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   چکیده
  در انرژی بازار ثبات و امنیت عدم و آن قیمت افزايش و فسیلی انرژی منابع محدوديت انرژی، تقاضای افزايش انرژی، ی زمینه در جهانی رويکرد نظر نقطه از

 در مسکونی و اداری های ساختمان بخش حاضر، حال در. است انرژی مبحث در جديد رويکرد مبنای زمین شدن گرم و آلودگی ی مساله با سو هم اخیر هایدهه
 وکنترل انرژی مصرف سازی بهینه راستای در بخش اين به شدن معطوف که است داده اختصاص بخود را کشورمان ناپذير تجديد انرژی مصرف از درصد 40 حدود

 مترمربع دويست بنای زير با طبقه دو مسکونی ساختمان يک برای انرژی مصرف میزان بررسی به مقاله، اين در. ناپذيراست اجتناب ساختمان، در انرژی تقاضای
 ی هزينه همچنین و ساختمان انرژی مصرف میزان سپس و شده ساخته متداول مصالح با ساختمان که است شده فرض درابتدا. است شده پرداخته تهران شهر در

 صورت سبز ساختمان يک برای انرژی محاسبات بعدی یمرحله در سپس. اند شده محاسبه کشور فعلی های تعرفه به توجه با ساختمان انرژی ی ساالنه مصرف
 درمقدار توجهی قابل کاهش به منتهی است،که شده پرداخته ساختمان دو هر در مصرفی انرژی ی هزينه و انرژی مصرف میزان مقايسه به نهايتا. است گرفته
 کمبود به باتوجه بنابراين. گردد می مربوطه های هزينه همچنین و(  % 26/32 گاز و % 23 معادل برق مصرف کاهش)  سبز ساختمان ی ساالنه انرژی مصرف
 در سبز ساختمان اجرای درامر گذاری سرمايه زيست، برمحیط آن مصرف مخرب تاثیرات همچنین و آن استحصال گزاف های هزينه و تجديدناپذير انرژی منابع
 .است ضروری کشور سطح

 .معمولی ساختمان کوئیست، ای افزار نرم انرژی، مصرف سبز، ساختمان :انواژگدکلی
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Abstract  
From the standpoint of a global approach to energy, increasing energy demand, limited fossil fuel resources and its 
price rise and lack of security and stability in the energy market in recent decades are the basis of a new approach to the 
energy field in line with the pollution and warming problem. At present, office buildings and residential sector 
consumes about 40% of our non-renewable energy which refers to the section needed to be optimized energy 
consumption and control energy demand in buildings, is inevitable. In this paper, the energy consumption of a two-story 
residential building with surface area 200 m^2 located in Tehran is investigated. Firstly, it is assumed that the building 
is made of common materials and then the annual energy consumption of the building in term of cost were calculated 
according to the current tariffs. In the next stage energy calculations were done for a green building. Finally the energy 
consumption and cost of energy in both buildings was compared and it was resulted a significant reduction in the 
amount of annual energy consumption for the green building (Reducing power and gas consumption equivalent to 23% 
and 32.26%, respectively) and the related costs. Therefore, according to the shortage of energy resources, the exorbitant 
cost of its extraction and the devastating impact of consumption on the environment, investment on drummer 
implementation of green building is an essential measure in Iran. 
Keywords: Green building, energy consumption, e Quest software, conventional building. 
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     معمولی های ساختمان با آن یمقايسه و نمونه سبز ساختمان يک در انرژی مصرف بررسی
 

 مقدمه  -1
 انرژی، منابع بودن دسترس در و اطمینان قابلیت امنیت، امروزه     

 تغییرات. باشد می جوامع اقتصادی ی توسعه و پايداری در ضروری امری
 رشد همچنین و( تجديدناپذير غالبا) انرژی های حامل امنیت عدم اقلیمی،
 ايجاد زيست محیط و انرژی ی حوزه در را بسیاری های چالش انرژی، مصرف
 انرژی تامین برای مناسب بسترهای ايجاد که است رو اين از. است نموده

    تولیدی، های انرژی مصرف چگونگی روی بر تمرکز همچنین و مصرفی
 توجه مورد ها چالش اين بر غلبه جهت موثر کار راه يک عنوان به تواندمی
 از نیز زيست محیط با مرتبط مباحث فرايند اين در که است بديهی. گیرد قرار

 .باشد می برخوردار ای ويژه اهمیت
 انتشار میزان کاهش با انرژی مصرف راندمان افزايش که است بديهی

 پذير تجديد و نو های انرژی از استفاده همچنین. دارد مستقیم ارتباط آلودگی
 گلخانه گازهای افزايش. باشد کربن اکسید دی کاهش در موثر عامل تواند می
 تعیین نقش ديگر سوی از تجديدناپذير انرژی منابع کاهش و سو يک از ای

. نمايند می ايفاء انرژی ی حوزه در کشورها استراتژی تعیین در ای کننده
 استفاده و محیطی زيست مسايل به توجه شود می مالحظه که گونه همان
 سال در رو اين از. دارند يکديگر با تنگاتنگی ی رابطه انرژی، منابع از بهینه
 کشورهای توجه مورد 1صفر انرژی مفهوم نظیر آلی ايده مفاهیم اخیر های

 به هم که ناپذير تجديد انرژی منابع به وابستگی کاهش منظور به مختلف،
 منابع، بودن محدود ازلحاظ هم و محیطی زيست آلودگی ايجاد هزينه لحاظ

 گرفته قرار باشد، نمی صرفه به مقرون و منطقی چندان ها آن گیری بکار که
 .است

 تقاضای افزايش نیز، انرژی ی زمینه در جهانی رويکرد نظر نقطه از
 و امنیت عدم و آن قیمت افزايش و فسیلی انرژی منابع محدوديت انرژی،
 شدن گرم و آلودگی ی مساله با سو هم اخیر های دهه در انرژی بازار ثبات
 دو جديد های ديدگاه در. است انرژی مبحث در جديد رويکرد مبنای زمین

 :است گرفته قرار توجه مورد اساسی حل راه
 انرژی تولید و( تقاضا کنترل يا و کاهش)مصرف سازی بهینه -
 تجديدپذير های انرژی عمدتا جايگزين، انرژی منابع از استفاده -

 بسیار موضوع انرژی، تولید و مصرف در سازی بهینه و توجه        
 انرژی منابع حفظ در آن انکار قابل غیر سهم از غیر. باشد می پراهمیتی

 ی زمینه آن به توجه و رعايت ها، آن از برداری بهره میزان کاهش با فسیلی
 در. آورد می فراهم پذير تجديد و نو انرژی منابع از گیری بهره برای مناسبی

 می نمود، استفاده پذير تجديد و نو های انرژی از بتوان که آن برای واقع
 تجديد انرژی منابع در زيرا. داد کاهش را انرژی تقاضای امکان حد تا بايست

 .باشد می پايین معموال متمرکز تولید توان پذير
 محیط با سازگار عمرش درطول که است  ساختمانی سبز، ساختمان

   زمینی زير منابع حفظ راستای در آن طراحی همچنین. باشد می زيست
 بهره ساخت، و اجرا طراحی، شامل سبز ساختمان صد تا صفر از. باشدمی

 ساخت. باشدمی همگام زيست محیط با آن تخريب و تعمیر نگهداری، برداری،
 از تا میباشد طراحی تیم اعضای متقابل همکاری نیازمند ساختمانهايی چنین

. گیرد قرار بااليی سطح در آسايش تامین و ماندگاری اقتصادی، صرفه نظر

                                                           
1. Zero energy 
2. Natural building 
3. Sustainable design 
4. Green architecture  
5. Nahb 
 

 برمحیط مخرب تاثیر از تا شوند می ساخته و طراحی سبز ساختمانهای
 :بکاهد ذيل موارد طريق از زنده موجودات و انسان سالمتی و زيست
 منابع ديگر و آب انرژی، درمصرف جويی وصرفه بهینه مصرف -
 های انرژی مصرف از حاصل محیطی زيست های آالينده کاهش -

 تجديدناپذير
 باشد،می  2طبیعی های ساختمان مشابه مفهوم سبز ساختمان      

 مواد از استفاده اصلی هدف و دارد کوچکتری بنای زير معموال که ساختمانی
ديگر . باشدمی است، موجود ناحیه هر در بومی طور به که طبیعی اولیه

 را پايداری توانمی. باشد می 4سبز معماری و 3پايدار طراحی مرتبط موضوع
 انداختن خطر به بدون حاضر نسل احتیاجات ساختن طرف بر معنای به

 اگرچه[. 1]کرد تعريف نیازهايشان، درتامین آينده های هاینسل توانايی
 موجود بناهای سازی مقاوم عمل به سبز سازی ساختمان هایبرنامه از بعضی
 در تواندمی راحتی به سبز ساختمان اصول لیکن کنند؛نمی کمکی
 جديد ایسازه ساخت همچون موجود هایساختمان سازی مقاوم هایفعالیت

 .شوند برده بکار
 کاهش صفر انرژی ساختمان و سبز ساختمان اهداف مهمترين از يکی

 انرژی بازده افزايش همچنین و الکتريکی و سرمايشی گرمايشی، انرژی مصرف
 سبز، ساختمان ايجاد و انرژی مصرف کاهش منظور به. باشد می ساختمان

 کاهش را ساختمان در موجود انرژی اتالفات ساختمان، طراحان بايستی
 و باال بسیار عملکرد با هايی پنجره از استفاده موجود راهکار نتیجه در. دهند

 .باشد می ساختمان کف و بام ديوارها، عايقکاری
 و پايه عنوان به معمولی خانه يک در انرژی مصرف میزان مثال طور به     
 5نهب تحقیقات مرکز درگزارش آنچه با مطابق صفر انرژی به نزديک خانه يک
 .است شده آورده 1 جدول در شده، بیان

 
 و معمولی ساختمان يک مختلف های بخش در انرژی مصرف میزان 1 جدول

 [2]صفر انرژی

درصد 
 از کل

مصرف ساالنه 
ساختمان با انرژی 

 نزديک به صفر
(kwh) 

درصد 
 از کل

مصرف ساالنه 
ساختمان 
 معمولی
(kwh) 

کاربرد و انرژی  

 گرمايش 12.749 47 2.11 26
 سرمايش 5.1 19 0.85 11
 آب گرم 3.627 13 0.167 2
تهويه هوای 0 0 0.175 2  

 ساير بارها 5.73 21 4.833 59
 مصرف سالیانه 27.206 100 8.135 100

 ع اجمربه  اشاره -1-1
 نقاط اکثـر در1980 تـا 1970 ی هـا سال در دنیا در انرژی بهای افزايش با

 ولی. افتادند کم انرژی مصرف با هايی خانه فکرساخت به مهندسین جهان،
 تحقیقات و مطالعات حیطـه در صفر انرژی مصرف با هايی خانه ساخت هنوز
 قانون موجب به امريکا در موضـوع ايـن به ها دولت توجه افزايش با. بود

 با يی ساختمانها ايجاد از حمايت منظور به 2007 سال در شده تصويب
 و تجاری های ساختمان از نیمی 2040سـال تا صـفر، انـرژی خالص مصرف

 انرژيشان خالص مصرف امريکا تجاری ی هـا سـاختمان تمـام 2050 سال تا
 از تــا شــد گرفتــه تصــمیم 2010 ســال در اروپـا در.  باشـد صـفر بايد

  و عمـومی کـاربری بـا هـايی سـاختمان مــورد در 2018 ســال
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 صفر انرژی مصرف به شدن نزديک بحث مقامات بـه متعلـق هـایسـاختمان
 اعمال جديد های ساختمان ی همه برای بعد به  2020سال از و شود اعمال
 ساختمان ملی مقررات19 مبحـث تصويب با 1370سال در نیز ايران در. شود

 مصـرف در جـويی صـرفه ی درزمینه بزرگـی گام وزيران هیئـت توسـط
 ی هـا سـاختمان برای آن اعمال و شد برداشته ها ساختمان در انـرژی
 هزينـه %5 حداکثر مبحث، اين اجرای. شد اجباری 1384 سال از دولتـی

 گرمايش های سیستم ظرفیت مقابل، در و دهد می افزايش را ساختمان هـای
  ی ذخیره حجم کاهش با امروزه. دهد می کاهش 40 % تا را سرمايش و

 ايجاد آلودگی تر مهم آن از و انرژی بهای شدن تر گران فسیلی، ی سوختها
 تکنولوژی کارگـرفتن به البته و فسیلی ی ها سوخت مصرف از ناشی شده
. است شده میسـر انرژی، مثبت تولید با هايی خانه ساخت نوين، های

 %80 میزان به خورشـیدی های سیستم ی هزينه کاهش دلیل به همچنین
 افزايش ها سیستم ايـن از اسـتفاده بـه میـل گذشـته، ی دهه دو طول در

 میـزان صـفر، انـرژی های ساختمان در شده، اعالم آمارهای طبق. است يافته
 میزان ايـن. است کمتر بسیار معمولی مشابه های ساختمان از انرژی مصرف

 ديگر سوی از.  باشد می %85 ايرلند در و %77 انگلیس در %75 امريکا در
 صفر انرژی ساختمان يـک سـاخت بـرای واحدی و معین استاندارد هنوز
 که است شده تنظـیم زمینـه ايـن در گونـاگونی استانداردهای و ندارد وجود

 استاندارد و آلمان پسـیوهاوس ،  انگلیس اکوهومز به توان می جمله آن از
 کرده ارزيابی را انرژی بازدهی ای گونـه بـه هرکـدام که کرد، اشاره امريکا زيد
 [.3]اند

 در دوم جهـانی ازجنـگ قبـل درست ، انرژی مصرف کاهش به عالقه
 گرمايش هـای سـازه مـورد در تحقیـق با ماساچوسـت تکنولوژی ی موسسه

 با خورشیدی ی خانـه سـاخت به مربوط پروژه اولین. شد آغاز خورشیدی
 سال در خورشیدی کـن آبگـرم از اسـتفاده و خورشـیدی کلکتورهای نصب

 خانه ساخت سمت بـه روی پیش سال توان می را 1970سال. بود 1958
 شبیه تیم يک1976 سال. دانست مناسب بندی عايق با مصرف کم های

 در را مصرف کم ای خانه طرح اوربانا، ايلینويز دانشگاه در ای رايانه سازی
 .کرد ارزيابی (ويسکانسین) مديسون
 صفر انرژی های خانه پیشرفت ی عرصه در مهم وقايع از برخی ادامه در

 [.4]شود می مرور
 کانادا، تحقیقـات ملـی شورای حمايت با نیز کانادا در1977 سال در

 . شد ساخته رجینا در ساسکاچوان مصرف کم ی خانـه
 50 گرمـايش ی هزينه با ماساچوست در لژر کاخ ساخت1979 سال در

 .شد ساخته سال در دالر
 به مونتانا در کم بسیار انرژی مصرف با خانه سه ساخت ،1984 سال در

 .پیوست وقوع
 در مصـرفی بـرق %80 بـرق تولیـد با خانه يک ساخت1990 سال در
 .پذيرفت صورت فلوريدا خورشیدی انرژی مرکز توسط فلوريـدا

 دی واشنگتن در صفر انرژی مصرف با ای خانه ساخت ،2001 سال در 
 .داد رخ سی

 کالیفرنیـا در صفر به نزديک انرژی مصرف با خانه 300 ،2001 سال در 
 . شد ساخته کرد، می ن تـأمیـ را خـود مصـرفی انـرژی %60 کـه

 انـرژی %90 تولید با خانه يک ساخت  سنتکس شـرکت ،2002 سال در 
 و ها فتوولتائیک صفحات کمک به کالیفرنیا لیورمور در سـالیانه مصـرفی
 .رساند پايان به را خورشیدی گرمايش

 آريزونا در  صفر انرژی خانه اولین ساخت  میلر شرکت ،2003 سابل در 
 .رساند پايان به را

 در صفر انرژی مصرف با موريسون ی خانه ساخت ،2003 سال در 
 .رسید اتمام به کالیفورنیا

 بـا واحـدی 257 ی مجموعـه ساخت  کالروم شرکت ،2003 سال در  
 برق از واحدها تمامی که.  رساند اتمام به را صفر به نزديک انرژی مصـرف

 می استفاده خود سال يک مصرفی انرژی کل از %50 تولید برای خورشیدی
 .کردند
 بـه هـا خانه ی مجموعه ساخت به هومز پاردی شرکت ،2004 سال در 

 کمک به آمريکا السوگاس در صفر انرژی مصرف با مربع فوت 5300 مسـاحت
 داغ آب خورشیدی کلکتورهای و خورشیدی ،گرمايش ها فتوولتائیک صفحات
 بـا شـده سـاخته مشـابه هـای خانـه بـا مقايسـه در هـا خانـه ايـن. پرداخت

 [. 5]کردنـد می مصرف انرژی کمتر %90 آمريکا ساختمانی استانداردهای
 بین مشترك ی برنامه) استار انرژی کمک به 2010 سال در امريکا در     

 بازدهی ی زمینه در آمريکا انرژی وزارت و زيست محیط حفاظت سازمان
 گلخانه گازهای انتشـار از جلـوگیری و صـنعتی و خـانگی تجهیـزات و لـوازم

 ، ای گلخانه گازهای انتشار از توانستند( شد شروع 1992 سال از که ای
 جويی صرفه دالر میلیارد 18 و کننـد جلـوگیری خودرو میلیون 33 معادل

 [.6]شد نصیبشان انرژی در
 داشتند، ساختمان ملی مقررات در که اصالحاتی کمک به نیز استرالیا در    

 مطبوع تهويـه برای الزم بار ، 2005 تا 1990 های سال طی توانستند
 متر هر ازای بـه سـاعت کیلـووات 56 بـه 78 از را مسکونی ساختمانهای

 [.7]برسانند مربع
 ساختمان ساخت موانع بررسی به[ 8] همکارانش کسای و ،2014 سال در   

 و فنی تحلیل را خود پژوهش از هدف ها آن. پرداختند برزيل در سبز های
 بیان موجود موانع شناخت و برزيل در سبز های ساختمان ساخت اقتصادی

 . نمودند
 ساخت، تحلیل و تجزيه به [9] ووهمکارش و و نگ  ،2013 سال در    

 خود پژوهش در  ها آن. پرداختند اقتصادی ديدگاه از سبز های ساختمان
 يک با را سبز ساختمان احداث برای الزم اولیه ی هزينه نمودند سعی

 سرمايه بازگشت مدت طول نهايت  در و نموده مقايسه معمولی ساختمان
 . کنند محاسبه را ها ساختمان اين برای

 و سبز ساختمان ساز شبیه به ،[10]همکارانش و کیان ،2015 سال در    
 . پرداختند آن ساخت های هزينه ی محاسبه

 سیستم يک عددی سازی شبیه به[ 11]همکارانش و گیو ،2015 سال در    
 يک داخل در محاسباتی سیاالت دينامیک از استفاده با طبیعی مطبوع تهويه

 تهويه سیستم از استفاده که کردند عنوان ها آن. پرداختند سبز ساختمان
 میزان همچنین و کمتر محیطی زيست های آاليندگی دارای طبیعی مطبوع
 بسیار سبز های خانه برای رو اين از و باشد می باالتری حرارتی آسايش
 .باشند می مناسب

 سنجی امکان و بررسی به[ 12]همکارنش و شم آبادی ،2015 سال در    
 معصومه حضرت دانشگاه برای خاکستری فاضالب ی تصفیه سیستم ساخت

 . پرداختند قم
 موثر پارامترهای بررسی به[ 13]همکارانش و بوی جو ،2013 سال در    

 .  پرداختند خاکستری فاضالب ی تصفیه برروی
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 با ساختمان يک طراحی مسئله[ 14] همکارانش و بدير ،2010 سال در     
 مورد را  هومر افزار نرم از استفاده با اقتصادی مسايل ديدگاه از صفر انرژی

 پذير تجديد منابع از ها آن توسط بررسی مورد سیستم. دادند قرار بررسی
 .بود شده تشکیل خورشیدی و بادی

 

 بررسي مورد مساله -2
 ای افزار نرم از استفاده با مساله عددی سازی شبیه به بخش اين در

 افزارهای نرم ترين قوی از کوئیست ای افزار نرم. شود می پرداخته کوئیست
 هایقابلیت دلیل به که باشد می ساختمان در مصرفی انرژی میزان گر تحلیل
 ی زمینه در مهندسان اغلب اول انتخاب به امروزه دارد که فراوانی و کلیدی

 مطبوع تهويه سیستم طراحی و ساختمان مصرفی انرژی میزان ی محاسبه
 . است شده مناسب
 مربع متر 100 مساحت با طبقه دو ی نمونه ساختمان يک بخش اين در

 خواهد قرار بررسی مورد کوئیست ای افزار نرم از استفاده با هرطبقه، بازای
 انرژی مصرف سازی بهینه به پژوهش بعدی فازهای در سپس. گرفت

 های عايق از استفاده کاررفته، به مصالح نوع تغییر از استفاده با ساختمان
 می پرداخته غیره و ها پنچره کردن دوجداره ها، پنچره ابعاد تغییر تر، مناسب

 . شود
 هوايی و آب ی منطقه برای ها سازی شبیه تمامی که است ذکر به الزم

 گرم بسیار نه و سرد بسیار نه که معتدل ی منطقه يک عنوان به)تهران شهر
 .گرفت خواهد صورت( است

 کوئیست اي افزار نرم در ساختمان طراحي -3
 می مختلفی مراحل شامل کوئیست ای افزار نرم در ساختمان طراحی      
 تعیین به مربوط اول ی مرحله. گیرد می صورت مرحل چند طی در و باشد

 ، هوايی و آب ی منطقه ساختمان، نوع شامل ساختمان کلی مشخصات
 و سرمايشی سیستم نوع و ساختمان طبقات تعداد ساختمان، کلی مساحت

 يک بررسی مورد ساختمان پژوهش اين در. باشد می ساختمان گرمايشی
 200 کلی مساحت با تهران شهر هوايی و آب ی منطقه در طبقه دو ساختمان

 مساحت که باشد می طبقه 2 در واقع مربع، فوت 78/2152 معادل مربع متر
 آب های کويل نوع از گرمايشی سیستم نوع. شود می مربع متر 100 طبقه هر

 می فرض. است شده گرفته نظر در چیلر نوع از سرمايشی سیستم ونوع گرم
 8/32 معادل متر ده با مساوی عرض طول با و مربعی کامال ساختمان که شود
 می فرض يکنواخت کامال نیز آن بندی منطقه الگوی همچنین باشد فوت
 با مطابق) فوت 8 سقف تا کف ارتفاع و فوت 9 کف تا کف ارتفاع. شود

 شود می فرض. شود می گرفته نظر در( ايران سازی ساختمان استانداردهای
زير ساختمان )کف طبقه همکف( بطور  و بوده پارکینگ فاقد ساختمان که

 واحد هر کف همچنین اجرا شده باشد، اينچ 6 ضخامت به بتن يکنواخت ب
 گونه هیچ از سقف در که شده فرض اول حالت سازی شبیه در. باشد فرش

 با بتون نیز سقف جنس همچنین و نشود استفاده خارجی و داخلی عايقی
 طور همان. است شده گرفته نظر در( براق نه و)مات خاکستری جسم خاصیت

 در که باشد می اين بر فرض اول سازی شبیه برای شد ذکر تر پیش که
 نوع از ساختمان داخلی پوشش. نشود استفاده خاصی عايق هیچ از ساختمان

 دارای و فرش ها واحد کف. است شده فرض عايقی گونه هیچ بدون و گچ
 از سرمايش سیستم برای. شود می فرض اينچ 2 ضخامت با بتونی ساختار

 نهايی نمای. شود می استفاده گرم آب کويل از گرمايش سیستم برای و چیلر
 .است شده آورده( 1) شکل در افزار نرم محیط در بررسی مورد ساختمان

 
 ستیکوئ ای افزار نرم محیط در بررسی مورد ساختمان شماتیک نمای  1 شکل

 
 :نتايج -4
 مصرف میزان شامل شوند گزارش بخش اين در بايد که مهمی پارامترهای 

 تفکیک به سال مختلف ها ماه در گاز مصرف میزان وهمچنین برق انرژی
( 3) تا( 2) های شکل در را الزم نتايج توان می. باشد می ها آن مصرف مورد

 .نمود مشاهده

 
 مصرف موارد و ماه تفکیک به ساختمان در الکتريکی انرژی مصرف  2شکل

 
 مصرف موارد و سال های ماه تفکیک به گاز مصرف میزان  3 شکل
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 برق مصرف میزان بیشترين باشد، می مشهود( 2) شکل در که طور همان    

 .باشد می جوالی ماه به مربوط ساختمان
 مربوط گاز مصرف بیشترين است مشخص( 3)به شکل توجه با همچنین    
 گرمايش به مربوط مصرف سهم بیشترين ماه اين در. باشد می دسامبر ماه به

 .باشد می فضا
 شکل در توان می را مذکور ن ساختما برای انرژی مصرف ی هزينه اکنون    

 .نمود مشاهده( 4)

    
 ساختمان داخل در سال مختلف های ماه در انرژی مصرف ی هزينه  4 شکل

 
 عايق همچنین و بهتر کیفیت با ساختمان مصالح از استفاده اثر ادامه در    

 و انرژی مصرف میزان روی بر جداره دو ی پنجره از استفاده و مناسب های
 سنگ از حالت اين در. گیرد می قرار بررسی مورد مصرفی انرژی ی هزينه
 داخل در. شود می استفاده ساختمان خارجی نمای برای بتن جای به مرمر

. شود می استفاده اينچ 6 ضخامت به (421-)آر عايق از ساختمان ديوارهای
 کف برای. شود می استفاده ديوارها در نیز صوتی عايق اليه يک از همچنین

 اين در. شود می استفاده اينچ 2 ضخامت به لمینت اليه يک از بتن بجای نیز
 درب از شود می حرارتی تلفات به منجر که فوالدی ورودی درب بجای حالت

 به ورودی درب ی اندازه که است ذکر به الزم. شود می استفاده چوبی ورودی
 دچار ابعاد نیز ساختمان های پنچره مورد در. بود خواهد قبلی ی اندازه همان
 جداره دو ی پنچره از و نموده تغییر ها پنچره جنس اما شد نخواهند تغییر

 قسمت قبیل از تنظیمات ساير. شود می استفاده اينچ ¼ ضخامت با رفلیکتیو
 و جانبی مصرفی انرژی میزان و يک هر ی اندازه و ساختمان در موجود های
 های سازی شبیه بین مناسبی ی مقايسه بتوان تا کنند نمی تغییری غیره

 .داد انجام گرفته صورت
 مختلف های ماه در مصرفی گاز و برق میزان توان می( 6) و( 5) شکل در    

  نمود. مشاهده دوم ساختمان برای را سال

                                                           
1. R-42  

 
 عايق دارای ساختمان برای سال مختلف های ماه در مصرفی برق میزان  5 شکل

 عايق دارای ساختمان برای سال مختلف های ماه در مصرفی گاز میزان  6 شکل 
 

 در سال مختلف های ماه برای ساختمان مصرفی انرژی ی هزينه همچنین     
 .است شده آورده( 7) شکل 

 
 دو شماره ساختمان برای سال مختلف های ماه در مصرفی انرژی ی هزينه  7 شکل
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 گیرينتیجه و بحث -5
 های ساختمان در انرژی مصرف کاهش میزان بررسی به مقاله اين در

 طبقه دو نمونه ساختمان يک ابتدا منظور اين برای. است شده پرداخته سبز
 کوئیست ای افزار نرم از استفاده با مربع متر 200 متراژکلی به تهران شهر در

 در ساختمان اين گاز مصرف و الکتريکی انرژی مصرف میزان. است شده مدل
 شده فرض اول حالت در. است گرفته قرار بررسی مورد مختلف های حالت
 در رفته کار به مصالح نوع و باشد عايقی گونه هر فاقد ساختمان که است

 يا نامرغوب نوع از غیره و ساختمان درب ها، رهجپن ديوارها، نظیر ساختمان
 سال طول در مصرفی الکتريکی انرژی کل میزان حالت اين در. باشد معمولی

 همچنین. آمد دست به ساعت اتوکیلو 23/31 حدود در ساختمان برای
 بی تی يو 67/76 حدود در ساله يک ی دوره يک برای نیز مصرفی گاز میزان

 ی تعرفه بنای بر گاز و برق پلکانی ی هزينه مبنای بر سپس. گرديد محاسبه
 ساختمان مصرفی انرژی کل ی هزينه ايران در شمسی هجری 1395 سال
 .آمد دست به دالر 820 دحدو در ساله يک ی دوره برای

 پشت در عايق از استفاده نظیر مختلفی های سازی بهینه دوم حالت در       
 از استفاده دوجداره، های پنجره از استفاده ساختمان، ديوارهایو  بام

 حالت اين در. گرفت صورت ساختمان روی بر غیره و تر ضخیم ديوارهای
 ترتیب به ساله يک دوره برای ساختمان گاز و الکتريکی انرژی مصرف میزان

 ی مقايسه با حال. آمد دسته ب بی تی يو 93/51 و ساعت کیلووات 05/24
 يا نامرغوب بامصالح) اول نوع ساختمان سازی شبیه از حاصل های داده

 گر بیان(  شده عايق ديوارهای و مرغوب بامصالح ) دوم ساختمان و( معمولی
 بی تی يو 74/24 و(  %23معادل) برق درمصرف کیلوواتی 18/7 جويی صرفه

 کل ی هزينه میزان نظر از .باشد می گاز مصرف میزاندر ( %26/32 معادل)
 214 حدود در نیز ساله يک ی دوره در( وگاز برق مجموع) مصرفی انرژی
 گرفت نتیجه شود می لذا است، شده جويی صرفه( %1/26 معادل) دالر

 به باتوجه پذيرد، صورت( سبز)دوم نوع بصورت ساختمان اجرای چنانچه
 زمان مدت مصرفی، انرژی های هزينه در ساالنه درصدی1/26 جويی صرفه

 نخواهد طوالنی سبز، ساختمان دراجرای شده انجام مازاد های هزينه بازگشت
 . بود

 الکتريکی انرژی مصرف میزان برای باال شده درج اعداد ضريب: يادآوری)
 (.باشد می 1.000.000وگاز 1.000
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