثیرات ناشی 
های افزارهای تجاری و کتابی از نرماز استفاده مصالح ساختمانی بر محیط زیست اطراف انجام شده که نتایج آنها به بسیار

. پایگاه اطالعات داده مربوط به کشور انگلستان از جمله این موارد بوده تا به [25]و  [24] مرجع انتقال داده شده است

اکسیدکربن طور مقادیر آزاد سازی دیمیزان انرژی نهفته مصالح ساختمانی و همین بارۀکمک آن بتوان اطالعات جامعی در 
 [25]ها به دست آورد. آن

 

 

 اکسیدکربن موجود در مواد خام و مواد سوختیدی . 1 .2

کربنی موجود در  شود، ترکیباتبندی می اکسیدکربن مربوط به هر پروسه تولید به دو دسته کلی تقسیمانتشار دی

مصالح خام معروف  اکسیدکربندیشوند که به تولید می اکسیدکربندیمواد خام اولیه که در مراحل پردازش و تولید به 

های فسیلی در طی عملیات استخراج و سوخت احتراقمنتشر شده ناشی از  اکسیدکربندیهستند و قسمت دوم مربوط به 
شود. با توجه به مشخص بودن ترکیبات مواد سوختی قلمداد می اکسیدکربندی ااصطالح وشود مربوط میپردازش 

 [26]محاسبه خواهد بود.  به راحتی قابل کسیدکربن مصالح خامابرآورد دی ،شیمیایی مواد خام

 

 سیمان و بتن . 2 .2

ترین مولفه این ماده اصلی ها است.های بتنی بر محیط زیست به علت وجود کلینکر در آنتاثیر قابل توجه ساختمان

 اکسیدکربندیتن  0سازی حدود  باشد و تولید هر تن از این محصول باعث آزادتولید سیمان در سراسر جهان می برای

 درکه و خاکستر بادی  هاالنومانند پوز و جایگزینی آن با موادیکاهش مقدار استفاده از کلینکر  .[27]و  [23] خواهد شد

 خواهد شد. اکسیدکربندیخاصیت سیمانی شدن را دارند باعث کاهش انتشار کنار سیمان 
 ر بر محیط زیست را خواهد داشت در طرح اختالط بتن ارزیابی کردندهابرت و راسل دو تغییر را که کمترین تاثی

تعویض نمودند  ،مواد معدنی که خاصیت سیمانی شدن را دارندبا . در تغییر نخست آنها کلینکر موجود در سیمان را [27]

وم سعی نمودند تا با وارد بر محیط زیست را به حداقل برسانند و در تغییر د ات مخربتا در یک حجم مشخص از بتن تاثیر
در کشور فرانسه مشاهده گردید که با اعمال تغییر اول  قل برسانند.وری بتن مقدار استفاده از آن را به حداافزایش بهره

 نیز رسانید. 71توان این مقدار را به %و با اعمال تغییر دوم می هکاست اکسیدکربندیاز انتشار  00توان تا %می

های هیدرولیکی با انرژی نهفته به اثیر جایگزین نمودن بخش زیادی از سیمان متداول با سیمانبر روی ت [26] گارتنر

ای خواهد کاهش قابل مالحظه اکسیدکربندیدر حجم معینی از بتن میزان انتشار  نمودو مشاهده  کردکار تر مراتب پایین
کنش نشان داده ای واای کاهش انتشار گازهای گلخانهداشت. امروزه صنایع ساخت سیمان نسبت به نگرانی و الزام جهانی بر

استفاده نماید. در همین راستا استفاده از  ،دارندرا تا از مواد جایگزین سیمان که خاصیت سیمانی شدن  اندو تالش نموده

توان به د میاند مورد توجه قرار گرفته است، از جمله این موارمواد فرعی که در حین تولید مواد دیگری به وجود آمده
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زغال سنگ و سرباره آهن گدازه اشاره نمود. ذکر این نکته ضروری است که دستیابی  مانده در مراحل احتراقخاکستر بادی 

به موادی مشابه موارد ذکر شده در حجم زیاد که کیفیت قابل قبولی داشته باشند کار دشوار و سختی خواهد بود. به عنوان 
ها به های طبیعی اشاره نموده که البته برای فعال نمودن خاصیت سیمانی آنستفاده از پوزوالنتوان به اراهکاری دیگر می

خواهد  اکسیدکربندییا هیدروکسیدها نیاز است که این مساله نیز باعث انتشار مجدد های هیدرولیکی و مقداری از سیمان

 شد.

ای مصالح دیوارها تعریف نمود و آنها را بر اساس کمیتی را به عنوان شاخص پایداری محیط زیست بر [28] امانوئل
 کمیبسیار  مخرب چوب و خشت تاثیر کند اگرچه ساخت دیوار بادعا میبندی نمود. او امیزان تاثیر بر محیط زیست دسته

های سیمانی به مراتب از دیوارهای ساخته شده با بلوک هاو مقاومت آن اجرا بر محیط زیست خواهد داشت ولی سرعت

کند که مکانیزم تولید مصالح آن از حالت سنتی متداول کمتر است و در نهایت سیستمی را به عنوان سیسم پایدار تلقی می
 وری باالیی در انرژی داشته باشد.به حالت مدرن تبدیل شده و بهره

ت و ساز، چوب دهند که بین تمامی مصالح ساخمصالح ساختمانی مختلف نشان میروی های انجام گرفته بر تحلیل

کمترین انرژی نهفته و فوالد بیشترین آن را دارد، بتن نیز بین این دو مقدار قرار خواهد گرفت. استفاده از چوب تاثیر منفی 

تواند به می ،بر مقدار کربن موجود در محیط زیست را دارد، زیرا در صورت عدم استفاده از آن به عنوان مصالح ساختمانی
. ولی مقدار کربن تولیدی در تامین فوالد به مراتب بیشتر از تامین و تولید کمک شایانی کند دکربناکسیدیکاهش مقدار 

 بتن خواهد بود.

 

های شکسته شده و ای را بر روی پتانسیل استفاده از الستیک فرسوده خودروها، شیشهمطالعه [29] تالوکدار
رتجاعی بتن رسیدن به مقدار مشخصی از مقاومت و مدول ا دف اوط بتن انجام داد و ههای بازیافتی بر طرح اختالسنگدانه

های مناسبی جهت کاهش انرژی نهفته کل های شکسته شده گزینههای بازیافتی و شیشهسنگدانه بود. طبق تحقیقات او

ته به بتن بودند که به مقاومت مناسب نیز دست یافتند، ولی استفاده از الستیک باعث شد تا مقدار زیادی هوای ناخواس
 اضافه شود که کاهش مقاومت قابل توجهی را ایجاد کرد.

تاثیر استفاده از مواد نانو و میکرو را در مصالح سیمانی بررسی نمود، مطابق با نتایج او استفاده از این   [30] جایاپاالن

ن روش برای دستیابی به توسعه مواد باعث افزایش انرژی نهفته و کربن نهفته مصالح خواهد شد، مطابق با نتایج او بهتری

توان در کنار آنها از مصالح فرعی که از تولید مصالح پایدار استفاده از مصالح و منابع طبیعی مانند سنگ آهک است و می
 شوند مانند خاکستر بادی استفاده نمود.اصلی ایجاد می

 

 

 چوب . 3 .2

مقادیر بسیار کمتری از انرژی نهفته را در خود جای داده های چوبی نشان دادند که ساختمان  [31] بوچانان و لوین

ها نسبت به سایر مصالح ساختمانی مانند آجر، آلومینیوم، ای منتج از تولید و ساخت آنانتشار گازهای گلخانه آن و به تبع
رسد زیرا برای تولید فوالد و بتن کمتر است. استفاده از مصالح چوبی در صنعت ساختمان امروز راهکاری مناسب به نظر می

های فسیلی به ازای ی نسبت به سایر مصالح ساختمانی سوزانده شده و کاهش کربن ناشی از سوختترآنها منابع فسیلی کم

 شود.از مصالح چوبی بیش از مقدار کربنی است که در دراز مدت توسط مصالح چوب جذب میاستفاده 

 21دی استفاده از مصالح چوبی در کشور نیوزلند باعث کاهش درص 09دهند که افزایش نتایح تحقیقات نشان می
تمامی محصوالت ساختمانی خواهد شد، این مقدار معادل با ای انتشار یافته به واسطه تولید درصدی کل گازهای گلخانه

  [31]باشد درصدی کل گازهای انتشار یافته می 0/0کاهش 
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 هاو بلوک آجرها . 4 .2

فاده از مواد زاید جامد سعی نمود تا بر روی مصالح ساختمانی با کربن نهفته کم تغییراتی ایجاد با است  [32] جیااو

: نمود که عبارتند از )یا محصول فرعی( را انتخاب ماده زائد 0نموده و خواص مکانیکی آنها را بهبود ببخشد. برای این کار او 
باره آهن و گل کلسیم کاربید. مطابق با تحقیقات او مشخص شد ها، خاکستر بادی، سرهای الیروبی شده از سطح کانالگل

تواند تاثیر قابل توجهی بر خواص مکانیکی آجرها با کربن نهفته کم داشته باشد و مطابق های الیروبی شده میکه وجود گل

ه باشد. همچنین وجود نیز افزایش داشت 50تواند تا %های انجام شده درصد استفاده از این ماده در ساخت آجر میبا تست

خاکستربادی، سرباره آهن و گل کلسیم کاربید تاثیر بسزایی در خواص مکانیکی آجرهای پخته شده داشتند و در 
بر اساس نتایج تحقیقات او برای تولید  باشد.می 02و % 01% ،00ترین حالت مقدار استفاده از آنها به ترتیب برابر با %بهینه

کیلوگرم کربن منتشر خواهد شد که از این مقدار حدود  075اخته شده با خاکستر بادی حدود هر مترمکعب از آجرهای س

 مربوط به کربن نهفته آماده سازی و فرآیند تولید آن است. 0/08مربوط به کربن نهفته موجود در مواد خام بوده و % %5/80

های گلی تثبیت شده استفاده اول از بلوکتوان به جای آجرهای رسی پخته شده متدمی  [21] مطابق با نتایج ردی

این بلوک دوستدار محیط زیست بوده و برای تولید آنها از خاک، ماسه، مواد تثبیت کننده )آهک یا سیمان( و آب نمود، 

مانند خاکستر بادی نیز استفاده نمود. نتایج  توان در تولید آنها از ترکیب محصوالت فرعیاستفاده شده است. همچنین می

درصد کمتر از انرژی نهفته آجرهای پخته رسی متداول  91تا  51ها حدود دهند که انرژی نهفته این بلوکو نشان میا
 است.

های های سیمانی و آهکی، از سرباره کورهدر تحقیق مشابه دیگری به جای استفاده از تثبیت کننده  [33]کینوتیا 

کیلوگرم  0111یزی هستند استفاده کرد. مطابق با نتایج او انرژی مورد نیاز برای تولید هر که به صورت ذرات بسیار رآهن 
باشد در حالیکه انرژی مورد نیاز برای تن می 19/1مگاژول و کربن منتشر شده متناظر آن معادل با  0711از این ماده 

کربن منتشر شده به ازای آن نیز حداقل یداکسدیمگاژول بوده و  0111کیلوگرم سیمان پرتلند حدود  0111تولید هر 

 باشد.یکیلوگرم م 0111

 
 

 دیوارهای خاک متراکم . 5 .2

ها به این روش به اینگونه است که ابتدا به اندازه ضخامت دیوار قالب بندی شده و ساخت این دیوارها و یا ساختمان
یه الیه درون قالب ریخته شده و به مقدار بسیار به صورت ال ،خاک با ترکیب مشخص، با یا بدون تثبیت کننده درون آن

 [21]اند. در حال حاضر تعداد زیادی دیوار و ساختمان با استفاده از این فناوری ساخته شده شود.زیادی متراکم می

شوند، به صورت خاک متراکم تثبیت شده و خاک متراکم تثبیت نشده. نوع از دیوارها به دو صورت ساخته می این
شود و در مقابل آن خاک متراکم اک متراکم تثبیت نشده از ترکیب موادی مانند خاک، ماسه و شن ساخته میحالت خ

کنند، از هایی هستند که مانند چسب مواد را به هم متصل میتثبیت شده عالوه بر موارد فوق الذکر حاوی تثبیت کننده

ر کربن سیستم خاک متراکم تثبیت نشده تقریبا معادل با صفر توان سیمان و آهک را نام برد. انتشاترین آنها میمتداول

 رسد.ها در آن ضروری به نظر میاست ولی با توجه به تجربیات گذشته و سوابق اجرایی آن، به کار بردن تثبیت کننده



 

 
 

wwwCAUP.ir         8 

و بر روی انرژی نهفته موجود در دیوارهای خاک متراکم تثبیت شده با سیمان تحقیق کرده  [34] ردی و کومار

تاثیرات نوع خاک، چگالی دیوار و مقدار سیمان بر انرژی مورد نیاز برای متراکم نمودن خاک را بررسی نمودند. طبق نتایج 
است که این مقدار در مقابل انرژی  3Mj/m 75/1تا  3Mj/m 177/1آنها انرژی مورد نیاز برای متراکم نمودن خاک بین 

و در نرژی نهفته با افزایش مقدار سیمان به صورت خطی افزایش پیدا کرده سیمان مصرفی قابل چشم پوشی خواهد بود. ا

 3j/mG 0/1تا  3j/mG  0/1کل مخلوط، انرژی نهفته مربوط به سیمان بیناز درصد  8تا  5صورت وجود سیمان به مقدار 

  برآورد شده است.

 

 

 ماسه سنگ . 6 .2

کارخانه تولید سنگ در  8های تولیدی در جه به ابعاد سنگتحلیلی بر اساس ارزیابی چرخه حیات با تو [35]کریشنا 

 ، سنگ گرانیت Ton/2kg CO 99دهد مقدار آالیندگی ماسه سنگ معادل کشور انگلستان انجام داد که نشان می

/Ton2kg CO 019  و سنگ گابروTon/2kg CO 200 مر وجود معادن ماسه سنگ در کشور اباشد. دلیل این می
ار شها، مقادیر انرژی نهفته حمل آنها افزایش داشته و به تبع از آن مقادیر انتبا توجه به واردات سایر سنگ انگلستان بوده و

 گیری همراه خواهد شد.کربن آنها نیز با افزایش چشماکسیددی

 

 

  تاثیر تغییر مصالح ساختمانی بر انرژی نهفته کل ساختمان .3

بر انرژی نهفته کل در حوزه ساختمان انجام شده که در این قسمت شرح  تاثیر مصالح بارۀتعداد زیادی مطالعه در 
ساخت این دهد ای در مورد تیرهای فرودگاه اسلو انجام شده که نشان میمقایسه .[35] مختصری از آنها ارائه شده است

نسبت به تیرهای بیشتر ی برابر سوخت فسیل 02تا  5و بین بیشتر برابر انرژی نهفته  7تا  2تیرها به صورت فوالدی بین 

کند که مطابق با نتایج او استفاده از مصالح چوبی در ساختمان باعث تاکید می [31] . بوچنان[36] کندچوبی مصرف می

دهند در صورتی که های کشور آلمان نشان میکاهش چشمگیری در انرژی نهفته کل آن خواهد شد. مطالعات در ساختمان
کاهش یافته و به تبع آن  21تواند تا %ها افزایش پیدا کند، انرژی نهفته میر ساخت ساختماناستفاده از منابع چوبی د

 [37] رو گردد.با کاهش روبه 01متناظر در این حوزه نیز تا %اکسیدکربن دیانتشار 

ر های ساخت را مدنظروش تمرکز بیشتر این مطالعات بر روی مصالح بوده است ولی برخی از آنها نیز چهاگر
ها و مصالح مربوطه باید با توجه بیشتری به محیط زیست انجام گوید، فرایند ساخت ساختمانمی [38]اند. دارول قرارداده

استفاده از انرژی آب در تولید مصالح و استفاده از مواد  ماننداستفاده شود،  هایی به روزدر تولید محصوالت از روش وشده 

ساخته، استفاده از مواد اولیه جدید. به عنوان مثال، استفاده از مقاطع و اعضای پیشبازیافتی به جای استخراج مواد 

جایگزین سیمان) خاکستر بادی و سرباره آهن گدازی(، به حداقل رساندن انرژی مورد نیاز برای ساخت کلینکر و تولید 
در  81کاهش داده و تا % 72ر کربن را تا %توانند انتشاسیمان، استفاده از مصالح پایه چوبی و بازیافت مصالح فوالدی می

 جویی نمایند.مصارف انرژی صرفه
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عالوه بر کاهش انرژی نهفته کل، استفاده از مصالح بازیافتی به جای کاهش انرژی مربوط به استخراج و تولید در یک 

وده که متاسفانه تا این محدوده زمانی خاص از جمله موارد مهمی است که اهمیت آن معادل با کاهش انرژی نهفته کل ب
 های بسیار اندکی را به خود اختصاص داده است.زمان پژوهش

ها استفاده که از مصالح بازیافتی در تولید و ساخت ساختماندر تحقیقات خود نشان داده است در صورتی [39]گائو 

در  کاهش داد.بیشتر  20مقدار %شود میانرژی نهفته کل را نسبت به زمانی که از مصالح بازیافتی استفاده نتوان شود، می

میالدی ساخته شده  0779مطالعه مشابه که در کشور سوئد انجام شده، یک ساختمان یک طبقه یک واحدی که در سال 
را بررسی کرده است. پس از بازسازی بیشتر مصالح این ساختمان به صورت بازیافتی بوده و تعداد زیادی از مصالح نیز 

انرژی نهفته  01تواند تا %اند، مطابق با نتایج به دست آمده از این تحقیق، این نوع از بازسازی میشده دوباره استفاده

  [40] جویی نماید.شود، صرفهبیشتری را نسبت به زمانی که این ساختمان از ابتدا ساخته می

ند بر انرژی نهفته کل مجموعه توادر مطالعه خود نشان داده است که چگونه انتخاب نوع مصالح می [22] تومارکز

برداری برخوردار بوده است ) انرژی وری بسیار باالیی از نظر انرژی بهرهتاثیرگذار باشد. ساختمان مورد مطالعه او از بهره

مقادیر انرژی نهفته در  گرفتندر سال است(. در ابتدا و بدون در نظر  2m/kWh 00برداری محاسبه شده آن معادل با بهره

ساله آن  01برداری این ساختمان در طول عمر مفید انرژی بهره 01اب مصالح، انرژی نهفته این ساختمان معادل با %انتخ
 5درصد کاهش دهد و همچنین در یک حالت این مقدار % 09باشد. سپس با تغییر نوع مصالح توانست این مقدار را %می

 نیز افزایش داشت.

که انرژی نهفته یک ساختمان بنایی که در آن از سیستم دیوارهای باربر  در مطالعات خود نشان داد [21]ردی 

و در آن از روش ساخت سنتی استفاده شده ) استفاده از آجر فشاری برای ساخت دیوار باربر، استفاده آجری استفاده شده 
است، حال اگر در  2Gj/m 70/2ها و استفاده از موزائیک برای پوشش کف(، برابر با آرمه برای ساخت سقفاز دال بتن

های گلی تثبیت ساخت به جای استفاده از روش سنتی، از تکنولوژی ساخت و مصالح جدید استفاده شود ) استفاده از بلوک

وف نمودن دال بتن آرمه و استفاده از کاشی گلی پخته شده جشده برای دیوار چینی، استفاده از قالبهای سفالی برای م
 رسانید. 2Gj/m 07/0ن انرژی نهفته کل را به مقدار توابرای پوشش کف( می

 

 

 های ساختمانی متداولانرژی نهفته در سیستم .5

های با انرژی نهفته کم در صنعت در صورت استفاده از فناوری [21]بر اساس تحقیقات ردی  (0جدول)مطابق با 

 کاهش داد. 01یک ساختمان را تا % توان انرژی نهفته کلخت، میسا
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 [21] های مختلف احداث سقف و دیوارانرژی نهفته سیستم -0ول جد

 نوع مصالح ساختمانی و روش ساخت
انرژی نهفته واحد 

 )گیگاژول(

 3/400-2 آجر بنایی رسی پخته شده)مترمکعب(

 0/1-5/1 آجر سفالی )مترمکعب(

 0-70/0 بلوک بنایی حاوی خاکستر بادی)مترمکعب(

 08/1-1 ه )مترمکعب(دیوار خاک متراکم تثبیت نشد

 00/1-5/1 دیوار خاک متراکم تثبیت شده )مترمکعب(

 8/1-80/1 دال بتن آرمه)مترمربع(

 00/1-00/1 سقف بنایی با بلوک سفالی)مترمربع(

 5/1-9/1 دال بتن آرمه مجوف با قالب سفالی)مترمربع(

 00/1-5/1 سقف طاق ضربی)مترمربع(

 

 گیرینتیجه .5

دهند، مطالعات انجام شده در زمینه تحقیقات استفاده از مصالح با انرژی کم را مد نظر قرار میاگرچه مطالعات و 

نمایند. انرژی نهفته توسط تعداد را بررسی می اکسیدکربندیتکنولوژی بتن همواره کربن نهفته و آثار آالیندگی ناشی از 
القول ها متفقاریف مشترک هستند، ولی همگی آنهایی از این تعزیادی از محققین تعریف شده است که تنها قسمت

وری از های ساخت روز به روز در حال افزایش است، زیرا بهرههستند که، اهمیت انرژی نهفته در مصالح ساختمانی و روش

ند، کهای چرخه زندگی ساختمان افزایش پیدا میبرداری با سرعت پیشرفت کرده و سهم انرژی نهفته از انرژیانرژی بهره

همچنین همگی بر این باوردند که محاسبات انرژی نهفته امری پیچیده و دشوار است زیرا تاکنون روشی واحد و پذیرفته 
شده برای محاسبات آن ارائه نشده و اختالف نظر در تعاریف محققین مختلف باعث ایجاد اختالف نتایج قابل توجهی در 

اولین بار دیکسیست روشی واحد برای محاسبه انرژی نهفته را پیشنهاد کرده در همین راستا برای  تحقیقات آنها شده است.

 [13]است. 

ها، دیوارهای خاک بتن، چوب، آجرها و بلوک ،سیمانبه آنها پرداخته شد عبارتند از:  مقالهمصالحی که در این 

و انرژی نهفته کل ارائه  اکسیدکربندیمتراکم و ماسه سنگ. در نهایت مقاالتی در ارتباط با تاثیر این مصالح بر انتشار 

 گردید.

باعث کاهش آسیب رساندن به محیط زیست خواهد شد، ولی تاثیر آن بر  مقالهکه موارد ذکر شده در این از این غفار
ها برای مشتریان شفاف که نتایج استفاده از این مصالح و روشدر صورتیوری اعالم نگردیده است. کارایی اقتصادی و بهره

ها برای سازندگان مشکل آفرین بوده و تاثیری در خرید آنها نداشته باشد، این امکان وجود دارد که استفاده از این روشن

از بین رفتن سرمایه آنها نیز  موجب نبوده و ده امکان وجود هزینه اضافی برای تحقق موارد یاد شده سودو به دلیل  بوده

ها و فواید کاهش صدمه به محیط زیست و کاهش د تاثیرات استفاده از این روش. بنابراین در اولین قدم بایخواهد شد.
  ای برای همگان مشخص گردد. انتشار گازهای گلخانه
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