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  چكيده : 
  

تن  1,68به خود اختصاص داده است. اين معيار معادل  در جهان را 1انرژي مصرف ايران باالترين ميزان شدت
، سهم مصرف صنعتي دنياكه در اكثر كشورهاي  در حالي .[1] باشد مي GDP2نفت خام براي هر هزار دالر 

بيشترين ميزان  هاي غير مولد ر است در كشور ما بخشهاي ديگ هاي توليدي چند برابر بخش انرژي در بخش
. اين امر ضرورت بهينه سازي مصرف انرژي ساختمانها را اند را بخود اختصاص داده % )40(حدود مصرف انرژي

در زمينه انرژي  صورت گرفتهادبيات موجود و پژوهش هاي دارد با بررسي در نظر  پيشرو نشان مي دهد. مقاله
جهت كاهش مصرف هاي هوشمند راهكارهاي عملي  العاتي و ارتباطي با معرفي ساختمانو فناوري هاي اط

مي تواند كمك شاياني به موفقيت  پژوهشانرژي در بخش هاي خانگي و تجاري ارائه دهد. دستاوردهاي اين 
   .داشته باشدشدت مصرف انرژي هاي انرژي و كاهش يارانه هدفمندسازياجراي 

  
 هاي هوشمند، انرژي، ايران، بهينه سازي مصرف ساختمان كليد واژه :

                                                            
1
 در سطح كالن كشورها گفته مي شود. GDPنفت خام) به هر يك هزار دالر توليد ناخالص داخلي (تن معادل  مصرف انرژينسبت مقدارشدت مصرف انرژي   

2 Gross Domestic Product 
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  مقدمه  .1

كه امروزه ما از آن بهره مي بريم از منابع تجديد ناپذير مي باشند، به اين معني كه روزي سرانجام به اتمام منابع انرژي اغلب 
ي آورند؛ همچون اثرات بلند آسيب هاي جبران ناپذيري به محيط زيست وارد م بسياري از اين منابعخواهند رسيد. از سوي ديگر 

مدت گلخانه اي و گرم شدن كره زمين كه استفاده از  سوختهاي فسيلي مسبب آن است. همچنين استفاده از اين منابع انرژي 
بسيار گران و پرهزينه اند و باعث از دست رفتن منابع عظيم مالي و تاثيرات عميق در اقتصاد جوامع دارند. با توجه به عوامل ذكر 

كشورهايي ه مصرف بهينه انرژي و كاهش شدت مصرف آن از جمله مهمترين اهداف جوامع و دولتهاي مسئول مي باشد. شد
درصدي مصرف انرژي  30موفق به كاهش همچون ژاپن با همگاني كردن استفاده از انرژي هاي نوين همچون انرژي خورشيدي 

ن ميزان انرژي فسيلي به دليل استفاده آن در بخش مولد كشور ژاپن  اما حتي مصرف همي هاي تجديد ناپذير در كشور خود شدند.
با توجه به بهره وري و كارايي آن توجيه پذير مي نمايد. متاسفانه در ايران با توجه به منابع عظيم سوخت فسيلي و قيمت ارزان اين 

حالي است كه بخش عمده اي از انرژي انرژي روشهاي بهره وري انرژي و اصالح الگوي مصرف با مشكل مواجه است. اين در 
مصرفي در ايران در بخش غير مولد (خانگي و تجاري) به مصرف مي رسد. اين امر باعث شده است ميزان شدت مصرف انرژي در 

طي توسعه و پيشرفت فناوري هاي نوين به ويژه فناوري هاي اطالعاتي و ارتبابه با توجه  برابر كشوري همچون ژاپن باشد. 17ايران 
و در نتيجه كاهش اثرات منفي زيست  در بخش هاي مختلفارتقاي بهره وري انرژي براي  بسياري داوطلبانه و قانوني راهكارهاي

وري اين مقاله با تمركز بر فناوري اطالعاتي و ارتباطي به عنوان پشتيبان بهره .امكان تحقق دارد محيطي و رشد پايدار اقتصادي
اصلي ساختمان، از جمله تجهيزات و دستگاهها، عايق هاي  با در نظر گرفتن خصوصياتاي هوشمند به معرفي ساختمانهانرژي 

استفاده از نتايج اين پژوهش كمك  شهرسازي آنها مي پردازد.و همچنين شاخص هاي  سيستم هاي اتوماسيون ساختمانحرارتي، 
اقتصادي ثرات مخرب زيست محيطي، كاهش هزينه هاي شاياني به بهره وري انرژي مصرفي در ساختمان هاي غير مولد، كاهش ا

تحميل شده در اثر استفاده از انرژي هاي تجديد ناپذير، كاهش شدت مصرف انرژي، و موفقيت هدفمند سازي يارانه ها در ايران 
ا توجه به نحوه بپيش رو، از نظر هدف از نوع كابردي بوده و از نظر پي آيند از نوع تصميم گراست. اين پژوهش  ميكند. پژوهش

  آوري داده ها، از نوع كتابخانه اي است.گرد
  

 ساختمانهاي هوشمند .2
د به نتوان ميو ارتباطي قوي بوده  مجهز به يك زير ساختسازه هايي   Intelligent Buildingsساختمانهاي هوشمند يا 

اجازه به ساكنان ساختمان داده؛ ا وفق خود را با آنهدهند؛ هاي متغير محيط عكس العمل نشان  صورت مستمر نسبت به وضعيت
در  اين گونه ساختمان ها كه از منابع موجود به صورت موثرتري استفاده نموده و امنيت و آرامش در آنها را افزايش دهد. دهد

مديريت و ها،  ها، ساختار، سرويس بردارنده محيطي پويا و مقرون به صرفه به وسيله يكپارچه كردن چهار عنصر اصلي يعني سيستم
يك ساختمان هوشمند ائتالفي بين فناوري، ساختمان و سيستم هاي مديريت انرژي است. اين د. باش همچنين رابطه ميان آنها مي

ساختمانها با يكپارچه سازي تعدادي سيستم هاي اتوماسيون ساختماني، انرژي مصرفي در ساختمان را كاهش داده و به بهره وري 
  .[2] مي كنند هرچه بيشتر ساختمان كمك

 
 سيستم هاي مديريت ساختمان . 1,2

از جمله مهمترين راهكارهاي  IBMS4و سيستم هاي مديريت هوشمند ساختمان   BMS 3سيستم مديريت ساختمان 
شود. مديريت كردن اين جهت مديريت سيستمهاي موجود در ساختمان بكار گرفته مي كهباشد هوشمندسازي ساختمان مي

                                                            
3 Building Management System 
4
 Intelligent Building Management  Systems 
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باشد. در اصل سيستم مديريت هوشمند ساختمان، به مجموعه مايش وضعيت و كنترل كردن آنها ميسيستم ها دربرگيرنده ن
سخت افزار ها و نرم افزارهايي اطالق مي شود كه به منظور مانيتورينگ و كنترل يكپارچه قسمت هاي مهم و حياتي در ساختمان 

تمان و اعمال فرمان به آنها به نحوي است كه عملكرد نصب مي شوند. وظيفه اين مجموعه، پايش مداوم بخش هاي مختلف ساخ
اجزاي مختلف ساختمان متعادل با يكديگر و در شرايط بهينه و با هدف كاهش مصارف ناخواسته و تخصيص منابع انرژي فقط به 

  د عبارتند از :قرار گيرن  BMSتوانند تحت پوشش سيستمهاي اصلي كه در ساختمان مي .[3] فضاهاي در حين بهره برداري باشد
سيستم كنترل روشنايي ساختمان، با استفاده از كنترلر مركزي، امكان كنترل روشنايي بخش :  5روشناييسيستم هاي 

هاي مختلف ساختمان را فراهم مي كند. سنسورهاي تشخيص حضور، روشنايي فضاهايي كه ساكنين ساختمان در آن حضور دارند 
 مي يد، شدت نور روشنايي ها تنظيممختلف روز، با توجه به ميزان بهره مندي از نور خورش را فرآهم مي كند. همچنين در ساعات

  . [4] كه موجب كاهش مصرف انرژي مي گردد شود
 را 7اختمان هوشمند قابليت مديريت سيستم دزدگير، دوربينهاي مداربسته و حسگر اثر انگشتس :6سيستم ايمني

بروي تلفن همراه ، منطقه بندي فضاي  SMS باال، قابليت كنترل از راه دور، امكان ارسال داراست. از مزيتهاي اصلي ميتوان دقت
   [5] .و تشخيص دود و آب گرفتگي را نام برد  8تحت پوشش

و وضعيت آنها مشاهده  توان اين تجهيزات كنترلمي BMSبوسيله سيستم   :در، پنجره، پرده، كركره و سايه بان
توان با استفاده از حسگر اثر انگشت يا كارت مغناطيسي عالوه بر در اين خصوص صادر نمود و حتي ميامين الزم را نموده و فر

 .[6] بندي دسترسي نيز اعمال نمودبندي و زمانايجاد ايمني بيشتر به امكان طبقه

به  در ساختمان هوشمند، ميتوان دماي اتاقها را: (9HVAC) سيستمهاي گرمايشي سرمايشي و تهويه مطبوع 
تفكيك و به طبع نياز تنظيم نمود. همچنين مشروط كردنِ رويه كار سيستم به حضور ساكنين در ساختمان تاثير بسزايي در 

  . [5] كاهش مصرف انرژي خواهد دارد
توان امكان استفاده از يك آرشيو مركزي صوتي را انتخاب و يا جهت مي BMSبا استفاده از : ، تصويريسيستم صوتي

هاي از قبل تعريف شده را انتخاب و اجرا نمود و يا تجهيزات اداري را نيز از طريق اين سيستم كنترل مختلف حالت هايمراسم
 .[6] نمود

 رويبا بصدا در آمدن آيفون، تصوير مراجع در صورت تمايل فقط روي صفحه نمايش مورد نظر و يا  :آيفون تصويري
امي كه ساكنين در ساختمان حضور ندارند تصوير مراجع و زمان مراجعه ثبت كليه صفحات نمايشِ منعكس ميشود. همچنين هنگ

  .[5] شده و پس از بازگشت از آن مطلع خواهيد شد
آبياري گل و گياه، تنظيم فواره و آبشارهاي مصنوعي از طريق صفحه كنترل به سادگي قابل : 10سيستم آبياري خودكار

اند كنترل، آبياري گل و گياه در حياط و يا داخل ساختمان را بطور خودكار كنترل ميباشند. همچنين ساختمان هوشمند ميتو
% سيستم آبياري 33طبق برنامه از پيش تعيين شده عهده دار شود. براي مثال هر غروب در صورت پايين تر بودن رطوب چمن از 

   [5] .بشكل خودكار بكار مي افتد
هوشمند روشن كردن و تعيين حرارت سونا، اطالع يافتن از در ساختمان :كنترل تاسيسات استخر، سونا و جكوزي

  . [5] زمان رسيدن سونا به دماي مطلوب، خودكار كردن تصفيه استخر و يا جكوزي همگي بسادگي امكان پذير است

                                                            
5 Lighting 
6 Intrusion Control 
7 Biometric System 
8 Zone 
9 Heating, Ventilation, and Air-Conditioning 
10 Irrigation 
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از ويژگيهاي  Fax و Caller ID پشتيباني از چند خط تلفن، پيامگير، تلفن سانترال، سرويس:  سيستمهاي ارتباطي
   [5] .استفاده كرد مان هوشمند ميباشند. همچنين در محيط تحت پوشش ميتوان از تلفن تصويريساخت

در ساختمان هوشمند، امكان اطالع يافتن از وضعيت كليه وسايل الكتريكي و كنترل آنها وجود : وسايل الكتريكي ساختمان
كار به اطالع ميرسد، هنگام استفاده از جارو برقي با به صدا  دارد. مثالً پس از اتمام كار ماشين لباس شويي هشداري مبني بر اتمام

در آمدن زنگ تلفن يا آيفون جارو بصورت خودكار خاموش ميشود. بدين صورت احتمال نشنيدن صداي زنگ تلفن هنگام كار با 
در صورت باز ماندن در  همچنين .وسايل خانگي پر صدا يا بعلت زياد بودن صداي موسيقي،در ساختمان هوشمند عمالً منتفي است

  .[5] يخچال به مصرف كننده اخطار الزم داده ميشود
  

 مزايا و معايب ساختمانهاي هوشمند . 2,2

توانايي ارائه فوايد بيشماري را به كاربرانشان دارند از ازجمله  اين نوع ساختمانها چه با كاربري خانگي و چه با كاربري اداري 
  [8] [7] اين فوايد عبارتند از:

 عملكرد ساختمانو افزايش  ه سازي بهين .  
 كنترل ساختمان قابليت هاي بهبود.  
 هزينه هاي چرخه حيات پايين تر. 

 افزايش امنيت ساختمان. 

 صرفه جويي در هزينه هاي عملياتي و انرژي. 

 و كاهش مصرف آن سيستم مديريت مصرف انرژي. 

 كنترل كليه تجهيزات هوشمند توسط ريموت كنترل. 

 كنترل دما.  

o ظيم و كنترل هوشمندانه سرمايش، گرمايش و تهويه فضا بر اساس زمان، دماي هواي بيرون، حضور و يا عدم تن
 .حضور ساكنين

o توانايي ايجاد تغييرات در هنگام تغيير هواي خارج از ساختمان نظير تغيير دما ، رطوبت و غيره . 

o ش ساكنين ، تجهيزات و غيرهتوانايي ايجاد تغييرات در هواي داخل ، جذب دما در هنگام افزاي . 

  ارائه سطح روشنايي مطلوب.كنترل 

o توانايي ايجاد تغييرات در هنگام تغيير روشنايي خارج از ساختمان. 

o يا عدم حضور  نيز حضور و تنظيم و كنترل هوشمندانه روشنايي بر اساس زمان، ميزان شدت نور طبيعي و
 .ساكنين

o روشنايي مانند سناريو مهمان، تلويزيون، ورود، خروج و غيره ايجاد و اجراي سناريو هاي مختلف كنترل. 

 هاي برقي و ساير تجهيزات موتوري پرده. 

 سيستم امنيتي براي تامين ايمني ساختمان. 

 سيستم صوتي (با پوشش كامل منزل.( 

  تصويري –سيستم صوتي. 

 11تجهيزات ارتباطي بين كاربران و سيستم. 

o نياز ، تغيير در نوع كاربري ، تغيير بر حسب نياز ساكنين ايجاد تغييرات بر حسب موارد مورد. 

                                                            
11 Interface 
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o برنامه ريزي و كنترل تمامي تجهيزات امنيتي اعم از دوربين ها و سنسورها و ساير امكانات مرتبط. 

o  يكپارچه سازي سيستم كنترل روشنائي، سيستم كنترل سرمايش و گرمايش، صوت و تصوير و امنيت در قالب
 .هماهنگيك سيستم يكپارچه و 

  كنترل و مانيتورينگ تجهيزات منزل در همه زمان ها با استفاده از پانل هاي كنترلي نصب شده در محل هاي مورد
 .عالقه

  كنترل و مانيتورينگ تجهيزات منزل در همه زمان ها در هنگان خروج از منزل با استفاده از خط تلفن يا مبايل و يا
 .اينترنت

 دوربين هاي قرار داده شده در منزل كنترل كودكان با استفاده از. 

 سيستم هاي امنيتي ( دوربين هاي مدار بسته، قفل هاي الكترونيكي و .(... 

 كنترل فضاهاي سبز خانه ها و ويال ها ( آبياري خودكار و.(... 

 كاهش نيروي انساني. 

 فزايش عمر مفيد تجهيزات و كاهش نرخ خرابي آنهاا. 

 ريكاهش هزينه هاي نگهداري و راهب. 

 12نگهداري و راهبري علمي و برنامه ريزي شده. 

 افزايش بازده كاري نيروي انساني به لحاظ فراهم شدن محيط كاري مناسب. 

 بهينه سازي عملكرد سيستمهاي ساختمان بطور مداوم. 

 باال بردن سطح علمي مهندسان راهبري و نگهداري تاسيسات ساختمان. 

انهاي هوشمند دارا مي باشند، نمي تواند معايب اين دسته ساختمانها را ناديده با وجود مزاياي بسياري زيادي كه ساختم
  گرفت.از جمله مهمترين كاستي ها و معايب ساختمانهاي هوشمند عبارتند از :

 [9] هزينه هاي راه اندازي و اجراي سيستم هاي مديريت ساختمان در ساختمانهاي هوشمند. 

 مسئوليت خود را در قبال افزايش سطح به محيط زيست به طوريكه گاهي  ها توجه بيش از حد اين دسته ساختمان
 .[9] بهداشت و سالمت افراد ساكن آن فراموش ميكند

  اين ساختمانها تبديل كه ساختمانهاي هوشمند به كارامد سازي مصرف انرژي موجب شده است بيش از اندازه توجه
اين امر موجب افزايش آلودگي هواي داخل  اي تهويه هواحتي با وجود سيستمه و شوندبه محيط هاي مهر و موم 

 .[9] و در نتيجه  افزايش احتمال ابتال به بيماري هاي تنفسي شودساختمان 

 ت يادگيري افزايش ميزان احتمال بروز انواع بيماري هاي خطرناك ( مانند سرطان ، اسم، ناباروري در مردان، مشكال
و  )VOCS13(فرمالدئيد و ديگر تركيبات آلي فرار همچون مواد شيمياييستفاده از ..) در اثر او رفتاري در كودكان و.

 .[9] بازيافت شده در ساختمانهاي هوشمند يا

 بران اين دسته ساختمانها استفاده از ساختمانهاي هوشمند به معني لزوم يادگيري نحوه استفاده از آن مي باشد. كار
انعطاف پذير در مقابل فناوري هاي نوين باشند به خوبي ميتوانند يري و افرادي به روز و مشتاق يادگدر صورتي كه 

تر كه در مقابل فناوري هاي نوين انعطاف پذيري كمتري دارند ه كافي را ببرند  اما افراد سنتيراز اين ساختمانها بهر
راهنماي اين ساختمانها پس از مدتي كوتاه خسته شده و عدم هماهنگي با محيط مي تواند  از خواندن دفترچه هاي

 .[10] باعث ايجاد اختالالت احساسي و روحي و جسمي در آنها گردد

                                                            
12 preventive maintenance 
13 Volatile organic compounds 
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 هرچند كمك  و...استفاده از سيستم هاي امنيتي در ساختمانهاي هوشمند مانند دوربينهاي مدار بسته ، سنسورها
  .[10] يت كاربران ميكند اما در عين حال مي تواند حريم خصوصي افراد را نيز به خطر اندازدشاياني به حفظ امن

  
 ساختمانهاي هوشمند و مصرف بهينه انرژي .3

. به نسبت افزايش تاريخ نشان داده است نرخ توسعه فناوري هاي نوين تا حد زيادي وابسته به عوامل موثر در بازار مي باشند
عودي صو صرف جويي در مصرف انرژي نيز سير ت فناوري هاي مربوط به بهره وري ي روند توسعه و پيشرفز افزون هزينه انرژور

قيمت گذاري انرژي  حالبا اين  خود را طي مي كنند و به عنوان يك عامل بسيار مهم در ارزش گذاري بازار خود نمايي ميكند.
. اما در كنار بهره وري انرژي داشته باشدتوسعه فناوري هاي ي اي بر تأثير منف خودعاملي متغير است كه گاهي مي تواند با كاهش 

آن عواملي همچون مسائل زيست محيطي، پايان پذير بودن سوخت هاي تجديد ناپذير، عدم دسترسي آسان به انرژي هاي تجديد 
انرژي  بهينه سازيفناوري هاي  ناپذير، و بسياري عوامل ديگر محققان را به پايداري تالشهايشان در راستاي توسعه و پيشرفت

اتي تشويق كرده است. ساختمانهاي هوشمند نيز به عنوان يكي از فناوري هاي نوين جهت بخصوص فناوري هاي ارتباطي و اطالع
  د.نسهم ساختمانها را در مصرف انرژي كاهش ده اندبهره وري و بهينه سازي انرژي در تالش 

در ساختمان  اي با قابليت بسيار باال ر ساختمان به معني استفاده از انرژي بهينه سازي و صرفه جويي مصرف انرژي د
سهم بخش هاي  مصرف كننده انرژي در تحقيقات نشان داده است  است. به مقدار مورد نياز دقيقاً تنها در زمان ضروري و

% انرژي 40بيش از  2008مريكا در سال ابه طوريكه ساختمانهاي مسكوني  .ساختمانهاي مسكوني و اداري  با يكديگر متفاوت است
تنها يك سوم سهم مصرف  HVACكشور در حالي كه در ساختمانهاي تجاري اين بوده است HVACمربوط به  شانمصرفي

را  اداريدر ساختمانهاي مسكوني و  مصرف انرژي سهم تفاوت 2و 1. نمودارهاي داده استانرژي ساختمان را به خود اختصاص 
  .[11] دهندنشان مي

 

  
و  HVCAمي توان نتيجه گرفت چه در ساختمانهاي اداري و چه در ساختمانهاي مسكوني  2و  1با توجه به نمودارهاي 

روشنايي بيشترين سهم مصرف انرژي در ساختمان را به خود اختصاص مي دهند. در اين راستا بهينه سازي مصرف انرژي و كنترل 
  اني در كاهش سهم ساختمانهاي غير مولد در مصرف انرژي داشته باشد.آن در اين دو بخش مي تواند كمك شاي

ساختمان مي توان در امر مصرف بهينه  هوشمند امروزه با استفاده از ساختمانهاي هوشمند و سيستم هاي مديريت 
كاهش هزينه دربرداشت. يك تحقيق به عمل آمده ساختمانهاي غير مولد قدمهاي بسيار مؤثري   انرژي در ساختمان به خصوص

بخش هاي اداري خاص،  مصرف انرژي در در ، نشان داده استدر مصرف انرژي Occupancyبا استفاده از حسگرهاي  ايجاد شده
  IBMS. با استفاده از[12] % بوده است40% و 27%، 26اتاق هاي كنفرانس و اتاق هاي استراحت به طور تقريبي به ترتيب 

- (سيستم هاي ديمرينگ )مييا كنترلر هاي مبتني بر روشنايي روز    Occupancyيي همچون يكپارچه كردن آنها با حسگر ها

 [11]نهاي اداري: مصرف انرژي در ساختما2نمودار   [11] : مصرف انرژي در ساختمانهاي مسكوني1نمودار 
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يا زماني كه روشنايي روز به توان به خاموش كردن روشنايي در زماني كه اتاق ها خالي از سكنه است و روشنايي مورد نياز نيست 
در پژوهش ديگري كه توسط دكتر مارتين بِكر در  اكن شد.در نهايت موجب مصرف بهينه انرژي در اين امحد كافي است پرداخت و 

كه استفاده از سيستم هاي  ه استبه وضوح نشان داده شدبايبراچ  صورت گرفت  علوم كاربردي تحت حمايت دانشگاه 2008سال 
كل  مي توان  دارد به طوريكه درعميقي در كاهش مصرف انرژي  هوشمند تاثير آن به ساختمانهوشمند در ساختمان و تبديل 

در حال حاضر در سراسر جهان ساختمانهاي بسيار .[13] ساختمان صرفه جويي كرد مصرفي% در مصرف انرژي 31-%11بين 
ي مصرفي خود را به شدت كاهش بزرگ و پركاربردي وجود دارند كه با استفاده از فناوري ساختمانهاي هوشمند توانسته اند انرژ

  Kwatlenمصرفي داشته باشند. ازجمله اين ساختمانها مي توان به ساختمان دانشگاه پلي تكنيك  و بهره وري كافي از انرژيدهند
% انرژي مصرفي خود را كاهش 30ساليانه  ه استاشاره كرد كه با استفاده از سيستم هاي هوشمند مديريت انرژي ساختمان توانست

از فناوري هاي ساختمانهاي هوشمند موفق به كاهش مصرف انرژي در مركز شهر تورنتو با استفاده  Verveدهد. ساختمان اداري  
 ايو دانشكده پزشكي تختخوابي 40در نيوبرگ كه بيمارستاني   Providence% شده است. مركز پزشكي35ساليانه خود به ميزان 

في ساليانه خود به موفق به كاهش انرژي مصر  HVACبا استفاده از سيستم هاي يكپارچه  فوت مربع است 175500به مساحت 
  .[14] ه است% شد26ميزان 

  
  ساختمانهاي هوشمند و هدفمند سازي يارانه ها در ايران .4

ميليون تن معادل نفت در سال كاهش  1989ميليون تن معادل نفت، به  2229در دهه گذشته مصرف انرژي در انگلستان از 
ميليار دالر افزايش نشان مي دهد.   2684ميليارد دالر به  1456يافته است؛ در حالي كه توليد ناخالص مذكور در همين مدت از 

ميليون تن معادل نفت  افزايش يافته و در  2048معادل نفت در سال به  نميليون ت 130در همين دوره انرژي مصرفي ر ايران از 
ميليارد دالر  2684ناخالص بالغ بر  ميليارد دالر است از انگلستان با توليد 330ناخالص حود  دنتيجه مصرف انرژي ايران با تولي

هدفمند سازي طرح بيشتر شده است. با توجه به اينكه صادرات انرژي سهم بسيار بااليي در درآمدهاي ارزي كشوردارد توجه به 
رژي كنترل روند افزايشي ميزان غير منطقي مصرف و اتالف انيارانه ها به خصوص در بخش انرژي اهميتي مي يابد. مديت تقاضا و 

در داخل كشور نيازمند اهتمام ويژه است. ساختمانهاي هوشمند با توجه به توانايي هاي غير قابل انكارش در رابطه با بهينه سازي 
مصرف انرژي مي توانند كمك شاياني در كنترل و كاهش مصرف غير منطقي  و اتالف انرژي در ساختمانهاي مسكوني و اداري 

درصدي ساختمانها مي تواند گزينه بسيار خوبي در  30پتانسيل كاهش مصرف انرژي بيش از  اين دسته ساختمانها با كنند.
  مند سازي يارانه هاي انرژي باشد.گيري هاي مديريتي  در سطح استراتژيك و در راستاي موفقيت هدفتصميم

  
 نتيجه گيري .5

دو برابر مي شود  در هر دهه سوخت در ايراندهد مصرف  موسسه تحقيقاتي بين المللي) نشان ميآمار موسسه ماركت اوراكل (
سال دوبرابر  50كه اين نرخ رشد در جهان در يك سال يك تا دو درصد است و ميزان مصرف سوخت در جهان هر  در حالي

كند و ميزان مصرف در  برابر متوسط مصرف جهان سوخت مصرف مي 6/2در بخش ساختمان، ايران به ازاي هر متر مربع  .شود مي
. با توجه به اين شرايط لزوم تغييرات بنيادي در سياستگذاري ها و [15] برابر مصرف متوسط جهاني است 4شهرهاي كشور  بعضي
طرح هدفمند سازي يارانه ها كه يارانه هاي انرژي را نيز ريزي هاي مصرف انرژي به شدت احساس مي شود. در اين راستا برنامه

ي به اجرا در آمده است. جهت كمك به موفقيت اين طرح و مهار مصرف بي رويه و غير شامل مي شود توسط دولت جمهوري اسالم
معقول انرژي در ايران راهكارهاي بيشماري از سوي متخصصين بهينه سازي انرژي و معماران فناوري ارائه شده است كه از جمله 

تمان است. در اين  مقاله سعي شد ساختمانهاي آنها هوشمند سازي ساختمانها با استفاده از سيستم هاي مديريت هوشمند ساخ
  % انرژي مصرفي ساختمانها مي شود مورد بررسي قرار گيرد.30به عنوان راهكار قدرتمندي كه قادر به كاهش بيش از هوشمند 
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سيستم مديريت هوشمند ساختمان با به كارگيري آخرين فناوري شرايط ايده آلي همراه با مصرف بهينه انرژي در 
  انها پديد مي آورد و چهار مزيت اصلي ذيل مي تواند دليل قاطعي براي استفاده از اين ساختمانها باشد:ساختم

مديريت مصرف انرژي در ساختمانهاي هوشمند تĤثير بسزايي در صرفه جويي مصرف  صرفه جويي در مصرف انرژي:
  انرژي دارد.

ي تكراري و همچنين استفاده از يك نرم افزار ساده و چند استفاده از اتوماسيون و بر عهده گرفتن برخي كارها راحتي:
  زبانه براي كنترل همه تجهيزات.

در شرايط بحراني از جمله آتش سوزي، سرقت، آب گرفتگي، و ... ساختمان هوشمند اخطارهايي  اعالم ميكند كه  ايمني:
  د.مي تواند سهم بسزايي در پيشگيري از وقوغ خرابي يا بيشتر شدن آن ايفا كن

  انعطاف پذيري در اجرا و استفاده، از خصوصيات شاخص تكنولوژي هوشمند است. انعطاف پذيري:
از سوي ديگر در اين مقاله به برخي از معايب ساختمانهاي هوشمند اشاره شد كه از جمله آنها هزينه باالي راه اندازي و 

رمايه در پروژه هاي هوشمند سازي بستگي به اختالف مصرف نرخ بازگشت س آنجا كهاز اجراي اين دسته ساختمانها مي باشد اما 
ر و نگهداري تاسيسات دارد. انرژي در قبل و بعد از پياده سازي ضربدر قيمت روز انرژي بعالوه ميزان كاهش هزينه هاي تعمي

يه اجراي پروژه كوتاه تر قدر قيمت حامل هاي انرژي ويا هزينه نگهداري و تعميرات باالتر باشد، دوره بازگشت سرمابنابراين هر
  .ذف يارانه ها بازگشت سريعتري داردحكه با توجه به  ؛خواهد بود

در پايان، نظر به منحصر به فرد بودن اهداف و عملكردهاي هر ساختمان، و تفاوت نيازهاي كوتاه مدت و بلند مدت آنها با 
گذاري روي نيازمندي هاي اساسي تر توصيه مي شود.  يكديگر توجه به نوع هوشمند سازي هر ساختمان و متمركز كردن سرمايه

در دستور كار بسياري از دولتها  15و ساختمانهاي سبز روشن 14به طوريكه  امروزه عالوه بر ساختمانهاي هوشمند، ساختمانهاي سبز
ي آنها كه تشكيل شرح مختصري از ساختمانهاي سبز، هوشمند و همگراي 3نمودار  .و سازمانهاي دست اندركار قرار گرفته است

  دهنده ساختمانهاي سبز روشن است ارائه مي كند.

  
 [14] : همگرايي ساختمانهاي سبز و ساختمانهاي هوشمند3نمودار 

                                                            
14 Green Buildings 
15 Bright Green Buildings 
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