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   چکیده
 شهرداري هايساختمان در منابع مصرف بهینه میزان تدوین همچنین و گاز و برق آب، يها بخش در انرژي مصرف شاخص بررسی هدف با منابع مصرف بهینه میزان ،در این مقاله

 و و گـاز  بـرق  آب، مصـرف  يها بخش در تهران شهر گانه 22 مناطق در را متفاوت هاي کاربري با تهران شهرداري نمونه هاي ساختمان همچنین. است شده یینتع ها کاربري انواع با
 ساختمان مصارف کردن مدل جهت روش بهترین انتخاب و خارجی و داخلی معتبر استانداردهاي بررسی و مطالعه  از پس  و گرفته قرار یبررس مورد ساختمان معماري هاي یژگیو
 معـادالت  توسعه و هاساختمان در انرژي مصرف کاهش پتانسیل برآورد جهت بعدي قدم در. است شده  استخراج مصرف معادالت بخش، هر در مصرف بر مؤثر يپارامترها تعیین و

 مبنـایی  و ه استشد نرمال معادالت مدت کوتاه راهکارهاي با ییجو صرفه قابل انرژي مقدار احتساب با و هگرفت صورت انرژي ممیزي مختلف هاي کاربري با هاساختمان براي هدف،
 و شده  محاسبه نهایی فرمول از بهینه حالت در گاز و برق آب، مصرف مقدار کاربري نوع به توجه با ساختمان هر در. است آمده  دست  به هاساختمان در انرژي مصارف مقایسه براي

  .شده است مقایسه قبوض در مصرف مقدار با
   انواژگ دکلی

  تهران ،انرژي، شهرداري، بهینه، مصرف
  

 
  قدمه م -1

 لیست شهرداري، در مربوطه مسئوالن همکاري با ابتدا پروژه این انجام جهت
 نـوع  و شده يآور جمع تهران شهر مختلف مناطق در شهرداري هاي ساختمان

 آب، قبـوض  ازیموردن اطالعات به توجه با سپس. گردید تعیین هریک کاربري
 هریک براي انرژي به مربوط مصارف ،هاساختمان از هریک مصرفی گاز و برق

 فاضالب، و آب سازمان به مربوط اینترنتی پایگاه از شهرداري هايساختمان از
 جهت سپس. گرفت قرار بررسی و تحلیل مورد و شده برداشت گاز و برق اداره

 صـورت  بازدیـد  ،موردنظر هايساختمان از موردنیاز، اطالعات برداشت تکمیل
 عمر شامل( عمومی مشخصات پروژه این انجام جهت ازیموردن اطالعات. گرفت

 معمـاري  و) کـارکرد  سـاعات  و سـاختمان  در سـاکن  نفرات تعداد ساختمان،
 مکـانیکی  سـات یتأس مشخصـات  هـا، ساختمان) طبقات تعداد و زیربنا شامل(

 و بـرق  آب، قبـوض  اطالعات ،)گرمایش و سرمایش سیستم نوع( هاساختمان
 پـروژه،  اهـداف  به توجه با هاساختمان مشخصات تعیین از پس. باشند یم گاز

 تعیـین  يها روش و خارجی و داخلی استانداردهاي و شده انجام الزم مطالعات
 تحقیقـات  بر اساس و گرفت قرار بررسی و موردمطالعه انرژي مصرف شاخص
 انتخـاب  انـرژي  مصرف شاخص تعیین جهت روش نیتر مناسب گرفته صورت

 در انــرژي مصــرف شــاخص ،شــده انتخــاب مــدل بــه توجــه بــا ســپس. شــد
 دقت ارزیابی جهت مربوطه يها یاعتبارسنج و تعیین شهرداري هاي ساختمان

 کـاهش  پتانسـیل  میـزان  تعیـین  جهـت  تیـ درنها .شد انجام جادشدهیا مدل
  .شد انجام ساختمان ممیزي انرژي مصرف

 زیـر  صـورت  بـه  پـروژه  ایـن  در شـهرداري  هـاي ساختمان کاربري یطورکل به
  :گردید يبند دسته

 بـین  آن کـاري  ساعات و بوده اداري کاربري داراي که هاییساختمان: اداري •
  .باشد یم روز در ساعت 9 تا 8
 جهت ها آن فضاهاي درصد 70 از بیش که هاییساختمان: فرهنگی-آموزشی •

    .گیرندمی قرار مورداستفاده فرهنگی و آموزشی يها برنامه برگزاري

 ورزشی يها سالن آن فضاهاي درصد 80 از بیش که هاییساختمان: ورزشی •
  .باشد یم
 مورداسـتفاده  درمان و بهداشت جهت که هاییساختمان: پزشکی-بهداشتی •

  .رندیگ یم قرار
 بـه  وابسـته  يهـا  فروشـگاه  و خریـد  مراکـز  تجـاري،  هاي ساختمان: تجاري •

  تهران شهرداري
 شـهرداري  ایمنـی  خـدمات  و ینشان آتش سازمان هايساختمان: ینشان آتش•

  تهران
 مطالعـات،  انجـام  جهـت  کـه  هـایی  سـاختمان : بحـران  ستاد هاي ساختمان •

 زلزلـه  ماننـد  ییهـا  بحـران  با مقابله جهت اجرایی اقدامات و آموزش پژوهش،
  .گیرند می قرار مورداستفاده

  
  انجام ضرورت و اهمیت -1- 1

 تعـداد  اختصـاص  بـه  توجـه  بـا  تهـران  شهرداري هايساختمان مجموعه
 ریتـأث  تهران شهر گانه 22 مناطق در متفاوت هايکاربري با ساختمان زیادي

 روزافـزون  افـزایش  بـه  توجـه  بـا  لذا. باشد یم دارا انرژي مصرف در را بسزایی
 ریتأث تواندمی بخش این در مصرف بهبود ها،ساختمان در ژهیو به انرژي مصرف
 مصـرف  يسـاز  نـه یبه همچنـین . باشد داشته انرژي مصرف کاهش به شایانی
 و نیتـر  مهـم  از یکـی  عنـوان  بـه  تهـران  شـهرداري  هـاي سـاختمان  در انرژي
 مصـرف  فرهنـگ  ترویج در بسزایی ریتأث تواند یم کشور در نهادها نیتر بزرگ
 يریکارگ به در شهروندان و افراد تشویق به منجر و داشته شهر سطح در انرژي

 در انرژي يها حامل قیمت به توجه با. شودمی هاساختمان در انرژي مدیریت
 انـواع  سـاالنه  مصـرف  بـاالي  رشـد  فسـیلی،  منـابع  محـدودیت  کشور، داخل
 و انـرژي  مصـرف  اقتصـادي  و فنـی  کـارایی  عـدم  ایـران،  در انرژي يها حامل

 سوخت، ناکاراي و غیرمنطقی مصرف از ناشی ستیز طیمح با مرتبط مشکالت
 بـا  لـذا . اسـت  شده ضرورت یک به تبدیل کشور در انرژي مصرف يساز نهیبه



 

   2 

 

 انرژي مصارف کل به نسبت ساختمان در انرژي مصرف سهم باالترین به توجه
 مصـرف  يسـاز  نـه یبه بـراي  يگذار هدف و مصرف بهینه میزان تعیین کشور،
 مشـخص  همچنین. ]1[شود یم محسوب مهم ابزار یک هاساختمان در انرژي
 یـک  انتخـاب  جهـت  مـؤثر  و ضروري امري انرژي بازده در مؤثر عوامل کردن
 توسـعه  ]. سـرعت 2[باشـد مـی  انـرژي  مصرف يساز نهیبه جهت صحیح روش
 بـه  توجـه  بـا  کـه  شده انرژي تقاضاي جهانی افزایش موجب ساختمان بخش
 داشـته  همخـوانی  انـرژي  مصـرف  و تولید با باید امر این انرژي، محدود منابع
  .]3[ دارد زمینه این در مهمی نقش انرژي کارایی و بازده که باشد

 بودن معیار تک علت به انرژي مصرف بهینه میزان تعیین قدیمی روش
 ساختمان در انرژي يها ستمیس پیچیدگی علت به ولی باشدمی آسان بسیار
 انرژي مصرف بهینه میزان تعیین که یدرحال. باشدمی زیادي مشکالت شامل

 انرژي بازده يریگ اندازه براي شاخص چندین شامل که سیستمی از استفاده با
 حل براي مناسبی جایگزین تواندمی باشد،می گوناگون زوایاي از ساختمان

  .]4[باشد مشکالت این
 افزایش% 80 آینده سال 21 در برزیل کشور در انرژي تقاضاي نمونه براي

 سـاختمان  بخش در الکتریکی انرژي از% 40 حاضر حال در و کرد خواهد پیدا
ادوارد و  و تحقیقـی کـه   باشدمی آن چشمگیر ریتأث بیانگر که شودمی مصرف
هاي بانک در مورد تعیین میزان بهینه مصرف منابع انرژي در ساختمان روبرتو

هـایی کـه   اهمیت این روش در یـافتن سـاختمان   ،اند دادهدر این کشور انجام 
را نشـان  کـاهش داد   یتـوجه  قابـل بـه مقـدار    را ها آنتوان مصرف انرژي می
در ایـن کشـور    که خود عاملی مهم جهت کاهش رشد مصرف انـرژي  دهد می
 بـراي  جهـانی  پتانسـیل  کـه  دهـد مـی  نشان ها یبررس طرفی از .]5[ باشدمی

 2020 سال تا تجاري و مسکونی هايساختمان از ناشی هواي آلودگی کاهش
 مقدار بیشترین این که باشدمی%  31 مقدار به 2030 سال تا و% 29 مقدار به

 بیـانگر  دالیل این کلیه. ]6[ باشدمی هابخش تمامی میان در موجود پتانسیل
 یـک  توسط مسکونی هايساختمان انرژي مصرف بهینه میزان تعیین اهمیت

  .]7[ باشدمی يساز نهیبه جهت مناسب روش

  روش بهترین انتخاب و استانداردها مطالعه - 2- 1
  آب، هايبخش در انرژي مصارف تحلیل جهت روش بهترین به دستیابی جهت

 دارا را تهـران  شـهرداري  هايساختمان تمامی به تعمیم قابلیت که گاز و برق
 بررسـی  و مطالعـه  زمینـه  این در خارجی و داخلی معتبر استانداردهاي باشد،

 کـه  دهـد  یمـ  نشـان  کشورها در ساختمان مقررات و استانداردها بررسی. شد
  .شوند می يبند طبقه زیر شرح به دسته 4 در ساختمان استانداردها عموماً

 صورت به ساختمان پوسته اجزاي از یک هر طریق از حرارت انتقال حداکثر .1
  .W/m2K صورت به U یا K مقادیر...)  و پنجره سقف، دیوار، مانند( منفرد

 سـاختمان  خـارجی  پوسـته  طریـق  از حرارت انتقال حداکثر کردن محدود .2
  .یکپارچه صورت به
 تهویه، سیستم اتالف گرفتن نظر در( گرمایش/سرمایش تقاضاي محدودیت .3

 بـر  تقاضـا  حـداکثر  بر اساس) گرما داخلی منابع و رفعالیغ خورشیدي انرژي
  .مترمربع یا و مترمکعب

  .انرژي هايبرچسب نظیر انرژي عملکرد استانداردهاي .4
 کـارایی  بهبـود  زمینه در استانداردها بیشتر ساختمان در آب مصرف زمینه در

 یالملل نیب استانداردهاي در البته است، شده نیتدو آب کننده مصرف تجهیزات
 کشــورهاي آب و انــرژي برچســب اســتانداردهاي همچنــین و LEED نظیــر

 کـاهش  مباحـث  بـه  ستیز طیمح و انرژي مصارف بر دیتأک بر عالوه اروپایی،
  .  است شده پرداخته نیز آب مصارف

 آمریکا استار انرژي روش خارجی و داخلی استانداردهاي بررسی و مرور از پس
 هايساختمان به آن توسعه و تعمیم قابلیت که روش بهترین عنوان به

 تحلیل جهت رگرسیون مدل از. شد انتخاب ،باشد یم دارا را تهران شهرداري
 گاز و برق آب، يها بخش در ساختمان انرژي مدل تعیین و آماري مجموعه
 يساز هیشب افزار نرم از ساختمان در انرژي مصرف يساز هیشب جهت و استفاده

  .شد گرفته بهره دیزاین بیلدر

  ها، نمودارها و روابط ها، جدولشکل -2
   هاها و جدولشکل - 2-1

 

  
 يهـا سـاختمان  در بـرق  یواقعـ  مصـرف  و شـده  محاسبه برق مصرف سهیمقا  1شکل 
  تهران يشهردار

  

  يهـا سـاختمان  در گـاز  یواقعـ  مصـرف  و شـده  محاسـبه  گـاز  مصرف سهیمقا 2 شکل
 تهران يشهردار

  
 

 يهـا سـاختمان  در آب یواقعـ  مصـرف  و شـده  محاسـبه  آب مصـرف  سهیمقا 3 شکل
  تهران يشهردار
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  تهران يشهردار يهاساختمان برق مصرف هدف معادله در ونیرگرس ثابت بیضرا 1دولج

 a  کاربري
  (ضریب ثابت)

b1 
  (ضریب اقلیم)

b2  
  (زیربناي ساختمان)

b3  
  (تعداد طبقات)

b4 
  (تعداد پرسنل)

b5  
  (عمر ساختمان)

b6  
  (سیستم تهویه مطبوع)

b7  
  (ساعات کارکرد)

 - 6705 1195 749 11967 67 78026 -166019  اداري

 - - 957 - - 63 24561 -47094  فرهنگی-آموزشی

 7864 4581 23 - - 45 8 -91986  ورزشی

 - 71628 - 4651 - 41 234650 -321507  پزشکی-بهداشتی

 - 23412 - 1923 - 82 23412 -144749  تجاري

 - - - - 54710 49 91190 -184367  ستاد بحران
 - - - - 54710 49 91190  -184367  نشانی آتش

 
  

  تهران يشهردار يهاساختمان گاز مصرف هدف معادله در ونیرگرس ثابت بیضرا 2جدول 

 a  کاربري
  (ضریب ثابت)

b1 
  (ضریب اقلیم)

b2  
  ساختمان)(زیربناي 

 28 512134  -463106  اداري (با چیلر جذبی)
 12 9645 -1325  اداري (بدون چیلر جذبی)

 15 18025 -14027  فرهنگی-آموزشی
 25 340 -6694  ورزشی

 18 14627 -11025  پزشکی-بهداشتی
 4 34273 -11063  تجاري

 16 3539 -1051  ستاد بحران
 0,8 163445 -90889  نشانی آتش

  
  تهران يشهردار يهاساختمان آب مصرف هدف معادله در ونیرگرس ثابت بیضرا 3جدول 

a 
  (ضریب ثابت)

b1 
  (نوع کاربري)

b2  
  (زیربناي ساختمان)

b3 
  (تعداد پرسنل)

2878-  1326  50  17/0  
  

  
  هاي ریاضی روابط و فرمول -2-2
  برق مصرف در ییجو صرفه يگذار هدف -2-2-1
 هايساختمان در برق مصارف کاهش جهت موجود پتانسیل گرفتن نظر در با

 به زیر صورت به هاساختمان در مصرف براي هدف معادالت تهران، شهرداري
 )1 جدول( .دیآ یم دست
)1(  EUI=a+b1x1+b2x2+ b3x3+ b4x4+ b5x5+ b6x6+b7x7 

  گاز مصرف در ییجو صرفه يگذار هدف-  2-2-2
 هايساختمان در گاز مصارف کاهش جهت موجود پتانسیل گرفتن نظر در با

 به زیر صورت به هاساختمان در مصرف براي هدف معادالت تهران، شهرداري
 )2جدول ( .دیآ یم دست
)2(  EUI=a+b1x1+b2x2 

  آب مصرف در ییجو صرفه يگذار هدف - 2-2-3
 هايساختمان در آب مصارف کاهش جهت موجود پتانسیل گرفتن نظر در با

 به زیر صورت به هاساختمان در مصرف براي هدف معادالت تهران، شهرداري
 )3جدول ( .دیآ یم دست
)3(  EUI=a+b1x1+b2x2+b3x3 

  
  نتایج -3
 شــهرداري، هــايســاختمان در گــاز و بــرق آب، مصــرف میــزان بررســی بــا 

که با توجه  شده نییتع در هر ساختمان مصرف کاهش به مربوط يها لیپتانس
آتی جهـت   يها استیستوان می ساختمان يساز هیشبو با توجه به  به این امر

بـا توجـه بـه    انجام تغییراتی در ساختمان در راستاي کاهش مصرف انرژي را 
 بـراي  شـده  ارائـه  راهکارهـاي  بررسـی  بـا کـه   تعیـین نمـود   ازیـ موردنهزینه 

 رونـد  و ییجـو  صرفه درصد به توجه با و تهران شهرداري نمونه هاي ساختمان
 سیسـتم  اصـالح ( راهکارهـا  ایـن  از هریـک  اجـراي  از پـس  سرمایه، بازگشت

 فتوولتاییک، پنل نصب موجود، هواساز روي بر حرارت بازیاب نصب روشنایی،
 کنترلـی  سیسـتم  نصـب  و موجـود  هـاي پمـپ  روي بـر  اینورتر سیستم نصب
 اجـراي  براي سرمایه بازگشت زمان که شد مشخص) ساختمان در هخانموتور
 لذا و بوده راهکارها سایر از تر کم موتورخانه در انرژي مدیریت سیستم راهکار
 روش، کارآمـدترین  و نیتـر  مناسـب  سـاختمان  در انرژي مصارف بهبود جهت
  .باشد می موتورخانه در ساختمان انرژي مدیریت سیستم نصب
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