
 
 

1 

 

  

روش کاربردی محاسبه و تخمین کربن پنهان مصالح ساختمانی در   ارائه

 BIMبا استفاده از  طبق استاندارد بین المللی مرحله طراحی مفهومی پروژه

  
 ،*   سید امیرحسین حجازی

،  دانشگاه علم و صنعت ایران، کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت،گروه سازه، دانشکده مهندسی عمران  دانشجو  -*  
amirhosein.hejazi@yahoo.com 

 

 

 
 

   چكيده
 هیدولت انگلستان توص  است.  شیدر حال افزا  هاآن  پنهان  راتیها، تأثساختمانبرداری  نرژی و کربن در مرحله بهره با کاهش ا

  هیاول  یطراح  در خصوص مصالح در  یریگمیتصم  یها برا ساختمان  پنهان  راتیمحاسبه تأث  یروش استاندارد برا   کیکرد که  

  است.  یداریو بهبود پا  تولید کربنکاهش  یبرا یها فرصت ساختمان صالحم دیمرتبط با تول پنهان کربن یابیزار انجام شود.

  ی بانیپشت  یطراح   ماتیکه از تصم  میپردازیم  مرحله محصول  پنهان  کربنجهت محاسبه    یابزار   فیمقاله به توص  نیا  در

مطابقت    TC350  یبا استانداردها   ابزار  نیا  .کندی م  ریرا امکان پذ  یساختمان  مربوط به مصالح  کربن پنهان  یابیارزکند و  یم

از  داده  دارد. ابزارها   استخراج شده  BIM  مدلها  از  است  یابیارز  یبرا   یکمک  یسپس  استفاده شده  وارد    مدل  نتایج  و 

نشان داده    المان مورد نظر جهت برآورد کلی از طرح اولیه و تصمیمات طراحیشده و به عنوان یک پارامتر برای     BIMمدل

 شده است. صحت نتایج جهت کارایی ابزار توسعه داده شده توسط محاسبات دستی بررسی شده است. 

   

 گیری طراحی ابزار تصمیم،  سازی اطالعات ساختمانمدل  کربن پنهان، ارزیابی چرخه حیات،کلیدی:  گان واژ

 

 مقدمه -1
از انرژی سوخت  با استفاده  از تغییرات آب و هوا و آسیب های زیست محیطی مرتبط  های فسیلی، نگرانی 

تولید  "ای انسانی یا  گرم شدن کره زمین به دلیل انتشار گازهای گلخانه  .(Jones  ,2018)   همچنان رو به رشد است

شود، ممکن است در صورت افزایش سطح درجه حرارت، به جو، که به آن انتشار کربن گفته می  "شده توسط انسان

صنعت  .  (Metz et al., 2007)  اثرات جانبی زیست محیطی، اجتماعی و مالی زیادی در سرتاسر جهان داشته باشد

ساخت نیاز به استخراج مقادیر زیادی از مواد دارد و این به نوبه خود منجر به مصرف منابع انرژی و انتشار آلودگی 

 Hammond)شود  )قسمت قابل زندگی کره زمین که عبارتست ازجو و آب و خاک کره زمین( می  1های مضر به بیوسفر 

and Jones  ,2008).    ای جهانی  از انرژی مصرفی جهان و یک سوم از انتشار گازهای گلخانه  ٪40به  نزدیک(GHG) 
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-Ibn)کند  مربوط به بخش ساختمان است زیرا اثرات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی قابل توجهی ایجاد می

mohammed et al., 2013).  اثرات  هز انرژی و  را میچرخه عمر ساختمان ای  گازهای گلخانهینه  اثرات ها  به  توان 

و   نوآوری  پنهانعملیاتی  کرد.  اخیر تقسیم  مقررات  و  است  ها  کرده  کمک  عملیاتی  اثرات  کاهش  فقدان به  اما   ،

  . (De Wolf et al., 2017)  شوند می  پنهانها و مقررات قابل مقایسه هنوز مانع از کاهش تأثیرات  ها، دادهمتدولوژی
ها از نظر انرژی و کرین به منظور کاهش مصرف انرژی و کربن، تقاضای اصلی برای کالیبره کردن عملکرد ساختمان

انرژی در حالی که اندازه گیری انرژی عمل  پنهان و عملیاتی وجود دارد. یاتی آسان و کمتر پیچیده است، تعیین 

 Dixit)دهد  صنعت را نشان می  دراین، نیاز به یک روش استاندارد و شناخته شده    تجسم پیچیده تر و زمان بر است

et al., 2010). 
 

 1ارزیابی چرخه حیات  -2
 

 تاریخچه  - 1-2

ها شرکت  و در جریان بحران نفت توسعه یافت.  1970اوایل دهه    1960ارزیابی چرخه زندگی برای اولین بار در اواخر دهه  

داخلی کردند. بنابراین، انگیزه اولین موجودی چرخه   LCAهمچنین برای بهبود محصوالت خود شروع به استفاده از  

به وجود آمد به 1980در اواخر دهه    .زندگی  انرژی و جرم محصول شروع  ، موجودی چرخه حیات، سیستم های 

در سال   انجمن شیمی1990فعالیت کرد.  زیست  ،  محیط  های    2و سم شناسی  مراحل    LCAکارگاه  و  برگزار کرد 

، محوری "هدف و محدوده"بررسی شد و مرحله    LCAرا مشخص کرد. دو سال بعد، چارچوب    LCAمختلف چارچوب  

 .(Icca  ,2013)شد    ، اضافهLCAبرای  

 

 روش ارزیابی چرخه حیات  - 2- 2

به عنوان بخشی از    1990( یک استاندارد مدیریت محیط زیست را در دهه  ISO)  3سازمان بین المللی استاندارد سازی

متمرکز شده است. رویکردهای    LCAبر ایجاد روش های مربوط به  14040سری استاندارد خود اتخاذ کرد، که سری  14000

چهارچوب تکراری برای انجام تحلیل   ISOمشابه توسط سایر سازمان های بین المللی اتخاذ شده است. جنبه اصلی استاندارد  

تأثیر چرخه زندگی LCI)  4است. چهار مرحله شامل: هدف و تعریف دامنه، تجزیه و تحلیل موجودی  LCAهای   ارزیابی   ،)5 

(LCIA و )( (1تفسیر است )شکل)  (Cabeza et al., 2014). 

 

 
1 Life Cycle Assessment (LCA) 

2 Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) 
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 . ISO 14040 (ISO, 2006)چارچوب ارزیابی چرخه حیات بر اساس ( 1)شکل 

 

 تجزیه تحلیل انرژی چرخه زندگی  -3
تجزیه و تحلیل انرژی چرخه عمر برای ارزیابی کل ورودی ها و خروجی های مستقیم و غیرمستقیم چرخه عمر ساختمان 

)ساخت مواد، حمل و نقل، انرژی برای ساخت و ساز، نگهداری، تعمیر، تعویض، انرژی برای  شود. محاسبه انرژی پنهان  استفاده می

انرژی عملیاتی )خنک کننده افزودن  پایان عمر( و  های  تهویه، گرمایش، روشنایی، چگونگی آب و سیستم-تخریب و مدیریت 

 . (Chastas et al., 2017) دکنکمکی( به منظور گسترش مرزهای سیستم، شدت انرژی کل ساختمان را تأمین می

 

 1انرژی پنهان  -1-3

با نگرانی از لزوم صرفه جویی در مصرف انرژی در کشورهای صنعتی، هشدار بزرگی    81/1979و    4/1973بحرانهای نفتی  

برای اهداف مختلف    1970برای اولین بار در اواخر دهه    "انرژی پنهان". مفهوم  (Hammond and Jones, 2008)  را نشان داد

  مستقیم  پنهان  یانرژ  یعنی  است  جزء   دو  شامل   ساختمان  یک  پنهان  انرژی  .(Cabeza et al., 2013)  مورد استفاده قرار گرفت

  به  محصوالت  و   ساختمانی  مصالح   نصب   و  نقل  و  حمل  برای  مصرفی  مستقیم، انرژی  پنهان  یانرژ  .مستقیم  غیر  پنهان  یانرژ  و

  ساختمانی،  مصالح   ساخت   و   کردن مواد   بدست آوردن، تهیه  مصرفی برای  غیر مستقیم، انرژی  پنهان  یانرژ  . است  ساز  و   ساخت  محل

  شونده  و تکرار  ابتدایی  به دو قسمت  بیشتر  توانمی  غیر مستقیم را  پنهان  ی. انرژها استفعالیت  این  به  مربوط  نقل  و  حمل  جمله  از

. است   محصول  یک  تولید  برای  خام  مواد  تهیه  و  نقل  و  حمل  کسب،  برای  شده  مصرف  انرژی  ابتدایی  پنهان  ی. انرژتقسیم کرد

 است   آن  مفید   عمر  طول  در  محصول  یک  تعویض  و   تعمیر  نگهداری،   در  شده   مصرف  انرژی  مربوط به  شونده  پنهان تکرار  یانرژ

(Dixit et al., 2010) . 

 

 
1 Embodied Energy (EE) 
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 1کربن پنهان  - 3-2

)یعنی انتشار کربن   انتشار کربن مربوط به سوخت و انتشار کربن مرتبط با فرآیند استای از  ( مجموعهECکربن پنهان )

های شیمیایی ناشی شود( که در طول چرخه عمر یک ساختمان در محدوده  غیر سوختی که ممکن است به عنوان مثال از واکنش

 ای مربوط   گلخانه  گازهای   یا انتشار   کربن   اکسید   دی  مقدارمعادل    پنهان  کربن  ساختمان  عمر  چرخه  در .  دهدگهواره تا گور رخ می

  و   تعمیر  مونتاژ،  نقل،  و  حمل  ساخت،  استخراج، طریق  از  ای  گلخانه  گازهای  انتشار  شامل  این  .است  پروژه  عملیاتی  غیر  مرحله  به

  کربن   کل   . دهند  می  تشکیل  را  ساختمان  که  است  هایی  سیستم  و   مواد  عمر  پایان  های  جنبه  و  دفع  تخریب،  جایگزینی،   نگهداری،

  روابط  درک  .است(  غیره  و  آب  تامین  برق، کننده،  خنک  گرمایش،)   عملیات  با  مرتبط  کربن  و  پنهان  کربن ساختمان شامل  زندگی

 . (Metz et al., 2007)  کند  کمک  کربن  کلی بهینه  راهی برای کاهش  تعیین  در  تواند   می  "عملیاتی"  کربن  و  "پنهان"  کربن  بین

 

 هانامه شیوهها و  استاندارد  -3-3

داده ها و روش های مورد استفاده در عمل انطباق کمی وجود دارد، در طول چند سال گذشته کار قابل  در حالی که در  

 International)  ها انجام شده است. سازمان بین المللی استاندارد سازیتوجهی برای تدوین هنجارها، استانداردها و دستورالعمل

Organization for Standardization (ISO), 2006)    شامل تفکر چرخه عمر درISO 14001   است، ارزیابی چرخه عمر و

-محیطی برای ساختدهد و اظهارات محصول زیستشرح می  ISO 14044و    ISO 14040در  را  ها  مراحل چرخه عمر ساختمان

(  CEN TC350)  دهد. در همین حال استانداردهای اروپایی توسط کمیته فنی استانداردرا توضیح می  ISO 21930ساز در  و

ها  محیطی، اجتماعی و اقتصادی( و روش محاسبه کل عملکرد زندگی ساختمانتهیه شده است تا به پایداری آثار ساختمانی )زیست

پای اروپا  استاندارد  فنی  راستا کمیته  این  ارزیابی ساختمانCEN TC350ساز )وداری کار ساختبپردازد. که در   ENها در  ( 

و قوانین دسته بندی محصوالت برای اعالمیه   EN 15978ها در  محیطی ساختمان، روش محاسبه ارزیابی عملکرد زیست15643

 De Wolf et al., 2017; Moncaster)تعریف کرده است    EN 15804های محصوالت زیست محیطی محصوالت ساختمانی در  

and Symons, 2013; Moncastera and Songb, 2012) . 

محیطی  هایی درباره ارزیابی زیستمحیطی شامل جزئیات تولید کننده به عالوه دادههای محصول زیستمحتوای اعالمیه

کربن و سایر گازهای  های دیگر انرژی مورد استفاده، دی اکسیدالم شده از جمله جنبهمحیطی اع محصول است. تأثیرات زیست

توسط  (  EPD)  2زیستیاعالمیه محصول محیط    ای ساطع شده و درصد ضایعات را شامل می شود. در حالی که قبالا گلخانه

بسیار متغیر هستند و تنها معدودی از محصوالت مورد استفاده  ها از نظر ابعاد و قالب  معدود تولید کنندگان توسعه یافته است، این

 .(Moncastera and Songb  ,2012)دهند. ساز را پوشش میودر ساخت

 

 TC350استاندارد    -3-1- 3

تأثیر    TC350استانداردهای   تعریف  برای  حیات  چرخه  ارزیابی  گور"از  تا   Moncaster and)ها  ساختمان  "گهواره 

Symons  ,2013)  ( نشان داده شده است. مرحله محصول  2کند، همانطور که در شکل )و کارهای مهندسی عمران استفاده می

( است. مرحله ساخت  A3(، و خود تولید ) A2(، حمل و نقل مواد از محل استخراج به محل تولید )A1)  شامل عرضه مواد اولیه

 
1 Embodied Carbon (EC) 
2 Environmental Product Declaration (EPD) 
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شود. مرحله استفاده شامل تأثیرات ناشی  ( تقسیم میA5( و مراحل ساخت و نصب )A4و ساز به حمل و نقل از دروازه تا سایت ) 

از قطعات )  استفاده  بینی شده  )(،  B1از شرایط پیش  ) B2نگهداری  ،تعویض )B3( ،تعمیر   )B4( و بهسازی )B5  .باشد ( می 

اند، اما بخشی از محاسبات کل  ( از ارزیابی کربن پنهان حذف شدهB7( و استفاده از آب عملیاتی )B6استفاده از انرژی عملیاتی )

های دفن زباله، سوزاندن یا بازیافت  (، حمل و نقل به محلC1کربن زندگی است. مرحله پایان عمر شامل ساختارشکنی و تخریب )

(C2( فرآوری زباله ،)C3( و دفع )C4است. گذشته از این مراحل چرخه زندگی، می )  توان مزایای احتمالی و دفعات استفاده

د و  ها باید تا آنجا که ممکن است جدید باش، دادهEN 15978( را در نظر گرفت. مطابق استاندارد  Dمجدد، بازیابی یا بازیافت )

ها همچنین باید از لحاظ جغرافیایی با محل تولید هماهنگ باشند، که بندرت اتفاق  بررسی شوند. داده   EN 15804باید با قوانین  

، که عمدتاا برای مصالح ساختمانی رایج در انگلستان  (Geoff HammondICE   ,2008)1می افتد. به عنوان مثال، بانک اطالعاتی  

ها همچنین باید با مرزهای سیستم تعیین شده برای ارزیابی مطابقت  ده شود. داتهیه شده است، در سایر نقاط جهان استفاده می

یا   برای سابقه  اطمینان  برای چرخه موجودی حیات، عوامل عدم  داده  ارزیابی کیفیت  برای  باشند. سیروت و همکاران  داشته 

 De Wolf et)وجود دارد  ماتریس کیفیت داده را توسعه دادند. به طور کلی، کمبود حساسیت و تحلیل عدم قطعیت در صنعت

al., 2017). 
 

 
 . (Moncaster and Symons, 2013)، برگرفته شده از  EN 15978چرخه زندگی تعریف شده توسط ( 2)شکل 

 
 
 متدولوژی  -4
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  ISO 14040: 2006  ی براساس سازمان بین المللی استاندارد سازی استانداردها  ( که ENهای اروپایی ) استاندارداز آنجا که  

مدیریت محیط زیست، ارزیابی چرخه  ISO 14044: 2006مدیریت محیط زیست، ارزیابی چرخه زندگی و اصول و چارچوب و  

چرخه   یابیروش ارز  باشد و همینطوربه طور تخصصی برای محصوالت ساختمانی می   اندها تنظیم شدهشیوه نامهزندگی، الزامات و  

  یند فرااست که با در نظر گرفتن    یندبر فرآ  ی مبتن  یابی ارز  یکارائه شده است،    ی الملل  ینو ب  ییاروپا   ی عمر که توسط استانداردها

  ی اجبار  مرحله کند و تنها مرحله اول، مرحله محصول را به عنوانی را محاسبه م پنهان  ی و کربنساختمان در چهار مرحله، انرژ

در نتیجه مبنای روش تحقیق جهت محاسبه کربن پنهان قرار گرفته است که در قسمت بعدی به شرح آن پرداخته   کند یم  یهتوص

 شود. می

 

 تحقیق تشریح روش    - 1- 4

اروپا    یفن  یتهکم ارز  یداری)پا  CEN TC350استاندارد  و ساز(  را در  ساختمان  یابی کار ساخت  روش  EN  15643ها   ،

  یفتعر  EN 15804در    یساختمان   ی هاEPD  یبرا  PCRو    EN 15978ها در  ساختمان  یطیمح   یستعملکرد ز  یابیمحاسبه ارز

 .(De Wolf et al., 2017)  کرده است

در   یچرخه زندگ  یمرحله موجود  یندبر فرآ  یروش مبتن  یک، از  یفعل  یها، مشترک با اکثر روشTC350  یاستانداردها

 یل تشک  یندهایمواد ، اجزاء و فرآ  یهاز کل  یطیمح  یستز  یراتاز تأث  یعیوس  یفروش ط  ینکند. ایاستفاده م  ارزیابی چرخه عمر

را به عنوان   یمرحله زندگکند، چهار  یم  یریرا اندازه گ  "گهواره تا گور"  TC350  یاستانداردها  دهد.یدهنده ساختمان را نشان م

 یگری د  یاریاخت  D(. مرحله  3  کند )شکل  یم  یفتعر  C1-4عمر    یانو پا  B1-7، استفاده  A4-5ساخت    یند، فرآA1-3محصول  

  B1شده است. تنها مرحله  یفعمر تعر یانپس از پا  ازندهس یاستفاده مجدد از مواد و اجزا یاپردازش  یمثبت احتمال یرتأث یبرا

، مشترک تحقیق  ینا کند.یم یفاروپا است توص یهو اتحاد یسانگل یرا که موضوع مقررات فعل  یاتی( اثرات عملB7و   B6)شامل 

که در    یطیمح  یستز  یراتتأث  یرسا  ی، به استثنایردگیمعادل کربن را در نظر م  یراتانگلستان، صرفاا تأث  یکردهایبا اکثر رو

 .(De Wolf et al., 2017; Moncaster and Symons, 2013) داده شده است یحتوض یزن  TC350 یدهااستاندار
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 روش محاسبه-هاساختمان یطیعملکرد مح یابیارز-یآثار ساختمان یداریپا BS EN 15978: 2011مراحل چرخه عمر از ( 3)شکل 

(Moncaster and Symons, 2013) . 

، ساختمان TC 350به دنبال روش    یردر ز  خالصه کرد.(  1فرمول)توان در  یرا م  کربن پنهانروش استفاده شده در ابزار  

به عناصر )به عنوان مثال ساخت   یشترشود، که بیم  یم( تقسیخارج  یوار)به عنوان مثال د  هایبخشبه    یلو تحل  یهمورد تجز

 ی از اجزا nکه از تعداد    یساختار   یشوند. برایم  یم)به عنوان مثال آجر( تقس  یشوند، که سپس به اجزایم   یم( تقسدیوار بنایی

 باشد: یم یردر ابزار به شکل ز پنهانکربن   یکل زندگ یمعادله برا استفاده شده است (compشده ) یلشکت

(1)  

EC whole life = ∑ EC mat(comp)i

n

i=1

+ ∑ EC transp(comp)i

n

i=1

+ ∑ EC constr(comp)i

n

i=1

+ ∑ EC refirb(comp)i

n

i=1

+ EC endlife − EC recover 

  
یمواد ساطع م   یداست که در مرحله تول  ی، کربنmat  ECاست،   = i  1،  2،  3... و  جزء خاص  یک i (comp)که    ییدر جا

  یندهای فرآ  یلاست که به دل  ی، کربنEC constrشود،  یساطع م  یتانتقال مواد به سا  یلاست که به دل  ی، کربنEC transpود،  ش

قطعات در    یضو تعو  ی، نوسازیرتعم  یلاست که به دل  ی، کربنEC refirb  ازسازیشود، بیدر ساخت ساختمان ساطع م  یردرگ

به دل،  EC endlifeشود،  یطول عمر ساختمان، ساطع م باز  یبدر تخر  یردرگیندهای  فرآ  یلکربن ساطع شده   EC  ،یافتو 

recover،  دل به  است که  آت  یهااستفاده  یلاعتبار کربن  باز  یخاص  قابل  مواد   ,Moncaster and Symons)  است  گشتاز 

2013) . 
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 محدوده تحقیق  - 2- 4

درصد کربن پنهان    50تنهایی بیش از  که به    A3تا    A1پنهان در مراحل    کربن  ینحاضر به تخم  مقالهمحدوده مورد بررسی  

 .شودیمحدود م دهد، تشکیل میرا ها ساختمان

 

 ها آوری دادهجمع  - 3-4

ها، با اطالعات  اکثر مؤلفه  یبرا(  A1-A3)  مرحله محصول  یبرا  ICE Bathداده    یگاه از پا   های مورد نیازدر حال حاضر داده 

 . کندی استفاده م یتچند مؤلفه کامپوز یکنندگان جداگانه براید تول یهااز داده  یاضاف

 

 محصول   هنحوه محاسبات کربن پنهان در مرحل  - 4-4

موجود در ساختمان مدل محاسبه    یاجزا  هیکل  یرا برا  "گهواره تا کارخانه"مرحله اول چرخه عمر ، مرحله محصول ، انتشار  

نشان داده شده    (2فرمول)همانطور که در    ساختمانتمام مواد مورد استفاده در    کربن پنهان  از جمع  کل  کربن پنهان  کند.یم

 شود:یاست محاسبه م
(2)  

∑ EC mat(comp)i
n

i=1
= ∑ [Volume ×  density ×  coefficient](comp)

η

1=1
  

  ریمحاسبه کرد. مقاد کربن پنهان بیو ضر  چگالی توان با ضرب مقدار )حجم( مواد به  یمواد جداگانه را م  یبرا کربن پنهان

ها بدست آید که بتوان در ضریب کربن پنهان  که باید در چگالی خود ضرب شوند تا جرم آن  در واحد حجم است  BIM  درموجود  

ها مقدار کل  باید مقدار تمامی مواد موجود در یک المان استخراج شود تا جمع آن  است که  ینکته ضرور  نیتوجه به ا  ضرب شود.

 . دیآیبه دست م ICE  یاز بانک اطالعات کربن پنهان بیضر ما بدهد. یک المان را به 

 

 مطالعه موردی  -5
پردازیم تا مقدار گاز کربنی را که هریک از اجزای سازنده یک المان تولید  می   مدلدر اینجا به بررسی مصالح موجود در  

( به صورت شماتیک نحوه محاسبه  4شکل)  تولید شده آن المان بدست آید.  پنهان  کند را حساب کرده و مقدار کل گاز کربنمی

 شود.دهد که به تشریح آن پرداخته مییک المان فرضی ساختمان را نشان می دهنده لیواد تشکدستی م

یک المان داده شده ساختمان باید آن المان به اجزای تشکیل دهنده خود خرد شده تا هریک    پنهان  کربنبرای محاسبه  

کربن  پنهان اجزای تشکیل دهنده، کربن پنهان المان را نشان دهد. ضریب   کربناز آنها در ضریب کربن خود ضرب شوند و جمع  

یا   مادهاز  لوگرمیدر هر ک e2CO لوگرمی: کرندیگیقرار م و انتشار یمورد بررس ریمعموالا در قالب ز یمصالح ساختمان یبرا پنهان

 . e/kg)2(kg Co محصول
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 ( اجزای تشکیل دهنده یک دیوار دو جداره.4)شکل 

 
 .کربن پنهانکل   محاسبه یدهنده برا لی از مواد تشک پنهانکربن  (1) جدول

کربن پنهان هر  

 جز

ضریب کربن  

 ( e/kg2kgCO)پنهان
 ( kg)وزن

اجزای دیوار دو  

 جداره

 بلوک بتنی  63 0.133 8.379

 عایق پشمی  7.21 1.28 9.2288

 آجر  138 0.5512 76.0656

 مالت  54.45 0.174 9.4734

دارنده گیره نگه  0.22045 6.519 1.43711355  

104.5848136 

e2kgCO 
 کربن پنهان کل

 

 BIMمدل   -1-5

  یهااشاره شد، داده   زیمانطور که قبالا نه  و ساخته شده است.  یطراح  هی نمونه اول  کی  یشنهادیچارچوب پ   یاجرا  یبرا

  یمشترک. از آنجا که داده ها  یهاپروژه و داده   یهاشوند: داده یم  میبه دو نوع تقس  کربن پنهان  یمحتوا  نییتع  یبرا  ازیمورد ن

 Autodesk Revitاست.   BIM طیمشترک در مح  یهاداده  انتقال یچالش واقع  ،استگیری قابل اندازه   BIM طیپروژه در مح

پروژه  ی مربوط به  هااست که تمام داده  نیشود و فرض بر ای مطالعه استفاده م  نیدر ا  BIM  د ییتأ   یبرا  یبه عنوان ابزار   2019

 . وجود دارد  Revit طیابزار در مح نیقبل از عملکرد ا

 

 ابزار توضیح    -1-1-5

برای مواد. مقادیر   کربن پنهاندر ساختمان به دو نوع داده نیاز دارد: مقادیر مواد و ضریب    مواد  پنهان  کربن  ارزیابیبخش  

های مورد نظر که در  داده  BIMiTsبا استفاده از افزونه    .شداستخراج    ICEاز بانک اطالعاتی  کرین    و ضرایب  Revitاز  مدل    مواد
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که فرمت اکسل    ICEبانک اطالعاتی    .گرفته شدخروجی  اکسل    با فرمت  مقادیر مواد  ازاین مطالعه دیوارهای خارجی مدل هستند،  

آوردن ضریب مربوط به    سپس با  . ادغام گردید  فایل اکسلیک  محاسبات داخل    صفحات  ضافه کردنا  و    مقادیر موادبا    دارد  نیز

از   دهنده    مصالحهریک  فایل  تشکیل  از  خارجی  مقادیرداشت  و   ICEدیوار  مدل    1مصالح  آن  ن  طبق    ،BIMداخل  محاسبات 

سپس با جمع کربن پنهان    . انجام شد  مصالح تشکیل دهنده المان مورد نظر   هریک ازکربن پنهان    ، ( 4-4)در بخش  (2)فرمول

های  انتقال داده  در انتها با.  محاسبه شد  )دیوارهای خارجی(دهنده المان مورد نظر، کربن پنهان کل المانهریک از مصالح تشکیل  

-جهت اتخاذ تصمیم BIMو تعریف پارامتر کربن پنهان برای المان مورد نظر، این اطالعات در مدل   BIMمحاسبه شده به مدل  

 ((. 5،6،7،8،9های))شکل نمایش داده شد های طراحی و مدیریتی  یریگ

 

 
 ( تعریف و تخصیص پارامتر به المان.5)شکل 

 

 
 مورد نظر. هایو فیلتر کردن المان BIMiTs( خروجی اکسل از مدل توسط افزونه 6)شکل 

 
1 Quantity Material Takeoff 
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 ( ایجاد صفحات محاسباتی در اکسل بدست آمده.7)شکل 

 
 جهت انجام محاسبات. ایجاد شدههای ضریب کربن از بانک اطالعاتی و ورود مقادیر از صفحه مصالح داخل صفحات ( ورود داده8)شکل 



 
 

12 

 

 
 .BIMدر مدل  مورد نظرپس از انجام محاسبات جهت نمایش کربن کل پنهان المان  BIMبه مدل  ( وارد کردن فایل اکسل9)شکل 

 

 گیری نتیجه -6
متمرکز بوده است بدون    یات یعمل  کربن ها و مقررات مربوط به ساختمان عمدتاا در کاهش بار  دستورالعمل،  ریاخ  یهادر سال

.  است  افزایشدر حال    پنهانکربن    کاهش   اکنون به سمت  هحال، عالق  نیبا ا  داشته باشد.   پنهانبه انتشارات    یادیتوجه ز  نکهیا

 گیری آن تدوین شده است.یی برای اندازههاهمچنین دستورالعمل

درک و    یمختلف را به راحت  یهادهد که کربن ساختمانیامکان را م  نیا  شاغلین به صاحبان و    پنهانکربن    یریاندازه گ

و   ها میدرک کامل از آن، به تو ه دست آوردن ب .و جهت کاهش اثرات مخرب این صنعت در محیط زیست بکوشند کنند  سهیمقا

-جهت کاهش کربن پنهان از طریق استراتژیساختمان    یمشخصات ممکن را برا  نیدهد تا بهترمیامکان را    نیا  یمشاوران طراح

کاهش فاصله    ،استفاده از مصالح محلی، استفاده از مواد بازیافتی، طراحی بهینه  ای مختلف نظیر استفاده از مصالح کم کربن، ه

 کنند.  جادیا و غیره حمل مواد تا سایت 

 ی ابیارز  یبرا  یچارچوبو    کندیمحاسبه مرا    یطراح  هی در مراحل اول پنهانکربن    راتیمقاله تأث  نیشده در ا  فی روش توص

ابزار   کیبا توسعه    وشده است    شنهادیپ   BIMپروژه ساخت و ساز ساختمان با استفاده از    کی  مرحله محصولدر    کربن پنهان

 کند. یساختمان کمک م یبه عنوان پارامتر مالحظات طراح یکپارچگی کربن پنهانبه که  شود یاجرا م  BIMبر  یمبتن
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Presenting a practical method for calculating and estimating the 

embodied carbon of building materials in the conceptual design 

stage of the project according to the international standard using 

BIM 
 

Abstract 

As the operational effects of buildings decrease, embodied impcat are increasing. 

The UK government recommended that a standard method be used to calculate the 

emboided effects of buildings on initial design decisions. Carbon assessment related to 

the production of building materials is an opportunity to reduce carbon emissions and 

improve sustainability. In this paper, we describe a tool for calculating the embodied 

carbon of the product stage, which is designed as an empirical-based approach to initial 

design decisions. This tool complies with TC350 standards as much as possible. Data 

were extracted from the main BIM tool and then auxiliary tools were used to evaluate 

the model and the results were entered into the BIM model and shown as a parameter 

for the element to provide an overall estimate of the initial design and design decisions. 

The accuracy of the results has been checked for the efficiency of the tool developed by 

manual calculations. 
 

Keywords: Embodied carbon; LCA; Design decision tool; BIM 

 

 


