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 چکیده 

المللی و پیامدهای ناشی از مقایسه با آمارهای بین ی مصرف باالی انرژی در ایران درهرچند هشدار درباره

است های اخیر، تا حدودی باعث جلب توجه بیشتر کارشناسان، مسئولین ونیز عموم مردم شدهآن در سال

های جایگزین ی علمی برای راههای دقیق و فراهم کردن پشتوانهمدد پژوهشولی تغییر این جریان بی

یکی از  -برای مثال دمای آسایش برای افراد–موثر بر مصرف انرژی  هایممکن نیست. بررسی عادت

دراین راستا  های مطلوب کمک نماید.تواند به یافتن روشهایی است که اندیشیدن درباب آن میپرسش

ی ماهونی دمای آسایش را برای شهر بوشهر محاسبه کرده این پژوهش تالش دارد ابتدا با استفاده از شیوه

 ن مصرف انرژی تجهیزات مکانیکی را در این دما با شرایط کنونی مصرف انرژی مقایسه کند.  و سپس میزا

همبستگی است. در بخش گردآوری اطالعات عالوه بر روش اسنادی و -این پژوهش از نوع تحلیلی

یری از برده و در بخش تحلیل و نتیجه گ نامه نیز بهرهگیری میدانی به شیوه پرسشای  از نمونهکتابخانه

نماید. بر اساس این پژوهش،اختالف مصرف انرژی دو افزار اکوتکت استفاده میافزاری با نرمسازی نرمشبیه

درصد برآورد گردید. به بیانی دیگر،  52دمای مختلف آسایش برای سرمایش در فصل تابستان، معادل 

 جویی به ازای هر درجه کاهش دمای آسایش.درصد صرفه7تقریبا 

 

 ،بوشهرمصرف انرژی، آسایش حرارتی، روش ماهانیكلیدی:  واژگان
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 مقدمه  

 سالهای در .کند می مصرف را دنیا نفتی های فرآورده از درصد نه حدود جهان، جمعیت از درصد یک حدود داشتن با ایران

 مصرف رشد دیگر عبارتبهت. اس بوده درصد هشت تا پنج ایران در و درصد دو تا یک ساالنه جهان در انرژی مصرف رشد اخیر

 انرژی یارانه نیز دالر میلیارد 13 تا 1 معادل ساالنهعالوه ت. بهاس جهانی مصرف رشد متوسط برابر پنج از بیش ایران در انرژی

کل  % 39 تقریباً )سابا( انرژی وریبهره سازمان توسط شده منتشر آمارهای طبق بر  (4831. )فتحیان پور، شود می پرداخت

 خود به را نفت فروش از حاصل درآمد % 30 معادل ایهزینه که گیرد می قرار استفاده مورد ساختمان بخش در یانرژ این

 سرمایش صرف، درساختمان شده مصرف انرژی کل % 70 تقریباًاز دیگر سو،  (4831)امیدوار و همکاران ، دهد می اختصاص

-می هاساختمان گرمایش و سرمایش صرف سال در دالر میلیارد 10 تقریباً که است داده نشان هابررسی. شود می گرمایش و

سرمایش و گرمایش مربوط به ها در بهینه سازی انرژی ترین گامترین وعملیاز مهمشک بی (4831)امیدوار و همکاران ،  شود.

ساکنین با کمترین میزان تامین آسایش حرارتی  دراین راستا هاست.فضا، توجهی ویژه به بار حرارتی و برودتی هاساختمان

سازی ی آسایش افراد و در بعد تالش برای فرهنگمصرف انرژی هدفی است که اولین گام آن بررسی و تعیین صحیح محدوده

 باشد.تنظیم دما و شرایط محیط اطرافشان میبرای برای پذیرش آن در رفتارهای فعال افراد 

 

 بیان مسئله

های قرن جاری در سراسر جهان، مسئله انرژی است. به طور کلی روش یکنندهنگران ها و موضوعاتی از مهمترین چالشیک

 .از طریق فرهنگ سازی میسر استو باشد صرفه جویی می آن ترینمعمول که گوناگونی برای حفظ منابع انرژی وجود دارد

ورده سازی این نیاز بسیار اثرگذار ( در میزان مصرف انرژی، دو عامل میزان نیاز و فرهنگ برآ5144)جعفری و همکاران، 

برای های ساکنین این شهر تحت عنوان آسایش حرارتی در شهر بوشهر و عادت دو مقوله، در پژوهش حاضرخواهند بود. این 

های ، میزان اثرگذاری عادتی مورد کندوکاومسئله اند.های خود در فصل تابستان مورد بررسی قرار گرفتهتنظیم دمای خانه

 )ماهونی(علمی یآن، یعنی تعیین آسایش به روش جایگزیناد بر مصرف انرژی و نیز نشان دادن میزان این مصرف در حالت افر

 است. 

 

 اهمیت موضوع

 که گیرد می قرار استفاده مورد ساختمان بخش در ایران در شده مصرف انرژی کل % 38 تقریباً که است داده نشان تحقیقات

 مالی ارزش .میشود تأمین الکتریسیته از بقیه و طبیعی گاز از آن % 50 , نفتی های فراورده از انرژی مقدار این % 39 تقریباً

 پیش که است بوده دالرمیلیارد  5/2 بر بالغ میالدی 2001 سال در ,ایران در ساختمان بخش در شده مصرف انرژی اعتباری و

تنها راه کنترل این  (Farhanieh and Sattari ,2006).رسدب دالر میلیارد 157/6به 2020 سال پایان تا شود می بینی

در تحقیق امیدوار  آمده بدست نتایج بنابروجوی راهکارهای جایگزین است. های دقیق و علمی و جستشرایط بررسی

 جوییهصرف را مبلغ این %7 حدود در توانمی حرارتی آسایش استانداردهای سازی بومی با دهد که(نشان می4831وهمکاران)

ی رویکرد جایگزین در مصرف انرژی سرمایش و گرمایش ساختمان، می برای ارائه .دالر میلیون 700 در حدود چیزی که نمود

 بایست ابعاد اثرگذار این موضوع مورد کندوکاو قرار گرفته و راهکار عملی ارائه شود. 

 اهداف پژوهش

 .های افراد در تامین آسایش حرارتی ، بر میزان مصرف انرژی استهدف اصلی این پژوهش نشان دادن میزان اثرگذاری عادت

ی محدوده آسایش در شهر بوشهر به گیرند، محاسبهاهداف خرد این پژوهش که در راستای برآورده سازی هدف کالن قرار می

 ی آن با دمای آسایشی است که ساکنین در فصل تابستان به آن عادت دارند.  روش علمی و مقایسه

 ضیه پژوهشفر

 فرضیات این پژوهش به شرح زیرند:
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 شوند.در بوشهر تجهیزات سرمایشی در دمایی کمتر از دمای مورد نیاز برای آسایش تنظیم می -

تنظیم تجهیزات در دمای صحیح که ضمن در نظر گرفتن افراد، از روشی علمی برخوردار باشد، میتواند باعث کاهش مصرف  -

 انرژی در ساختمان گردد.

 

 پیشینه پژوهش 

فعالیت باشد.  حداقل در بدن حرارت تنظیم کار وز سا آن در که رطوبت و دما از است ای محدوده حرارتی، آسایش شرایط

(Giovoni,1976) وو برودتی  حرارتی هایدستگاه اندازه ساختمان، حرارتی محاسبات بر حرارتی آسایش محدوده تعیین 

 در ،افراد اینکه به توجه با و .دارد مستقیم تأثیر انرژی اتالف و مصرف میزان بر کلی طور به و مصالح جنس و عایق ضخامت

 حرارتی آسایش محدوده اقلیمی، یمنطقه هر برای که است الزم ،دارند مشابهی دمایی آسایش احساس یکسان اقلیمی شرایط

 (Fishman and Pimbert, 1979) شود مشخص دقیق طور به

 کوشش هنگام آن در. گرددبازمی بیستم قرن60 و 50 دهه به انسان هوایی و آب آسایش و رایطمدون ش و علمی بررسی

 اقلیمی پارامترهای از گیریبهره همچنین و نموداری آماری، ریاضی، روابط از استفاده با که شد جلب مسأله این به دانشمندان

 (. 4838)نظری، شود پرداخته انانس آسایش شرایط برآورد به غیره و باد سرعت رطوبت، دما، نظیر

 نمودار یک (4528) اولگی( 4831زاده اصل و همکاران، )فرج .کرد ارائه 60 دهه در را ساختمان زیستاقلیمی گیونینمودار

 ساختمان طراحی و انسان حرارتی آسایش نیازهای برآورد جهت هوایی و آب هایداده اساس بر که نمود ارائه اقلیمیزیست

 بر هوایی و آب عناصر ثیرات مورد در کاملی و جامعهای پژوهش 1972سال در فاگنر (4854د. )طاووسی و یاری، دیگر تدوین

 تراز ی معادله از مشتق انسان در آسایش کهاست گرفته قرار مبنا این بر وی تحلیل.داد انجام گرمایی آسایش احساس روی

 منطقه آن در که داد ارائه را ماهانی جدول ماهانی ،1971سال ر بهدر کوششی دیگ .باشد می وی و محیط انسان بدن گرمایی

شاخص های دیگر چون اوانز، نمودار  (4831زاده اصل و همکاران، )فرج.است ارزیابی قابل هامیانگین از استفاده با آسایش

(، 5112ین گومز)( بوگا و اوال، مارت5118( یادوشان بودهو)5114های پری)زیست اقلیم و گرمای موثر در پژوهش

 (4854( مورد بررسی قرار گرفته اند. )طاووسی و یاری، 5117مازاراکیس)

( در پژوهش 4835و4837است. صادقی روش)در ایران نیز مطالعات مختلفی در رابطه با تعیین دمای آسایش صورت گرفته

 بیکر مدل ،( 2008همکاران، و خوشحال ؛ 2009 روش، صادقی ؛ 2008خلیلی،) اولگی برد: مدلهای زیر را نام میخود نمونه

 سعیدی، و محمدی) وترموهیگرومتریک عصبی فشار(2008 همکاران، و بذرپاش ؛2008سعیدی، و محمدی ؛ 1992 کاویانی،)

 همکاران، و خوشحال ؛ 2008 همکاران، و بذرپاش ،2008 سعیدی، و محمدی ؛1993 کاویانی،) ترجونگ مدل( 2008

 همکاران، و خوشحال ؛ 2009 همکاران، و نگهبان ،2008 همکاران، و بذرپاش ؛ 1994 جانی،علی) ماهانی مدل (2007

 ؛ 2006رمضانی، ؛ 2008 خلیلی،) گیونی مدل ( 2001 قباگلو،1998 جهانبخش، ؛ 1994 علیجانی،)مؤثر دمای مدل (2007

( برای تهران و ارزیابی آسایش 4833از دیگر پژوهش ها در این زمینه مطالعات حیدری) (   2007 همکاران، و خوشحال

هیمفریز به دفعات و با ارائه  گونه کههماناما  ( است.4858زنده و ذوالفقارزاده)محیطی به روش ماهونی برای قزوین توسط دل

به نظر هیمفریز  (4833شواهد مختلف نشان داد عوامل آب و هوایی و اختصاصی به تنهایی تعیین کننده نیستند. )حیدری، 

ها توجهی نشده است. از های قبلی به آنل تعیین کننده شرایط آسایش حرارتی در واقع موارد دیگری هستند که در تئوریعام

 (4833)حیدری، آن جمله فرهنگ. 

یر این تاث( 4833ورود مقوله جدیدی مثل فرهنگ بر دمای آسایش، دریچه نو وبدیعی بر مقوله مصرف انرژی است. )حیدری، 

 بین دستورالعملهای استاندارد مبنای بر مطبوع تهویه سیستمهای هایطراحی کلیه ایران درت و یا منفی باشد. تواند مثبمی

 ساختمان 19مبحث اصول حتی. شودانجام می (ASHRAE)امریکا مهندسان تأسیسات دستورالعمل یا و 7730 ایزو المللی

 شرایط وابستگی داشت دور نظر از نباید که ای نکته اما .است شده بیان مذکور استانداردهای مبنای بر نیز انرژی بخش در
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 تأثیر نیز ایمنطقه رسوم و آداب و فرهنگ همچنین. است مختلف مناطق اقلیمی و هوایی و آب شرایط به حرارتی آسایش

 (4831)امیدوار و همکاران ، .دارد افراد حرارتی احساس بر چشمگیری

 

 روش پژوهش

ی بسیار باال دارد، مصرف انرژی برای تامین آسایش حرارتی در یو دماقرارگرفته ای گرم و مرطوب نطقهجا که بوشهر در ماز آن

این شهر عمدتا مربوط به فصل تابستان و برای سرمایش فضاست. در این پژوهش ابتدا دمای آسایش در تابستان با روش 

نفر از ساکنین در بوشهر استخراج  21های مه، دمای خانهماهونی مورد محاسبه قرار گرفته است. سپس با استفاده از پرسشنا

شایان توجه است که کولرهای  تجهیزات سرمایشی عمومی در بوشهر،کولرهای گازی معمولی وکولرهای اسپیلت هستند. گردید.

توان با دقت باالتری از پاسخ افرادی اند، بنابراین میاتاق آن دردرجهو تنظیم دما اسپلیت دارای مانیتور کوچکی برای نمایش 

ی آماری به کسانی بدین منظور جامعه کنند، اطمینان حاصل کرد.های خود از این کولرها استفاده میکه برای سرمایش خانه

در پس از به دست آوردن این دو محدوده برای آسایش،  مصرف انرژی کنند، محدود گردید. که از این نمونه کولرها استفاده می

 سازی گردیده و مورد مقایسه قرار گرفت.افزار اکوتکت شبیههردو بازه برای یک ساختمان معمولی در بوشهر، با استفاده از نرم

 

 یافته های پژوهش 
 روش ماهونی برای تعیین محدوده آسایش

 ،است شده ارائه جدول قالب در که آن معماری مسائل تشخیص و منطقه یک گرمایی وضعیت ارزیابی برای یماهون شاخص از

 و مطالعه مورد محل دمای یسالیانه میانگین به توجه با را هرماه روز و شب آسایش منطقه نیماهو جدول. میگردد استفاده

ی آب های دوره ده سالهاز بررسی داده وهواییآباطالعات  (4833)رازجویان،  .میکند تعیین ماه همان نسبی رطوبت میانگین

 ( توسط نگارنده استخراج شده است.5112-5142شهر)وهوا شناسی بو
 

 اطالعات چغرافیایی بوشهر -1جدول 

 بوشهر نام محل

 شرقی 21.38 طول جغرافیایی

 شمالی 53.53 عرض جغرافیایی

 متر 43متوسط ،   متر 11تا  1بین  ارتفاع از سطح دریا

 

اند، ابتدا آمار رطوبت نسبی و دمای متوسط ساالنه نشان داده شده 2و1در جداول  های ماهونی کهبرای استفاده از شاخص

 است.ثبت گردیده 8و  5ها در جداول بررسی گردیده، و نتایج آن

 
 (2012-2002)دوره زمانی دمای هوای ساالنهمتوسط  -2جدول 

 Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Des دمای هوا 

 54.1 51.85 88.81 81.15 83.2 83.1 87.4 82.5 55.5 51.1 51.1 45.2 متوسط حداکثر ماهانه

 45.5 41.2 55.1 51.5 55.1 55.5 57.5 51.5 45.1 41.3 45.4 44.4 متوسط حداقل ماهانه

 3.15 5.33 44.53 41.58 5.11 5.52 5.58 41.51 41.5 5.41 3.82 7.33 متوسط نوسان ماهانه
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 (2012-2002ساالنه)دوره زمانی  رطوبت نسبیمتوسط -3جدول 

 31.43 77.73 73.12 77.57 73.11 75.11 17.12 11.15 75.43 73.81 35.15 37.81 متوسط حداکثر ماهانه)صبح(

 11.11 25.54 15.11 24.81 28.57 13.35 12.43 14.22 12.35 28.54 25.22 17.51 متوسط حداقل ماهانه)بعدازظهر(

 72.15 12.85 11.12 11.85 12.11 11.78 21.85 28.35 25.11 11.41 71.35 77.52 متوسط

 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 1 گروه رطوبتی

 
 جدول ماهونی -های رطوبتی گروه-4جدول 

 

 

 

 

 
 جدول ماهونی -های رطوبتی های آسایش برای گروهمحدوده-2جدول 

 گروه رطوبت
 درجه 42متوسط ساالنه کمتر از  درجه 42تا  51متوسط ساالنه بین  درجه 51متوسط ساالنه بیش از 

 شب روز شب روز شب روز

4 51-51 52-47 85-58 58-41 81-54 54-45 

5 84-52 51-47 11-55 55-41 57-51 51-45 

8 55-58 58-47 53-54 54-41 51-45 45-45 

1 57-55 54-47 52-51 51-41 51-43 43-45 

 

                                                                                                             ثبت گردید. 1ها تعیین و در جدول ، دمای آسایش برای هر یک از ماه2تا5ی بعد با استفاده از جداول هدر مرحل

 
 ل ماهونیجدو -تعیین حدود آسایش -6جدول 

 Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Des دما

 54.1 51.85 88.81 81.15 83.2 83.1 87.4 82.5 55.5 51.1 51.1 45.2 متوسط حداکثر ماهانه

 57 55 55 55 55 55 55 55 55 55 57 52 حد باالی اسایش در روز

 55 58 58 58 58 58 58 58 58 58 55 51 حد پایین اسایش در روز

 45.5 41.2 55.1 51.5 55.1 55.5 57.5 51.5 45.1 41.3 45.4 44.4 متوسط حداقل ماهانه

 43 54 58 58 58 58 58 58 54 45 43 43 حد باال اسایش در شب

 45 41 47 47 47 47 47 47 41 45 45 45 حد پایین اسایش در شب

 C C O H H H H H H H O C وضعیت حرارتی در روز

 C O O O H H H H H O O C رارتی در شبوضعیت ح

 

ماه از سال دمایی باالتر از  2ی زیسته در بوشهر، و البته تجربه 1شده در جدول دادهبا توجه به وضعیت آسایش حرارتی نشان

ی، متوسط گردد. با توجه به جدول ماهونهای سرمایشی احساس میها استفاده از سیستمدمای آسایش افراد را داراست و در آن

برآورد شده است. برای تنظیم دمای خانه،  55تا  58درجه و در روز بین  58تا47ها بین دمای آسایش در این دوره در شب

 باشد. %81رطوبت نسبی کمتر از      4گروه رطوبتی   

                   5                  21-81% 

                   8                   -21% 

 %71بیش از                 1                   
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گیری بین میانگین آسایش شب و روز به که از معدل در نظر گرفت درجه 58توان با اندکی اغماض معادل میانگین نهایی را می

 دست آمده است.

 

 نیمطالعات میدا

ی ساکنین شود، دمای خانهی انرژی در فصل تابستان که از نیاز باال به سرمایش در این دوره ناشی میبا توجه به مصرف عمده

ها، جامعه آماری به ساکنینی که از کولرگازی ها مورد پرسش قرار گرفت. شایان توجه است برای افزایش دقت پاسخدر این ماه

 دود شد. کنند، محاسپلیت استفاده می

 
 ها درتابستان با كمک تجهیزات سرمایشی در شرایط فعلیدمای خانه -1نمودار

 

 

دهد. برای تعیین متوسط دما، از نشان میی کولر در اغلب مواقع برای تنظیم درجهدر صد فراوانی هر یک از دماها را  4نمودار

 آمد.به دست  45ها میانگین گرفته شد و میانگین نهایی عدد این داده

 

 افزار اكوتکتشبیه سازی مصرف انرژی در نرم

اند افزار اکوتکت استفاده شد. مراحل کار به ترتیب عبارتی نسبی میزان مصرف انرژی در دو حالت ذکرشده، از نرمبرای مقایسه

 از: 

 تنظیم اطالعات آب و هوایی برای شهر بوشهر

 ی خانهدهندهتشکیل شبیه سازی یک اتاق با یک زون حرارتی به عنوان واحد

 تنظیم دمای آسایش بر اساس دو دما به صورت جداگانه

 ی مصرف انرژی برای سرمایش مقایسه

 

 اند.، ثبت گردیده7و نیز جدول  8و  5اطالعات خروجی در نمودارهای 
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 11ی انرژی در یک اتاق با دمای آسایش مصرف روزانه -2نمودار 

 

 
 23ژی در یک اتاق با دمای آسایش ی انرمصرف روزانه -3نمودار 

 
 23و  11آمار عددی مصرف انرژی برای سرمایش در دو دمای آسایش  – 7جدول 

 ماه های تابستان 45مصرف انرژی با دمای آسایش   58مصرف انرژی با دمای آسایش 

818987  1170908  
May 

923412 1262942 Jun 
1129160 1479460 Jul 

1169349  1519339 Aug 

935263  1273126 Sep 

 مجموع 6705775  4976171

 

 خواهد بود. Wh4755111 ، تفاوت مصرف انرژی در دو حالت معادل 7با توجه به آمار جدول 
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  گیرینتیجه
ی آسایش یکی محدوده ی گرمای شهر بوشهر مورد بررسی قرار گرفت.در این پزوهش ابتدا به دو روش دمای آسایش در دوره

و دیگری دمای اظهار شده توسط افراد. میانگین  5142-5112ی زمانی وهوایی در دورههای آببه روش ماهونی و براساس داده

درجه برآورد گردید.  45ها با استفاده از تجهیزات سرمایشی معادل و دمای معمولی در خانه 58دمای آسایش ماهونی معادل 

کند که به صورت ی آسایش برای یک اتاق معمولی تفاوت فاحشی در میزان انرژی مصرفی را بیان میدودهسازی دو محشبیه

 7توان گفت ی علمی ماهونی است. به بیان بهتر میتقریبی معادل .درصد کاهش مصرف به ازای تنظیم دمای آسایش به شیوه

 جویی به ازای هر درجه .درصد صرفه
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