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واقتصاد  در اقتصاد ملی ساختمان  مدیریت انرژی نقش سامانه

 زیستهای محیطخانواده و کاهش آالینده

 
 4،سید نوید حسینی 3،سینا داودی 2،عبدل وهاب امیری 1طهماسب داوودی

 مدیر عامل شرکت تماس گستر کیش -1

 شرکت تماس گستر کیش -2

 شرکت تماس گستر کیش -3

 شرکت تماس گستر کیش -4

 

  دهیچک
نین سهم زیست و قیمت باالی تأمین انرژی از منابع پاک و همچهای فسیلی بر محیطهای انرژیاثرات سوء آالینده

نزدیک به نیمی از مصرف انرژی کشور در بخش ساختمان، سبب شده بار سنگینی بر دوش دولت و مردم وارد و در 

توجهی از بودجه و سرمایه کشور به هدر برود. بخشی از این فشار که بررای انرژی، ساالنه مقادیر قابل اثر سوءمصرف

رفت از این چرخه ناقص، ضرورت است. برای برون تحمیل گردیدهصورت یارانه به دولت تحمل بوده بهمردم غیرقابل

های مصررف زیسرت در جهرت کاهنردهبنیان و دوستدار حفظ محیطهای دانشبرداری هر چه بیشتر از فناوریبهره

نمرا در جهرت عنوان الگرویی عملری و تمامتوانرد برهمی «سامانه مدیریت انرژی ساختمان»گردد و انرژی مطرح می

نماید. جویی انرژی امری حیاتی و مهم جلوه میبنابراین موضوع صرفه هوشمندانه مصرف انرژی عمل نماید.کاهش 

شده و در ادامه سهم هر بخش از مصررف طورکلی بررسیاز مبدأ تا نقطه مصرف به در این مقاله جریان انرژی کشور

صاصری بره بخرش سراختمان، اثررات آن در اقتصراد ها و یارانه اختاست. با مطالعه  تعرفه شدهانرژی در کشور بیان

اسرت و از آنارا کره خانواده و اقتصاد ملی و اثرگذاری آن بر آالینده های محیط زیسرت مرورد بررسری قررار گرفته

دهرد، و عمر ه هریا بازگشرت بیشترین سهم مصرف انرژی در کشرور مرا را بخرش خرانگی و عمرومی تشر یل می

عنوان راه راری اساسری مرورد ود، استفاده از سامانه مدیریت انرژی ساختمان بهشای متوجه این بخش نمیسرمایه

هرای علمری و صرنعتی وری انرژی و سرازمان پووهشهای سازمان بهرهباشد. این سامانه در بیشتر گزارشتوجه می

 ارائره  ایرن است. شرکت تمراس گسرتر کریش برا المللی مورد تأکید بودهایران و اغلب مقاالت معتبر داخلی و بین

های جغرافیایی مختلر  و برا مترمربع، در اقلیم 00666نمونه با  سامانه و اجرای آن برای اولین بار در ده ساختمان

کارگیری سرامانه مردیریت انررژی یافته و نتایج این تحقیق، برهدرصدی دست 4/06 های متفاوت، به کاهشکاربری

 نماید.ناپذیر میژی را در این بخش اجتنابهای کاهنده مصرف انرو سایر فناوری ساختمان

  کلید واژه
 یارانه  انرژی -سیستم مدیریت انرژی ساختمان  -ها و جریان انرژی تعرفه -ات ف انرژی 
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 مقدمه -1

برخوردار  یمنابع انرژ نیتر یاز غن رانیاگرچه کشور ا

 یاست، اما تلف کرردن و اسرتداده  نادرسرت از انررژ

را به بودجه سراالنه کشرور  یریپذنا خسارات جبران

 یمعادل تمام بودجه عمران نهیهز نی. اکندیم لیتحم

 نیدالر تخمر اردیلیم 5معادل حدود  انهیکشور و سال

منرابع  تیمحدود رینظ یمتعدد لاست. عوامشده زده

و  رانیردر ا یمصرف ساالنه  انررژ یرشد باال ،یلیفس

در  حاصرل از صرادرات ندرت یناش یکاهش درآمدها

کره در صرورت عردم  شرودیباعر  مر ،یآت انیسال

الزم، روند توسعه کشور  یهایریگشیو پ یزیربرنامه

 .  ردیقرار گ ریتحت تأث یطور جد به

 شیشدن جوامرع و افرزا یبا صنعت ر،یاخ یهادهه در

 سرتیز طیمحر یهرا نردهیآال ،یسرانه مصرف انررژ

 خطرنرا  آن را اریاست و عوارض بسر افتهی شیافزا

از سرهم  یمریبه ن کی. در کشور ما  نزدمیشاهد هست

( در بخرش سراختمان مصررف 4112)% یمصرف انررژ

 یکه از مجموع مصرارف صرنعت و کشراورز شودیم

 اریبسر یهراانیشروم، ز دهیرپد نیراست و ا شتریب

 شیو افرزا  یبر اقتصاد خانواده و اقتصاد ملر ینیسنگ

 .آوردیوارد م ستیز طیمح یهاندهیآال

مصررف  یهابه مسئله کاهنده افتهیتوسعه یهاکشور 

در جهرت  یمریداشته و ترش  عظ ژهیتوجه و یانرژ

و  زیناچ یسبز با مصرف انرژ یهابه ساختمان دنیرس

 صدر را در دستور کار خود دارند. ای

که با حضور اغلرب  سیپار ریاخ یالملل نینشست ب در

 د،یربرگرزار گرد ران،یرجهران، ازجملره ا یکشورها

دالر  اردیلیم 111تعهد کردند ساالنه  یصنعت یرهاکشو

 یاز کشورها تیحما یرا برا میاعتبار صندوق سبز اقل

 سیپرار ییسند نهرا یتوسعه قرار دهند اجرادر حال 

ران خواهد داشت. در واقرع یا یبرا یادیز یمنافع مال

مصرف  یدر ادامه  اصشح الگو توانیرا م سیسند پار

 یهااسرتیمعظم انقشب در س رهبر یکه از سو یانرژ

شرده دانسرت و خاطرنشران  ابشغ ستیز طیمح یکل

که از سال  سیسند پار یتا زمان اجرا رانیا  گرددیم

سال فرصرت دارد. حرال  5تنها  شود،یشروع م 2121

 انیررا از م یاز اترشف انررژ یبتوان بخش کوچک گرا

به رشد و توسعه  کشور خواهد  یبرداشت، کمک بزرگ

سراختمان  یانررژ تیریراستا، سامانه مد نی. در اشد

 یانررژ ییجورا در صررفه یمهم ارینقش بس تواندیم

 .دینما دایها اساختمان

 یمقاله ترش  شرده ترا نقرش سرامانه انررژ نیا در

 ی(را بر اقتصاد خانواده و اقتصاد ملرBEMSساختمان )

 ندهیبار آال انیرا بر کاهش ز ستمیمحاسبه و اثرات س

 انیرگردد. در بخش دوم، جر انیب ستیز طیبر مح ها

 ارانرهیقررار گرفتره و  یکشرور مرورد بررسر یانرژ

 سرتمیسوم، س خشمطالعه خواهدشد. در ب یاختصاص

 انیرآن ب یایرو مزا یساختمان معرفر یانرژ تیریمد

خواهررد شررد. سرربس در بخررش چهررارم برره اثرررات 

 طیمحرر یهانرردهیدر کرراهش آال یانرررژ ییجوصررفه

 ارائه خواهدشد.  یریگجهینت تیره و در نهااشا ستیز

 افتهیاختصاص  ارانهیو  رانیدر ا یانرژ انیجر -2

بودن  یغن لیکه در مقدمه اشاره شد، به دل طورهمان

 نیشرتریشراخه ب نیا ران،یدر ا یلیمنابع سوخت فس

 نیشرتریو ب دهردیمر لیرا تشرک یسهم منابع انرژ

 1در شرکل  را بره همرراه دارد. ستیز طیمح یآلودگ

کره توسرط  1331مربوط به سال  یانرژ انینمودار جر

 .شودمی¬است، مشاهده گزار  شده رویوزارت ن

بررد کره از  ینکته پر نیتوان به ا یم 1توجه شکل  با

 ران،یردر ا یانررژ ییواحد مصرف نهرا 111111مجموع 

واحرد و  41715 یو عمروم یتجار ،یسهم بخش خانگ

مصرف  یعنی. باشدیمواحد  31317سهم بخش صنعت 

اقتصراد کشرور  یبررا یبرازده چیکه عمشً ه یخانگ

 میتقسر نیرا 1سرهم را دارد. نمرودار  نیندارد، باالتر

 .دهد¬ینشان م یخوب را به یانرژ
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در  ی: سهم هرر بخرش در مصررف انررژ1نمودار        

 کشور

 

  

 31در سال  رانیا یانرژ انی: روند جر1 شکل

 یبررا ییبخرش راهکارهرا نیرا واقع اگر بتوان در در

بره  یداد، کمرک فراوانر شنهادیپ یانرژ ییجو صرفه

 تروان منرابع صررفه یاقتصاد کشور خواهد شد که م

بره  یتر یو ضرور دتریمد اریبس یها را در راه ییجو

 کار گرفت.

پول  یالملل نیصندوق ب یمنتشر شده از سو یآمارها

  ارانهیارقام  نیتراز باال یکی رانیدهد مردم ا ینشان م

کنررد. بررر اسررا   یمرر افررتیدر جهرران را در یانرررژ

 713ساالنه  یرانیهر ا یالملل نینهاد ب نیا یبرآوردها

کند کره در  یم افتیدر یبابت مصرف انرژ ارانهیدالر 

کشرور  141از  شرتریشده، ب یکشور بررس 153 انیم

در  یانررژ  ارانرهی زانیربدان معناست که م نیاست. ا

برابر متوسرط  51کشور جهان و  1تنها کمتر از  ن،رایا

 است. ییاروپا یدر کشورها یسرانه انرژ ارانهی

 (BEMSساختمان) یانرژ تیریسامانه مد -3

 خچهیتار 3-1

 مرتیق شیکه باع  افزا 1373در  یاز بحران انرژ پس

،  یانرررژ تیریدر جهرران شررد، موضرروع مررد یانرررژ

تنهرا بره  یانررژ تیری. در ابتدا مددیگرد یگذارهیپا

مطرح برود و در  یدر مصرف انرژ ییجو مدهوم صرفه

در  یاسرتراتژ نیترمهم 1373-1313 یهاخشل سال

و  فمقابررل بحررران برره وجررود آمررده، کرراهش مصررر

 یدر دوره  زمان یاستراتژ نیبود. ا یانرژ یسازرهیذخ

 تیریمصرف و مرد تیریکرد و مد رییتغ 1333-1311

دوره  نیرقرار گرفرت و در ا مورد توجه یانرژ یتقاضا

مدهوم  نیا جیتدر عنوان مدهوم مستقل درآمد و به به

 شد. یدر انرژ ییجو صرفه نیگزیجا

 

کننده مورد توجره  مصرف لیوسا تیریاز آن، مد پس

قرررار گرفررت و متخصصرران توانسررتند برره کمررک 

رونرد  ،یانررژ تیریمرد یهرا سرتمیو س وترهایکامب

کرده، نقاط اتشف  لیامل تحلطور ک را به یمصرف انرژ

 یبررا یابرنامره  نیداده و همچنر صیرا تشرخ یانرژ

 نیکننررد. چنرر فیررمصرررف تعر یالگررو یسررازنهیبه

 عشوه بر کنترل مصرف با اسرتداده از حرس یستمیس

 زاتیتجه ونیکنترل و اتوماس تیمختلف، قابل یگرها

براال برردن حدا رت و  یگرفته و در راستا را برعهده

سرامانه   کیرصرورت  ر موضوعات مختلف بهد یمنیا

 یآ سرتمیازجمله س زاتیتجه  هیکل تیریمتمرکز، مد

و  یو  برودتر یحرارت زاتیتجه وتر،یفون، تلدن، کامب

 .گرددیدار مرا عهده زاتیتجه ریسا

با استداده از  1371از سال  تیفعال نیا زیکشور ما ن در

 یهرا سرتمیس لیمعکو  و تحل یمهندس یهارو  

ثبت اختراع در موضروعات  یمشابه و با اخذ دو. گواه

BEMS مردارات و  لیدر تقل چییتک سو یها و شبکه

. در ادامره  راه و دیشروع گرد ییروشنا یها برا فرمان

و برا  یافرزار نررم نینرو یها دهیاز پد یریگ با بهره

 نیرا ،یافرزارسرخت  یکنترلر هرا کرویاستداده از م

و در حرال حاضرر  دهیرسر یبرردار دانش بره بهرره

ثبرت اخترراع و  نامهینه گواه یریگ با بهره یمحصول

معکرو  و برا اسرتداده از  یهمزمان به کمک مهندس

 تیریمحصوالت خود را با نام سرامانه مرد یدانش بوم

 وارد بازار نموده است. BEMSساختمان  یانرژ

در  یانرررژ تیریسررامانه مررد یایرراهررداف و مزا 3-2

 ساختمان

ساختمان درواقع سره هردف  یانرژ تیریدم ستمیس

 اند از:که عبارت دینمایرا دنبال م یاصل
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 مصرف کیو کاهش پ یدر مصرف انرژ ییجوصرفه

 زاتیافراد و تجه یبرا یمنیو ا حدا ت

 یدر جهررت هوشررمند سرراز ونیو اتوماسرر کنترررل

 ساختمان

 تیریبه اهداف سه گانه سامانه مرد یابیدست جهیدرنت

 کیرساختمان سربز،  کیشاهد  ما BEMSساختمان 

برود.  میساختمان امن و سراختمان هوشرمند خرواه

شرده نشان داده 2طرح در شکل  نیعملکرد ا ندیفرا

 است.

  

 یانررژ تیریمرد سرتمیگانه س:اهرداف سره2 شکل

 ساختمان

 ساختمان یانرژ تیریسامانه مد یاثرات اقتصاد 3-3

 تیریکشور به سامانه  مرد یهاکردن ساختمان مجهز

 طیمحر یهانردهیساختمان، عشوه بر کاهش آال یانرژ

برر  میرمسرتقیو غ میطور مسرتقبره تواندیم یستیز

 یتروجه انیو اقتصاد خانواده کمرک شرا یاقتصاد مل

 .دینما

در  %31رو  مختلف ترا  1ساختمان با  یانرژ سامانه

 دیرنما یمر جادیا ییجوساختمان صرفه یمصرف انرژ

در کشرور،  یانررژ یها فهبودن تعر یپلکان لیوبه  دل

مصرف کنندکان را کاهش  یها انرژ نهیهز %51عمشً تا 

سال جبرران  2/3بعد از گذشت  کهیطوردهد؛ به یم

و در سرال  دیرنما یرا م یرژان نیبخش تأم یهانهیهز

 نیرشرود. ا یبه اقتصاد خانواده کمرک مر یبعد یها

 اند از:ها عبارت  رو 

 ناقص نیل زمو اتصا ینشت انیجر رفع

 یضرور ریکنندگان غ مصرف حذف

 ونیکنترل اتوماس ستمیس بهبود

 یهاد یتلدات حرارت کاهش

 یکیالکتر زاتیتجه کاهش

 .یو حدا ت یمنیاز حوادث ا یریشگیپ

 یها با رو  یانرژ ییجوصرفه  زانیم 1شماره  جدول

 دهد. یمختلف را نشان م

 

 یبرا رو  هرا یانررژ ییصررفه جرو زانی: م1 جدول

 مختلف

  

 

و  یانررژ یجهان یشورا هینقل از نشر 1شماره  جدول

صرد  کیدر  ستمیاز استداده  س یحاصله ناش ریمقاد

در   یکل ساختمان ها %11معادل  یهزار واحد مسکون

 حال کشور است.

 

 اقتصاد خانوار یبر رو BEMSاثرات  -3-3-1

توان بر خانواده و  یرا م BEMS یاجرا یاقتصاد اثرات

 یها بررسرکننده از ساختمان استداده ینهادها ریسا

برق و گراز  یها تعرفه یمنظور به بررس نیا یکرد. برا

 یهرا در قرب  BEMSاز  یناشر یالیر ییجو و صرفه

 .میپرداز یم یخانگ

  

سراعت برر  لروواتیبرق برحسرب ک متی:  ق2 نمودار

 1334سال  یبرا رویاسا  گزار  وزارت ن

 نییمصارف پرا ید، مبلغ برق براشو یم دهید چنانچه

مصررف بررق  شیشده و با افزا تر حساب نییبا نرخ پا

 رود. یشدت باال مآن به  متیق

 سرتمیس یدارا ،یکه مشتر  خرانگ یدر صورت حال

کوئل( باشد برا  کننده  برق )مانند فنمصرف یشیگرما

درصد کاهش مصرف خواهد داشرت.  BEMS ،38اعمال 

بره  یاعمال تعرفره  پلکران لیدل کاهش مصرف به نیا

و  ترا شصرت نرهیبرق، منجر به کاهش هز یها نهیهز

 پنج درصد خواهد شد.
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در  یهرا کننرده مصرف یبرق برا  نهی، هز4نمودار  در

بره  زیمختلف مصرف برق، قبل و بعد از تجه یها بازه

BEMS شده است. نشان داده 

ننرده  ک مصرف یها ستمیکه از س ییها ساختمان در

کننرد، صررفه  یاستداده مر شیگرما یبرا یعیگاز طب

درصد بررآورد شرده  BEMS ،27.7از  یبرق ناش ییجو

 سررتمیبرره س BEMSحررال اعمررال  نیاسررت و در عرر

در مصرف  ییجودرصد صرفه  4111منجر به  یشیگرما

مصررف بررق  زانیرشود. در نمودار  م یم انهیگاز سال

ها آمده ساختمان نیا یبرا BEMSقبل و پس از اعمال 

 است.

  

مصرارف مختلرف  یبررا یقب  برق خانگ - 3 نمودار

ساختمان  یانرژ تیریمد ستمیو پس از نصب س شیپ

 یبرق یشیگرما ستمیبا س یهاساختمان یبرا

  

مصرارف مختلرف  یبررا ی: قب  برق خرانگ 4 نمودار

ساختمان  یانرژ تیریمد ستمیو پس از نصب س شیپ

 یگاز یشیگرما ستمیسبا  یهاساختمان یبرا

 مصررف، صررفه یانیم یها شود که در بازه یم دهید

درصد  52تا  41حاصله، منجر به کاهش قب  از  ییجو

 شود. یم

. محاسربه  قرب  گراز میپررداز یبه بخش گاز م حال

 ینمرودار پلکران کیربر اسا   زین یخانگ نیمشترک

 آمده است. 5در نمودار  ریمقاد نیشود. ا یمحاسبه م

 

  

بر اسا  گرزار  وزارت  ی: تعرفه گاز خانگ 5 نمودار

 1334سال  یبرا روین

 سرتمیمجهرز بره س یهادر خانره BEMSاز  استداده

( جیپک ایکننده از گاز )مانند شوفاژ استداده یشیگرما

ماهره  در پنج یدرصرد 51133 ییجومنجر به صررفه

ساالنه  ییجورقم معادل صرفه نی. اشودیسرد سال م

 در مصرف گاز خانوار است. یدرصد 4111

درصد در مصررف گراز  51133ماهانه  ییجوصرفه نیا

گراز خرانوار خواهرد   نهیدرصد در هز 11تا  یانعکاس

 53سرراالنه  ییجورقررم معررادل صرررفه نیررداشررت. ا

 گاز خانوار است. یهانهیدر هز یدرصد

گراز خرانوار   نهیدر هز ییجومربوطه به صرفه نمودار

و پرس از اسرتداده از  شیسرد سرال پر یهاماه یبرا

BEMS   آمده است. 1در نمودار 

  

 شیمصارف مختلف پ یبرا ی: قب  گاز خانگ 1 نمودار

 یساختمان بررا یانرژ تیریمد ستمیو پس از نصب س

 یگاز یشیگرما ستمیبا س یهاساختمان

 یاقتصاد مل یبر رو BEMSاثرات   -3-3-2

 تیریمرد ستمیس یشد اثرات اقتصاد انیکه ب یمطالب

شرود.  یمر نییساختمان بر اقتصاد خانوار را تب یانرژ

 یتوان به اثرات اقتصراد ملر یم گرید یحال از منظر

دولت   انهیماه  ارانهیهنگدت  یمال  نهیتوجه نمود. هز

در  یرقمر انهیسرال ،یرانریندرر ا ونیلیم 71به بالغ بر 

     .باشدیم الیر اردیلیهزار م 311حدود 

اسرت کره دولرت رقرم  تیواقع نیا تیاهمبا  موضوع

به مردم داده و  یانرژ  ارانهیرا عمدتاً با عنوان  ادشدهی

 یهم در کشرورگردد، آن  یصرف م یانرژ یدر راستا

رقرم کره  نیر. ادینما یم دادیدر آن ب یکه اتشف انرژ

 یم لیکشور را تشک  انهیاز بودجه  سال یمیبخش عظ

دشروار و توجره بره  یداقتصا طیاهم در شر دهد، آن

 ییجو صرفه یها تواند در بخش یم ،یاقتصاد مقاومت

 گردد. یگذار هیسرما یانرژ

سراختمان در ده  یانررژ تیریسامانه مد یاجرا جینتا

بنرا  ریرمتر مربع ز11111در  یکشور یساختمان الگو

متداوت  یمختلف و با کار بر ییایجغراف یها میدر اقل

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

0 

   

را بره همرراه  یرف انررژکاهش مصر % 4/51توانسته 

کراهش مصررف  قیردق زانیم 4داشته باشد. جدول 

. دوره براز دینمایرا در هر ساختمان مشخص م یانرژ

 نیر. در اباشدیسال م 2/3 یگذار هیسرما نیگشت ا

بره انجرام  یانرژ یورمحاسبه که توسط سازمان بهره

لحرا   یسرتیز طیمحاسبه عوارض سوء محر ده،یرس

که توسط سازمان  یسنجعات امکانو در مطال دهینگرد

به انجرام  ریو شرکت مادر تخصص توان یانرژ یوربهره

در  یکه  کاهش مصررف انررژ ستآن ا یایگو دهیرس

مگراوات  ونیرمل 21از  شیکه ب یواحد عموم 713111

که از  دهیگرد شنهادیپ ندینمایمصرف م یساعت انرژ

اسرتداده   BEMSسراختمان  یانررژ تیریسامانه مرد

 .  ندینما

پیشگیری از هزینه های ناشری از رفرع آلرودگی  -4

 محیط زیست

همانطوریکه موارد انرژی صرفه جویی شده در جدول  

در اجرای  BEMSمشخص گردیده با استداده از تابلوی 

های ساختمانی احرداثی )یکصرد هرزار واحرد( پروژه

هزار بشکه  523میلیون مگا ژول معادل  3111سالیانه 

جویی رف انررژی در کشرور صررفهندت خام در مصر

صررفه جرویی  رشود و بیش از یازده میلیرون دالمی

ارزی خواهیم داشرت. در شررایطی کره همرراه ایرن 

سیستم رفاه ، آرامش و امنیت به ارمغران آورده مری 

مقدار انتشار گازهای آالینده و  3و  2شود. در جداول 

توسط تابلوی مدیریت انررژی  یندگیمیزان کاهش آال

 ن داده شده است.نشا

کشور  یاز مصرف انرژ یناش یندگیآال زانی: م2جدول

 14در سال 

  

 

سراختمان  یانرژ تیریمد ینقش مثبت تابلو 3جدول

 طیمح یندگیاز آال یریشگیدر پ

  

 تیریمرد سرتمیس یحاصل از اجررا جی: نتا4 جدول

 ساختمان نمونه 11ساختمان در  یانرژ

  

 یریگجهینت -5

حسراب مرردم به ارانرهیاز پرداخت  انهیکه سال یآمار

 اردیرلیهرزار م 315بر بالغ یرقم شود،یاعشم م رانیا

مبلرغ  نیاز ا یاتومان در ماه است. مسلماً سهم عمده

کره طبرق  یای. انررژدهدیم لیتشک یانرژ  ارانهیرا 

 یلیفسر یهاشده در کشور، از سوختمطالعات انجام

بره  دنیرسراز آن ترا  یتوجهلبخش قاب زیحاصل و ن

کراهش مصررف  قیدق زانی. مرودیمصرف، به هدر م

مهررم  نیررا دیرردر مطالعررات ده سرراختمان م  یانرررژ

کشرور  یحاصرل از ده سراختمان ملر جی. نتاباشدیم

توسرط  یسنجتا مطالعات گسترده امکان دیسبب گرد

 ریتوان یو شرکت مادر تخصص یانرژ یورسازمان بهره

کره در  دهردیمرمطالعرات نشران  نیاو  دیبه عمل آ

مگاوات سراعت  21111111ساختمان با مصرف  743111

از  یکرینمرود و  جرادیا نهیکاهش هز %55تا  توانیم

 BEMSسررامانه  یریکارگآن، برره یاصررل یهررارو 

 است.. شنهادشدهیپ

از اترشف  توانیساختمان م یانرژ تیریمد ستمیس با

نمررود.  یریررگشیپ یتوجهقابررل زانیرربرره م یانرررژ

 دیرارزنرده و مد یامردهایپ ستم،یس نیا یریکارگبه

 یسرازنهیو به یدر مصررف انررژ ییجوازلحا  صرفه

از خسرارات  یریو جلروگ یمنریا سرتمیس جادیآن، ا

دارد. اگرر  لرا به دنبرا یسوزاز اتصاالت و آتش یناش

پرا   یانرژ دیرا معادل با تول یانرژ یجوصرفه زانیم

 باشردیمر یلیفسر یاز انررژ ترنهیآن پرهز دیکه تول

برا اسرتداده از  یانررژ ییجوارز  صرفه م،یفرض کن

معنرا  شیاز پر شرتریسراختمان ب تیریمرد ستمیس

کاهش مصرف سوخت خود را در کراهش  نی. اابدییم

و  کنردیم انینما یبه خوب زین ستیز طیمح یندگیآال

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

7 

   

سراختمان را  یانررژ تیریروزافزون به سامانه مد ازین

 .سازدیمبرهن م

 

 :مراجع

 ] تراز نامه انرژی ایران ) سازمان بهره وری انرژی( 1[

معاونرت منرابع  ران؛یرصنعت بررق ا یلی]آمار تدص2[

اطشعرات و آمرار ،  یدفتر فنراور قات؛یو تحق یانسان

 .1333خرداد  رو،یوزارت ن یشرکت مادر تخصص

مصررف  یسراز نرهیو به ی]گزار  پروژه سامانده3[

سازمان  ،یادار ده ساختمان ییدر بخش روشنا یانرژ

 )سابا(.رانیا یانرژ یبهره ور

[4 ]International Energy Agency Statistics and 

Balances, http://iea.org/stats/index.asp 

 مقدمه -1

ترین منابع انرژی  اگرچه کشور ایران از غنی (1

برخوردار است، اما تل  کردن و استفاده  نادرست از انرژی 

ی را به بودجه ساالنه کشور تحمیل ناپذیر خسارات جبران

کند. این هزینه معادل تمام بودجه عمرانی کشور و می

است. شده میلیارد دالر تخمین زده 0سالیانه معادل حدود 

عوامل متعددی نظیر محدودیت منابع فسیلی، رشد باالی 

مصرف ساالنه  انرژی در ایران و کاهش درآمدهای ناشی 

شود که در سالیان آتی، باعث میحاصل از صادرات نفت در 

های الزم، روند توسعه گیریریزی و پیشصورت عدم برنامه

 طور جدی تحت تأثیر قرار گیرد.  کشور به

های اخیر، با صنعتی شدن جوامع و افزایش در دهه (2

زیست افزایش  های محیط سرانه مصرف انرژی، آالینده

د هستیم. در یافته است و عوارض بسیار خطرناک آن را شاه

( در 4112کشور ما  نزدیک به نیمی از سهم مصرف انرژی )%

شود که از ماموع مصارف بخش ساختمان مصرف می

های صنعت و کشاورزی بیشتر است و این پدیده شوم، زیان

بسیار سنگینی بر اقتصاد خانواده و اقتصاد ملی  و افزایش 

 آورد.های محیط زیست وارد میآالینده

های یافته به مسئله کاهندهتوسعهکشورهای   (3

مصرف انرژی توجه ویوه داشته و ت ش عظیمی در جهت 

های سبز با مصرف انرژی ناچیز و یا رسیدن به ساختمان

 صفر را در دستور کار خود دارند.

المللی اخیر پاریس که با حضور در نشست بین  (4

اغلب کشورهای جهان، ازجمله ایران، برگزار گردید، 

میلیارد دالر  166صنعتی تعهد کردند ساالنه  کشورهای

در اعتبار صندوق سبز اقلیم را برای حمایت از کشورهای 

اجرای سند نهایی پاریس منافع مالی  قرار دهند توسعهحال 

 سند پاریس رادر واقع  زیادی برای ایران خواهد داشت.

اص ح الگوی مصرف انرژی که از سوی  ادامه در  توانمی

 اب غ زیست محیطهای کلی م انق ب در سیاسترهبر معظ

ایران تا زمان اجرای گردد  خاطرنشان میدانست و  شده

سال  0 تنها شود،شروع می 2626سند پاریس که از سال 

حال اگر بتوان بخش کوچ ی از ات ف انرژی را  فرصت دارد.

از میان برداشت، کمک بزرگی به رشد و توسعه  کشور 

این راستا، سامانه مدیریت انرژی ساختمان  شد. در خواهد

جویی انرژی تواند نقش بسیار مهمی را در صرفهمی

 ها ایفا نماید.ساختمان

در این مقاله ت ش شده تا نقش سامانه انرژی  (0

(را بر اقتصاد خانواده و اقتصاد ملی BEMSساختمان )

ها بر  بار آالینده محاسبه و اثرات سیستم را بر کاهش زیان

محیط زیست بیان گردد. در بخش دوم، جریان انرژی کشور 

مورد بررسی قرار گرفته و یارانه اختصاصی مطالعه 

خواهدشد. در بخش سوم، سیستم مدیریت انرژی ساختمان 

معرفی و مزایای آن بیان خواهد شد. سپس در بخش چهارم 

های محیط جویی انرژی در کاهش آالیندهبه اثرات صرفه

 گیری ارائه خواهدشد. در نهایت نتیاه زیست اشاره و

 یافتهاختصاص  جریان انرژی در ایران و یارانه -2

طور که در مقدمه اشاره شد، به دلیل غنی همان (0

بودن منابع سوخت فسیلی در ایران، این شاخه بیشترین 

دهد و بیشترین آلودگی سهم منابع انرژی را تش یل می

نمودار جریان  1ش ل محیط زیست را به همراه دارد. در 

که توسط وزارت نیرو گزارش  1331انرژی مربوط به سال 

 شود.میاست، مشاهده شده
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توان به این ن ته پی برد که از می  1با توجه ش ل  (7

واحد مصرف نهایی انرژی در ایران، سهم  110111ماموع 

واحد و سهم بخش  46710بخش خانگی، تااری و عمومی 

اشد. یعنی مصرف خانگی که عم ه بواحد می 36317صنعت 

هیا بازدهی برای اقتصاد کشور ندارد، باالترین سهم را دارد. 

 دهد.خوبی نشان می این تقسیم انرژی را به 1نمودار 

 
 : سهم هر بخش در مصرف انرژی در کشور1نمودار        

0)  

3)  

 31 سال در رانیا یانرژ انیجر روند: 1ش ل 

واقع اگر بتوان در این بخش راه ارهایی برای  در (16

جویی انرژی پیشنهاد داد، کمک فراوانی به اقتصاد  صرفه

 جویی را در راه توان منابع صرفه شد که می کشور خواهد

 تری به کار گرفت. های بسیار مفیدتر و ضروری

ی الملل نیباز سوی صندوق  شده منتشرآمارهای  (11

  ارانهایران ی ی از باالترین ارقام ی مردم دهد یمپول نشان 

بر اساس برآوردهای این . کند یمانرژی در جهان را دریافت 

 بابتدالر یارانه  703هر ایرانی ساالنه  یالملل نینهاد ب

کشور  103که در میان  کند یمصرف انرژی دریافت م

این بدان معناست  کشور است. 140، بیشتر از شدهی بررس

کشور جهان  0تنها کمتر از انرژی در ایران،   انهارکه میزان ی

برابر متوسط یارانه سرانه انرژی در کشورهای اروپایی  06و 

 است.

 (BEMSسامانه مدیریت انرژی ساختمان) -3

 تاریخچه 3-1

که باعث افزایش  1373پس از بحران انرژی در  (12

، موضوع مدیریت انرژی  ،قیمت انرژی در جهان شد

در ابتدا مدیریت انرژی تنها به مفهوم  .گردید یگذارهیپا

جویی در مصرف انرژی مطرح بود و در خ ل  صرفه

استراتوی در مقابل بحران  نیترمهم 1373-1303 یهاسال

انرژی بود. این  یسازرهیکاهش مصرف و ذخ ،وجود آمدهه ب

تغییر کرد و  1301-1333زمانی   استراتوی در دوره

توجه قرار  ای انرژی موردمدیریت مصرف و مدیریت تقاض

 عنوان مفهوم مستقل درآمد و به گرفت و در این دوره به

 جویی در انرژی شد. این مفهوم جایگزین صرفه جیتدر

 کننده مورد مدیریت وسایل مصرف ،آن از پس (13

کمک کامپیوترها ه بمتخصصان توانستند توجه قرار گرفت و 

طور  انرژی را بهروند مصرف  ،های مدیریت انرژی و سیستم

و  دادهنقاط ات ف انرژی را تشخیص  ،کامل تحلیل کرده

الگوی مصرف تعری   یسازنهیای برای به همچنین برنامه

ع وه بر کنترل مصرف با استفاده از  . چنین سیستمیکنند

قابلیت کنترل و اتوماسیون تاهیزات  ،مختل  یگرها حس

و ایمنی در  دن حفاظتباال بر راستای گرفته و در را برعهده

مدیریت  ،متمرکز  صورت یک سامانه موضوعات مختل  به

، کامپیوتر ،تلفن ،فون تاهیزات ازجمله سیستم آی  هیکل

 دارعهدهو سایر تاهیزات را برودتی  تاهیزات حرارتی و 

 .گرددیم

با  1371این فعالیت از سال  نیز ر کشور ماد (14

 تحلیل سیستم های مهندسی مع وس و استفاده از روش

 گواهی ثبت اختراع در موضوعاتدو. و با اخذ  بههای مشا

BEMS های تک سوییا در تقلیل مدارات و فرمان و شب ه 
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 یریگ بهره راه و با  ادامهدر  .ها برای روشنایی شروع گردید

ی و با استفاده از می رو کنترلر افزار های نوین نرم از پدیده

ی رسیده و در بردار بهرهانش به ی، این دافزار سختهای 

ی نه گواهینامه ثبت اختراع ریگ بهرهحال حاضر محصولی با 

استفاده از دانش  و بامهندسی مع وس  به کمک و همزمان

بومی محصوالت خود را با نام سامانه مدیریت انرژی 

 بازار نموده است. وارد BEMS ساختمان

در مرردیریت انرررژی  اهررداف و مزایررای سررامانه 3-2

 ساختمان

سه هدف  درواقعسیستم مدیریت انرژی ساختمان  (10

 از: اندعبارتکه  دینمایماصلی را دنبال 

 در مصرف انرژی و کاهش پیک مصرف ییجوصرفه 

 حفاظت و ایمنی برای افراد و تاهیزات 

 در جهت هوشمند سازی ساختمان کنترل و اتوماسیون 

 یتمدیر سامانهدستیابی به اهداف سه گانه  اهیدرنت (10

یک  ما شاهد یک ساختمان سبز، BEMS ساختمان

بود. فرایند  میخواهساختمان امن و ساختمان هوشمند 

 .شده استدادهنشان  2در ش ل  طرحعمل رد این 

 

 ساختمان یانرژ تیریمد ستمیس گانهسه اهداف:2ش ل 
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 سامانه مدیریت انرژی ساختماناثرات اقتصادی  3-3

  کشور به سامانه یهاکردن ساختمانماهز  (17

ی هاندهیآالع وه بر کاهش مدیریت انرژی ساختمان، 

بر  میرمستقیمستقیم و غ طوربهتواند محیط زیستی می

 اقتصاد ملی و اقتصاد خانواده کمک شایان توجهی نماید.

 %30روش مختل  تا  0سامانه انرژی ساختمان با  (10

ایااد می نماید وبه  یی جوصرفهدر مصرف انرژی ساختمان 

 %06تا  عم هی انرژی در کشور، ها تعرفهدلیل پل انی بودن 

؛ دهدی مانرژی مصرف کنندکان را کاهش  ها نهیهز

ی بخش هانهیهزسال جبران  2/3بعد از گذشت  کهیطوربه

ی بعدی به اقتصاد ها سالو در  دینما یمانرژی را  نیتأم

 از: اند عبارت ها روش. این شود یمخانواده کمک 

 جریان نشتی و اتصال زمین ناقص رفع 

 غیر ضروری کنندگان مصرف حذف 

 سیستم کنترل اتوماسیون بهبود 

 تلفات حرارتی هادی کاهش 

 کاهش تاهیزات ال تری ی 

 ی.حفاظتاز حوادث ایمنی و  پیشگیری 

 روشیی انرژی با جو صرفهمیزان  1جدول شماره  (13

 .دهدی می مختل  را نشان ها

26)  

 مختل  یها روش با یانرژ ییجو صرفه زانیم: 1جدول 

 

21)  

نقل از نشریه شورای جهانی انرژی  1جدول شماره  (22

هزار  صد کسیستم در ی  استفادهو مقادیر حاصله ناشی از 

تمان های  در حال ساخکل  %16واحد مس ونی معادل 

 کشور است.

23)  

 اد خانواربر روی اقتص BEMS اثرات -3-3-1

بر  توان یرا م BEMSاثرات اقتصادی اجرای  (24

 هاساختمانکننده از  خانواده و سایر نهادهای استفاده

برق و  یها بررسی کرد. برای این منظور به بررسی تعرفه

 یها در قبض BEMSریالی ناشی از  ییجو گاز و صرفه

 .میپرداز یخانگی م

 

اساس گزارش وزارت  ساعت بر :  قیمت برق برحسب کیلووات2نمودار 

 1334نیرو برای سال 

شود، مبلغ برق برای مصارف  چنانچه دیده می (20

شده و با افزایش مصرف برق  تر حساب پایین با نرخ پایین

 رود. شدت باال میقیمت آن به 

مشترک خانگی، دارای سیستم  که در صورتیحال  (20

د با اعمال ( باشکوئل فنبرق )مانند   کنندهمصرفگرمایشی 

BEMS ،30  درصد کاهش مصرف خواهد داشت. این کاهش

برق،  های هزینهپل انی به   تعرفهمصرف به دلیل اعمال 

 درصد خواهد شد. و پنج شصتمنار به کاهش هزینه تا 

های  کننده مصرفبرق برای   هزینه ،4نمودار در  (27

مختل  مصرف برق، قبل و بعد از تاهیز به  های بازه در

BEMS  است. شده دادهنشان 
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  کننده مصرف های سیستمکه از  هایی ساختماندر  (20

 جوییصرفه ، کنند میگاز طبیعی برای گرمایش استفاده 

در درصد برآورد شده است و  BEMS ،2717برق ناشی از 

به سیستم گرمایشی منار به  BEMSاعمال  حال عین

. در شود سالیانه میدر مصرف گاز  جوییصرفه درصد  4610

برای  BEMSمیزان مصرف برق قبل و پس از اعمال  نمودار 

 آمده است. هاساختماناین 

 
 نصب از پس و شیپ مختل  مصارف یبرا یخانگ برق قبض - 3نمودار 

های با سیستم برای ساختمان ساختمان یانرژ تیریمد ستمیس

 گرمایشی برقی

 
 نصب از پس و شیپ مختل  مصارف یبرا یخانگ برق قبض:  4نمودار 

 ستمیس با هایساختمان یبرا ساختمان یانرژ تیریمد ستمیس

 گازی یشیگرما

 صرفهمیانی مصرف،  های بازهکه در  شودمی دیده  (23

می درصد  02تا  46حاصله، منار به کاهش قبض از  جویی

 .شود

قبض گاز   اسبهپردازیم. مح حال به بخش گاز می (36

مشترکین خانگی نیز بر اساس یک نمودار پل انی محاسبه 

 آمده است. 0نمودار  مقادیر در . اینشودمی 

 

 
 یبرا روین وزارت گزارش اساس بر تعرفه گاز خانگی : 0نمودار 

 1334 سال

ماهز به سیستم  هایخانهدر  BEMSاستفاده از  (31

اژ یا پ یج( منار )مانند شوف گازاز  کنندهاستفادهگرمایشی 

سرد سال   ماههدرصدی در پنج 06133 جوییصرفهبه 

درصدی  4610جویی ساالنه شود. این رقم معادل صرفهمی

 .خانوار استدر مصرف گاز 

درصد در مصرف گاز  06133ماهانه  جوییصرفهاین  (32

. گاز خانوار خواهد داشت  هزینهدرصد در  00انع اسی تا 

درصدی در  03ساالنه  جوییاین رقم معادل صرفه

 های گاز خانوار است.هزینه

 گاز خانوار  هزینهدر  جوییصرفهنمودار مربوطه به  (33

در  BEMSپیش و پس از استفاده از  های سرد سالبرای ماه

 آمده است. 0  نمودار

 
 نصب از پس و شیپ مختل  مصارف یبرا یخانگ گاز قبض : 0نمودار 

 ستمیس با یهاساختمان یبرا ساختمان یانرژ تیریمد ستمیس

 گازی یشیگرما
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 بر روی اقتصاد ملی BEMS اثرات  -3-3-2

مطالبی که بیان شد اثرات اقتصادی سیستم  (34

. ودی شممدیریت انرژی ساختمان بر اقتصاد خانوار را تبیین 

وجه به اثرات اقتصاد ملی ت توان یمحال از منظری دیگر 

دولت به بالغ بر   انهیماه  ارانهمالی هنگفت ی  نهیهزنمود. 

هزار  306میلیون نفر ایرانی، سالیانه رقمی در حدود  76

  .باشدیممیلیارد ریال 

 

این واقعیت است که دولت رقم  تیاهم باموضوع  (30

انرژی به مردم داده و در   ارانهبا عنوان ی عمدتاه یادشده را 

در کشوری که ات ف  هم آن، گردد یمراستای انرژی صرف 

این رقم که بخش عظیمی از  .دینمای مانرژی در آن بیداد 

در شرایط  هم آن، دهد یمکشور را تش یل   انهیسال  بودجه

در  تواند یماقتصادی دشوار و توجه به اقتصاد مقاومتی، 

 ی گردد.گذار هیسرمایی انرژی جو صرفهی ها بخش

انه مدیریت انرژی ساختمان در ده نتایج اجرای سام (30

متر مربع زیر بنا در 00666ساختمان الگوی کشوری در 

اقلیم های جغرافیایی مختل  و با کار بری متفاوت توانسته 

کاهش مصرف انرژی را به همراه داشته باشد.  % 4/06

میزان دقیق کاهش مصرف انرژی را در هر  4جدول 

شت این سرمایه نماید. دوره باز گساختمان مشخص می

باشد. در این محاسبه که توسط سال می 2/3گذاری 

وری انرژی به اناام رسیده، محاسبه عوارض سازمان بهره

سوء محیط زیستی لحاظ نگردیده و در مطالعات 

وری انرژی و شرکت سنای که توسط سازمان بهرهام ان

مادر تخصص توانیر به اناام رسیده گویای آن است که  

واحد عمومی که بیش از  703666ف انرژی در کاهش مصر

نمایند پیشنهاد ملیون مگاوات ساعت انرژی مصرف می 26

  BEMSگردیده که از سامانه مدیریت انرژی ساختمان 

 استفاده نمایند. 

پیشگیری از هزینه های ناشری از رفرع آلرودگی  -4

 محیط زیست

همانطوری ه موارد انرژی صرفه جویی شده در   (37

 در  BEMSگردیده با استفاده از تابلوی  جدول مشخص

های ساختمانی احداثی )ی صد هزار اجرای پروژه (30

هزار  023میلیون مگا ژول معادل  3666واحد( سالیانه 

جویی بش ه نفت خام در مصرف انرژی در کشور صرفه

شود و بیش از یازده میلیون دالر صرفه جویی ارزی می

ین سیستم رفاه ، خواهیم داشت. در شرایطی که همراه ا

 3و  2آرامش و امنیت به ارمغان آورده می شود. در جداول 

مقدار انتشار گازهای آالینده و میزان کاهش آالیندگی 

 توسط تابلوی مدیریت انرژی نشان داده شده است.

 04آالیندگی ناشی از مصرف انرژی کشور در سال  زانیم: 2جدول

33)  

 

ساختمان در پیشگیری از  نقش مثبت تابلوی مدیریت انرژی 3جدول

 آالیندگی محیط

46)  
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 یریگجهینت -5

مردم  حساببهآماری که سالیانه از پرداخت یارانه  (41

هزار میلیارد تومان در  310 بربالغ، رقمی شودیمایران اع م 

انرژی   ارانهی از این مبلغ را یاعمدهسهم  مسلماهماه است. 

در  شدهاناامی که طبق مطالعات ایانرژ. دهدیمتش یل 

ی توجهقابلی فسیلی حاصل و نیز بخش هاسوختکشور، از 

میزان دقیق . رودیماز آن تا رسیدن به مصرف، به هدر 

این  دیمؤکاهش مصرف انرژی در مطالعات ده ساختمان 

صل از ده ساختمان ملی کشور سبب . نتایج حاباشدیممهم 

ی توسط سازمان سناام انگردید تا مطالعات گسترده 

ی انرژی و شرکت مادر تخصصی توانیر به عمل آید و وربهره

ساختمان با  743666 که در دهدیماین مطالعات نشان 

کاهش  %00تا  توانیمساعت  مگاوات 26666666مصرف 

ی ریکارگبهی اصلی آن، هاروشهزینه ایااد نمود و ی ی از 

 ..است شنهادشدهیپ BEMSسامانه 

از ات ف  توانیمبا سیستم مدیریت انرژی ساختمان  (42

ی ریکارگبهی نمود. ریگشیپی توجهقابلانرژی به میزان 

یی در جوصرفه ازلحاظاین سیستم، پیامدهای ارزنده و مفید 

ی آن، ایااد سیستم ایمنی و سازنهیبهمصرف انرژی و 

ی را به سوزآتشیری از خسارات ناشی از اتصاالت و جلوگ

ی انرژی را معادل با تولید جوصرفهدنبال دارد. اگر میزان 

 باشدیماز انرژی فسیلی  ترنهیپرهزانرژی پاک که تولید آن 

یی انرژی با استفاده از سیستم جوصرفهفرض کنیم، ارزش 

اهش . این کابدییممدیریت ساختمان بیشتر از پیش معنا 

مصرف سوخت خود را در کاهش آالیندگی محیط زیست 

کند و نیاز روزافزون به سامانه نیز به خوبی نمایان می

 سازد.مدیریت انرژی ساختمان را مبرهن می

43)  

 

 

 

 نمونه ساختمان 16 در ساختمان یانرژ تیریمد ستمیس یاجرا از حاصل جینتا: 4جدول 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

14 

   

 

 

 

 مراجع:

 تراز نامه انرژی ایران ) سازمان بهره وری انرژی(  ]1[

آمار تفصیلی صنعت برق ایران؛ معاونت منابع انسانی و ]2[

قات؛ دفتر فناوری اط عات و آمار ، شرکت مادر تحقی

 .1333تخصصی وزارت نیرو، خرداد 

گزارش پروژه ساماندهی و بهینه سازی مصرف انرژی ]3[

در بخش روشنایی ده ساختمان اداری، سازمان بهره وری 

 انرژی ایران)سابا(.

[4] International Energy Agency Statistics and 

Balances, http://iea.org/stats/index.asp 
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