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 سازی مصرف انرژی معیارهای مصرف انرژی ساختمان های عمومی برای بهینه ی مقایسه

 
 حسین قاضیان ، فرید قدمی

 h.ghazian.1359@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسالمی تهران غرب 

 mania.farid@gmail.comدانشگاه آزاد اسالمی  واحد تهران غرب   مربی گروه مکانیک  

 
 چکیده

بوده است.درایران  در ساختمانسیسات و معماری همواره امری مهم تأهای  سازی مصرف انرژی و هماهنگی طراحی سیستم بهینه

تواند ازاتالف انرژی جلوگیری کرده و  بخش ساختمان بزرگترین مصرف کننده انرژی درکشور است که کارایی انرژی دراین بخش می

ای دیگر را درپی داشته باشد.درساختمانهای اداری عالوه برمصارف سرمایش و گرمایش که در تمامی ساختمانها اصلی کاهش هزینه ه

ترین محل مصرف انرژی است عواملی نظیر روشنایی، تجهیزات و تعداد کارکنان جزءعوامل اصلی مصرف انرژی هستند، لذا کنترل و 

نظر میرسد. دراین مقاله مصرف انرژی دردو ساختمان مختلف واقع درایران و  هی بصرفه جویی در مصرف انرژی دراین بخشها ضرور

چین مورد بررسی قرارگرفته و مشخص شد مصرف انرژی در ساختمان واقع درایران حدود سه برابر بیشتر از چین بوده و درادامه 

کاری و نحوه معماری مورد بررسی قرارگرفته برکنترل و کاهش مصرف انرژی نظیر هوشمند کردن ساختمان، عایق مؤثرراهکارهای 

 است.

 میزان مصرف، صرفه جویی: انرژی ، ضریب انتقال حرارت، کلمات کلیدی

 مقدمه -1

درطول سالهای اخیر کمبود منابع باصرفه انرژی به لحاظ اقتصادی، حامل های انرژی متداول مانند نفت و گاز طبیعی را دربازارهای 

نبها تبدیل کرده و زمینه بهره مندی کشورهای صاحب منابع را از درآمد های سرشار فروش آنها فراهم آورده جهانی  به یک کاالی گرا

است.شدت مصرف انرژی درایران بسیار باالتر از متوسط جهانی بوده که باادامه رویه کنونی این شکاف بیشترخواهد شد.ازطرفی کشور 

رژی درجهان درحال بررسی روشهای موثر کنترل و کاهش مصرف انرژی است. دراین چین بعنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان ان

 Design" "استاندارد طراحی برای انرژی ساختمانهای عمومی"و   "استاندارد ارزیابی ساختمان سبز"راستا استانداردهایی نظیر 

standard for energy of public building "  (DSEPB)  ان انرژی ساختمان ایجادکرده به منظور ارتقاء راندم

  ]1[است.همچنین آنها با درجه بندی ستاره انرژی مشخصات مصرف انرژی ساختمان را ارزیابی میکنند

ساختمان یکی واقع درشهر تیاجین چین و دیگری واقع در تهران اندازه گیری شده است.  2دراین مقاله ابتدا میزان مصرف انرژی در 

کارهای کاهش مصرف انرژی نظیر عایقکاری، اصالحات طراحی معماری و هوشمند سازی ساختمان مورد همچنین درادامه برخی راه

 بررسی قرارگرفته اند.
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 برآن مؤثرمصرف انرژی ساختمان و عوامل  -2

رچین برای تعیین کارآیی انرژی یک ساختمان الزم است ابتدا مصرف انرژی آن مشخص شود.کارآیی حرارتی ساختمان بررسی شده د

به منظور اندازه گیری معیار مصرف انرژی ساختمان است.عوامل اثرگذار برمصرف انرژی را  ]2[معرفی شده (DSEPB)که توسط 

.عوامل سخت افزاری عمدتا شامل مشخصات ]3[مل سخت افزاری و عوامل نرم افزاری میتوان به دو دسته کلی تقسیم نمود: عوا

الح، تجهیزات و ... است. منظور از عوامل نرم افزاری مواردی نظیر کاربری، شرایط استفاده، فیزیکی ساختمان نظیر مساحت، جنس مص

بازیافت انرژی و ... است.الزم بذکر است ساختمانهایی با مشخصات حرارتی و عملکرد مشابه تجهیزات ممکن است بدلیل شرایط متفاوت 

ر کاربری یک ساختمان یا تغییر الگوی مصرف میتواند منجر به مصرف بهره برداری مصارف انرژی متفاوتی داشته باشند.مثال تغیی

از این رو قبل از ارزیابی ]4[باالتری نسبت به شرایط قبلی شود اما نمیتوان آن را به عنوان راندمان پایین انرژی ساختمان درنظرگرفت

 عملکرد انرژی ساختمان بایستی مشخصه های واقعی آن راکامال لحاظ کرد.

( 3( و )1های ارزیابی شده درشهر تیانجین چین و تهران هستند.کاربری ساختمانها اداری بوده و اطالعات کلی آنها درجداول )ساختمان

درجه سانتیگراد درنظر گرفته شده و دمای طرح داخل تابستان  11ارائه شده است. دمای طرح داخل زمستان ساختمان واقع درچین 

درنظر گرفته  (DSEPB)ضریب انتقال حرارت درهربخش کمتر از حدود تعیین شده در ]1[.درجه سانتیگراد لحاظ شده است 21

شده. این ساختمان از انرژی تجدیدپذیر به عنوان منبع انرژی استفاده میکندکه یکی از مزایای آن است.همچنین یک سیستم کنترل 

( آمده 2ار و سقف ساختمان واقع در چین درجدول ).همچنین ضرایب انتقال حرارت پنجره،دیو]4[دما رطوبت درآن نصب شده است

 است.

 

 

 [4]( خالصه اطالعات ساختمان واقع درچین 1جدول )

 نوع ساختمان مساحت )مترمربع( منبع انرژی سیستم کنترل دما و رطوبت

 اداری 4454 پمپ حرارتی زمین دارد

 

 
 [4]( ضرایب انتقال حرارت ساختمان واقع درچین 2جدول شماره )

یب انتقال حرارت براساس ضر
BSEPD 

 موقعیت ضریب انتقال حرارت محاسبه شده

 پنجره 2 3

 دیوار 6.30 6.1

 سقف 6.42 6.44
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برای ساخت یک مدل تحلیل   EQUESTبه نام ها در چین از یک نرم افزار شبیه ساز  بدلیل عدم وجودآمار مصرف انرژی ساختمان

معیارهای آن را میتوان به عنوان یک خط مبنا برای ساختمانهای مشابه استفاده نمود. ورودی  و ]1[انرژی به عنوان مرجع استفاده شده

EQUEST  ...استمتشکل از شرح مفصلی از ساختمان بررسی شده از جمله زمانبندی ساعتی کارکنان ، روشنایی، تجهیزات و .

EQUEST  سایبان ، جنس دیوارها، پنجره ها و... ارائه میشبیه سازی خیلی صحیحی از ویژگیها و و شرایط ساختمان همانند 

 .[4]کند

EQUEST   مصرف انرژی ساعت به ساعت ساختمان طی یکسال را بااستفاده از داده های آب و هوای ساعتی برای محل مورد نظر

تواند مجموع می EQUESTمحاسبه میکند و فرض میکند که شرایط دردمای ثابت و تعیین شده توسط کاربر حفظ میشود.نهایتا 

مصرف کلی انرژی ساالنه ساختمان را نشان دهد. درساختمان اداری بررسی شده درچین برمبنای شکل، بعدو سایر مشخصات 

( آورده شده است. براین اساس انرژی مورد 2ساختمان، ضریب انتقال حرارت هربخش از ساختمان محاسبه شده که درجدول شماره )

 میباشد.KW.H/m^2 115.71رابر با نیاز یک سال ساختمان مذکور ب

 

( 4( و )3ساختمان اداری درنظرگرفته شده درتهران نیز با کاربری اداری بوده و مشخصات کلی و ضرایب انتقال حرارت آن در جداول )

 آمده است.

 

 [5]( خالصه اطالعات ساختمان واقع درتهران  3جدول )

 نوع ساختمان ربع(مساحت )مترم منبع انرژی سیستم کنترل دما و رطوبت

 اداری 4415 گاز طبیعی ندارد

 

 

 [5]( ضرایب انتقال حرارت ساختمان واقع درتهران 4جدول شماره )

 موقعیت ضریب انتقال حرارت محاسبه شده

 پنجره 4.5

 دیوار 1.43

 سقف 1..6

 
شده است. ضریب انتقال حرارت مندرج درجه سانتیگراد انتخاب  24درجه و دمای طرح داخل تابستان  15دمای طرح داخل زمستان 

مقررات ملی ساختمان شامل کاربری، نیاز  10( به کمک پارامترهای قید شده در گروه بندی ساختمانها مطابق با مبحث 4در جدول )

اختمان انرژی گرمایی و سرمایی و... بدست آمده است.با استفاده از ضریب انتقال حرارت وسطح هرجداره ضریب بارحرارتی جداره س

محاسبه میگردد.پس از مشخص شدن شرایط پوسته ساختمان و تعیین عوامل کلیدی اتالف انرژی باید مصارف انرژی درساختمان 
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بررسی و محاسبه شود. مصارف عمده انرژی عالوه برسیستم سرمایش و گرمایش در بخشهایی نظیر روشنایی و تجهیزات اداری است. 

رفته مصارف انرژی درکلیه بخشهای این ساختمان واقع درتهران برای یکسال به میزان براین اساس طبق محاسبات صورت گ

398.1KWH/m^2   همانطور که مشاهده میشود مصرف انرژی این دوساختمان تفاوت آشکاری داشته و . ]4[ بدست آمده است

درتهران بیش از سه برابر تیانجین چین است.همانطور که درجداول ضرایب انتقال حرارت دوساختمان آمده،ضریب انتقال حرارت 

دمای طرح داخل ساختمان واقع در چین به  اًساختمان واقع درتهران باالتر بوده که خود باعث افزایش مصرف انرژی می شود. ضمن

 گونه ای انتخاب شده که به انرژی کمتری نیاز باشد.

 

 راهکارهای کاهش مصرف انرژی و افزایش راندمان -3

 دراین بخش برخی از راهکارهای کاهش مصرف انرژی بطور اجمالی مطرح شده که هر کدام به تنهایی قابل بررسی بیشتری هستند.

 ولیهطراحی ا-3-1

درطراحی اولیه ساختمان باید درمورد تمام مسایل مربوط به روابط متقابل بین معماری و تاسیسات ساختمان به نحوی تصمیم گیری 

کرد که تاثیر آنها دربهره وری انرژی ساختمان مورد تائید قرارگیرد.طرح  سایت ، اندازه احتمالی ساختمان و سوختهای دردسترس 

ی ایجاد مینمایند . شرایط سایت فرم ساخت را تحت تاثیرقرارداده و از آن میتوان به عنوان فرصتی برای بهبود فرصت ها و محدودیتهای

 استراتژی های تهویه غیر فعال و نور روز استفاده نمود.

 سیستمهای غیرفعال -3-2

ی گرمایش و سرمایش به گونه ای جذب و بااستفاده از سیستم طراحی معماری غیرفعال ساختمان میتوان انرژی خورشیدی و باد را برا

ذخیره نمود که نیازی به امکانات برقی یا مکانیکی نباشد.طراحی معماری غیرفعال به عنوان یکی از عوامل مهم دراستراژی بهینه سازی 

 :]1[ مصرف انرژی درنظر گرفته شود.طراحی معماری غیرفعال شامل شش اصل است

 
 نحوه استقرارساختمان -1

 فضای سبز استفاده از -2

 موقعیت و اندازه بازشوها -3

 نحوه چیدمان داخلی فضایی -4

 طراحی و فرم و شکل ساختمان -4

 گرمایش و سرمایش -1

 

 عایق بندی -3-3

کاهش انتقال حرارت مجموعه ساختمان با استفاده از عایق کاری به کاهش تقاضا برای انرژی منجر می شود.عایق کاری مناسب یک 

رشدن سیستم سرمایش گرمایش و کاهش ظرفیت تجهیزات گردد.سرمایه اولیه ذخیره شده حاصله باید ساختمان میتواند باعث ساده ت

با هزینه اضافی عایق کاری به تعادل رسانده شود. اگربافت ساختمان نتواند به راحتی انرژی دریافتی را مستهلک نماید این امر بیش از 

 باال رفتن ظرفیت تجهیزات سیستم سرمایش و گرمایش می شود.پیش متکی بر تهویه ساختمان میگردد و درنهایت باعث 
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کاری جداره خارجی :ساختمان گرم میماند و خطر چگالش سطحی کاهش می یابد و حد اکثر ظرفیت گرمایی ساختمان  عایق 3-3-1

 .آید بدست می

سازی  وی سقف قرارداده شود و کفعایق کاری سقف: عایق کاری سقف به دو روش انجام میگیرد. روش اول اینکه عایق ر -3-3-2

 مناسب روی آن انجام پذیرد. روش دوم اینکه عایق حرارتی از طرف داخل به زیرسقف چسبانده شود.

 دوجداره کردن پنجره ها -3-4

 .استفاده از پنجره های دوجداره تاثیربسزایی در ذخیره انرژی داخل ساختمان داشته و مانع اتالف حرارت از این بخش میگردد 

 سایه سازی -3-4

درمواردی که ساختمان مستعد بیش گرمایش است نور روز را میتوان به روش فعال مانند استفاده از کرکره های خودکار یا دستی قابل 

تنظیم خارجی یا بصورت غیرفعال و بااستفاده از ویژگی های معماری مانند امتداد و تاق نماها برای کاهش دریافت گرماهای خورشیدی 

 ترل نمود.کن

 هوشمند سازی ساختمان -3-1

هوشمند سازی ساختمان بخصوص درفضاهای اداری که میزان مصرف انرژی بیش از حد معمول بوده ،عالوه بر عملکرد مناسب اداری 

ف پاسخگوی کنترل مصرف انرژی ، رضایت مندی کارمندان و مراجعان و از همه مهمتر به عنوان یک نمونه بارز درجهت کنترل مصر

 انرژی درسطح کالن میباشد.

به عنوان یک روش مناسب درکاهش هزینه های انرژی ساختمان شناخته می شود.با وجود اینکه هزینه های اولیه  BMSاستفاده از 

راه اندازی این سیستم باالست ولی درطول بهره ربرداری از ساختمان این هزینه ها قابل برگشت خواهد بود.نصب این سیستم در 

مانهای اداری امروز امری ضروری بنظر میرسد.مهمترین نتایج حاصل از بکارگیری این سیستم هوشمند بطورخالصه بشرح زیر ساخت

 است:

 افزایش بهره وری درمصرف انرژی -3-1-1

 سهولت درکارمراجعین -3-1-2

 افزایش بهره وری پرسنل -3-1-3

 ].[ی افزایش امکان ارتباطی بین مراکز عملیاتی و ستاد -3-1-4

 گیری نتیجه -4

ای  رویه آن درکشور شناخت مصارف انرژی از اهمیت ویژه باتوجه به اهمیت بسیار زیاد موضوع انرژی درحال حاضر و مصرف بی

برخوردار است .صرفه جویی درانرژی از این جهت حائز اهمیت است که انرژی های مصرفی ما اغلب تجدیدناپذیر هستند درحالیکه در 

یکرد کلی استفاده از انرژی های تجدید پذیر است.بادرک این مهم میتوان بهینه سازی مصرف انرژی را موثرتر و سیاست کشور چین رو

گذاری درراستای آن را هدفمند تر نمود.دربررسی صورت گرفته در مقاله حاضر ضمن بررسی مصرف انرژی دوساختمان واقع درچین و 

ام اقداماتی نظیر استفاده از مصالح با ضریب انتقال حرارت پایین، کنترل مستمر دما ، ایران مشخص شد مصرف انرژی درچین با انج

تعریف شرایط محیطی مناسبتر برای طرح داخلی تابستان و زمستان از ایران پایین تر است. از مهمترین عوامل موثر در مصرف انرژی 

ادپرسنل اشاره کرد. عوامل متعددی در بهینه سازی مصرف انرژی و ساختمانهای اداری میتوان به بار مصرفی تجهیزات، روشنایی و تعد

افزایش راندمان ساختمان موثر بوده که عایق کاری ساختمان، استفاده از مصالح با ضریب انتقال حرارت پایین و هوشمند سازی 

 ساختمان از مهمترین آنها محسوب می شوند.
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 ,ساختمان اداری شهرتهران" 04" بررسی مصرف انرژی و تعیین برچسب انرژی در 2939]همکاران[حسن  مهابادی نادری -4

 پژوهشگاه صنعت نفت ,پنجمین کنفرانس بین المللی گرمایش سرمایش و تهویه مطبوع

"عوامل موثر در بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان"  کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین ]همکاران[ احمد وند پوران -6

 ر برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایراند

، بررسی بهره گیری از هوشمند سازی مصرف انرژی 1422پورهادی حسینی میرمحمد جواد، محمد رضا خاکزاد ، -7

 ( 1422کنفرانس بین المللی انسان، مهندسی عمران، معماری و شهر ،) BMSدرمعماری، ساختمانهای اداری، بررسی سیستم
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