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 چکیده:

 از يکي .به عنوان مصرف کننده اصلي انرژی، سهم خود را از مصرف انرژی افزايش داده است شهرنشیني بخش ساختمان گسترشبا  

صورت سبز شدن ساختمان به ويژه کاهش مصرف انرژی، انتشار  در است. سبز ساختمان ايجاد انرژی مصرف در جويي صرفه راههای

 زيادی در کاهش اثرات مضر تغییر اقلیم دارد .   گازهای گلخانه ای کاهش يافته و اين مهم تاثیر 

 از مختلف کشورهای از در بسیاری اخیر در سالهای ای. بر مي گردددر کشورهای توسعه يافته  1991 دهه سازی سبز به ساختمان 

 شده ايجاد سبز تمانساخ شوراهای پايدار، های کاربرد انرژی و انرژی مصرف کاهش ايران برای توسعه مانند حال در کشورهای جمله

متری مورد بررسي     در واحدهای خصوص به و دژ( )شاهین  ساز آتي مسکوني های در اين مقاله اقدامات سبز برای برج .است

 قرار گرفته است .

 رخن سه با خالص حال ارزش است. دو جداره های پنجره ، کف از گرمايش سیستم شامل متری   واحدهای در بر هزينه سبز اقدامات

 کم هزينه شامل استفاده از پنجره دوجداره با کنترل جريان انرژی،سبز  اقدامات شده است. محاسبه ،    و  %    و %    بهره

 . های ويژه پنجره و استفاده از ترموستات دما مي باشند استفاده از عايق درفضای میاني پنجره دو جداره معمولي،استفاده ازگاز آرگون 

راهکارهای اين تحقیق نشان داد که سبز سازی در زمینه های مختلف از قبیل  ،اری از ساختمان ها سبز نیستنددر حال حاضر بسی

برای  ، استفاده از عايق های ويژه پنجره و بهره گیری از ترموستات دما پنجره دوجدارهکنترل روشنايي، سیستم گرمايش از کف، 

 توجیه اقتصادی دارد و نیز صرفه جويي هزينه را برای ساکنین فراهم مي آورد.    الهس   سرمايه بازگشت دورهبا  ساختمان های موجود

 

 

 واژه های کلیدی: 

، نسببت فايبده   انرژی، اقدامات سبز يي جو صرفه سبز، ساختمان

   به هزينه 
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 مقدمه.1
در قرن بیست و يک که بحران انرژی و محیط زيست از دغدغه 

علت اصلي  فعالیت های انسانيمار مي آيد، های مهم  آن به ش

 (GHG) گازهای گلخانه ای گرم شدن کره زمین  مي باشند.
* 

انتشار گازهای  مي گذارند،به طور گسترده بر آب و هوا تاثیر 

است. گلخانه ای در تجارت بین المللي به سرعت در حال رشد 

 گرم ی پديده با مقابله برای کشورهای صنعتي      دهه در

پیش و  شدند متحد همديگر با هوا و آب تغییرات و زمین شدن

 هدف با نامه توافق د. اينکردنتدوين  را  کیوتو پیمان نويس

ای  گازهای گلخانه کاهش يق طر از هوا و آب تغییر اثرات کاهش

صنعت ساخت وساز اثرات زيست محیطي،  .گرديد تصويب

اثرات مثبت  اجتماعي و اقتصادی قابل توجهي در جامعه دارد.

فعالیت های ساخت و ساز شامل ارائه ساختمان ها و امکانات 

و غیر  برای ارضاء نیازهای انسان، ارائه فرصت های شغلي مستقیم

مستقیم  کمک کننده  به رشد اقتصاد ملي مي باشد. اثرات منفي 

سر وصدا،  مواردی از قبیلفعالیت های ساخت و ساز عبارت از

و دفع زباله در مرحله ساخت و ساز مي  گرد وغبار، آلودگي آب

ابع طبیعي و انساني باشند که در اين راستا مقدار زيادی از من

در ساختمان سبز تضمین و تامین سالمت مصرف مي شود. 

جسمي و روحي انسان ها از مهمترين اهداف به شمار مي آيد.  

هدف از طراحي ساختمان سبز  کاهش آسیب بر محیط، منابع 

طبیعت از طريق کاهش مصرف منابع غیر قابل تجديد، انرژی و 

توسعه محیط طبیعي، حذف يا کاهش مصرف مواد سمي و يا 

آسیب رسان بر طبیعت در صنعت ساختمان سازی مي باشد. در 

اين مقاله که به بررسي ساختمان سبز به عنوان الگويي مناسب 

در حفظ محیط زيست و صرفه جويي انرژی پرداخته شده، ضمن 

جزيه و تحلیل نحوه سبز نمودن ساختمان های موجود بلند ت

مرتبه، ابزارهای ارزيابي شوراها و مقررات ساختمان سبز مورد 

 بررسي قرار گرفته اند.    

 

 

 

 

 

                                                 
* . Green House Gases 

 

  :.ساختمان سبز 2

مرحله ، ساختمان سازی سبز از 1991در بحران انرژی سال 

ازندگان و طراحان به تحقیق و توسعه به واقعیت تبديل شد. س

لي را به حداقل یکه مصرف سوخت فسدنبال راهي بودند 

خود ساختمان سازی سبز فعالیت رسمي  1991در دهه  .دنبرسان

ساختمان سبز عبارت از کلیه مراحل ساخت وساز   کرد.را آغاز 

يک پروژه اعم از انتخاب پروژه، طراحي، تجهیز کارگاه، عملیات 

نگهداری تا انتهای چرخه حیات که با  اجرايي، بهره بردای و

، دوام باالتر و با رعايت مالحظات انرژی رويکرد کاهش مصرف

)شورای ساختمان سازی سبز زيست محیطي انجام مي شود

. سالمتي و کیفیت محیطي فضاهای (1992اياالت متحده ،

داخلي برای ساکنین، بیشترين بازده انرژی و ذخیره آن و 

منابع طبیعي)انرژی( را مي توان از مهمترين حداکثر استفاده از 

از حامیان و طراحان اهداف ساختمان های سبز به حساب آورد. 

اصلي ساخت و ساز سبز مي توان حفاظت از محیط 

و شورای ساختمان       ISO، استاندارد زيست

را نام برد) ساداتي سید محله ، †  سبز اياالت متحده 

 (.1991حسان .ا

پايدار توسعه ای که بدون به خطر انداختن توانايي نسل توسعه  

پاسخگوی نیازهای حال ، های آينده برای رفع نیازهای خود

و توسعه ست يط زیمحکمیسیون جهاني  )بیانیهحاضر باشد

 محیط با رابطه مي توان در را پايدار توسعه اهداف(. 19۹9آينده، 

مسیر  نقشه طراحي، طبیعت و نسانا رابطه سه حوزه در زيست

 در تغییر،  اخالقي اصول و روشها از مجموعه ای برمتمرکز 

 نمودن برطرف به منظور طبیعت معادن جهت حفظ استخراج

   .(19۹9يوسف، )گرجي مهلباني، نمود مطرح آينده نسل نیازهای
اهداف معماری سبز )معماری  پايدار( را مي توان در به طور کلي 

 ا محیط زيست اغلب در رابطه با انرژی جستجو کرد: ايجاد رابطه ب

ساختمانهای حساس به نیازهای بومي، مصرف حداقل انرژی و 

 –، در نظر گرفتن محتوای فرهنگي مي باشدمواردی از اين قبیل 

اجتماعي بومي نیز برای پیاده سازی فناوری های محیطي 

بع طبیعي ، آب و منايک ساختمان سبز از انرژی .ضروری است

 کمتر استفاده مي کند در نتیجه تلفات و ضايعات کمتری هم 

                                                 

 
 

۲۵۷

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

qp
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                             2 / 13

http://nqpc.ir/article-1-275-fa.html


    

 

 

فضای سالم و تهي از ساختمان سبز دارای دارد، ساکنین 

سمي مي باشند. يکي ديگر از مفاهیم مهم در ساخت و ساز مواد

برد را  –برد  –سبز، اقتصاد سبز مي باشد. اقتصاد سبز رابطه برد 

در اين رابطه  .جامعه تامین مي نمايدبرای کارفرما، پیمان کار و 

بیشترين سود برای جامعه ديده شده است چرا که ساخت و ساز 

 سبز نه تنها هزينه های مصرف انرژی برای بهره بردار را به شدت 

وری انرژی، اثرات ه کاهش مي دهد بلکه با در نظر گرفتن بهر

به  زيست محیطي و کمینه کردن کربن آزاد شده، سود شاياني را

)شورای ساختمان سازی سبز اياالت متحده جامعه مي رساند

ساختمان های سبز زيرمجموعه ای از ساختمان های (. 1992،

پايدار هستند و تاکید آنها بر طرح هايي است که انرژی 

خورشیدی، روشنايي، تهويه مطبوع، کاهش مصرف و استفاده از 

ل به مسائل مصالح قابل بازيافت را در نظر مي گیرند و در ک

گسترش ساختمان های سبز به  مربوط به محیط توجه دارند.

عنوان راهکاری مناسب برای کاهش مشکالت زيست محیطي و 

افزايش بهره وری انرژی در ساختمان مورد توجه طراحان و 

مهندسین قرارگرفته است، استفاده از فاکتورهای مهمي چون 

فاده از انرژی های طراحي ابعاد ساختمان و انتخاب مصالح واست

نو وجه تمايز ساختمان های سبز با ساختمان های معمولي مي 

ساختمان سبز عبارت  منافع (.1991، همکارانباشد)صادق پور و 

 و تنوع زيستي و حفاظت از) بهبود مزایای زیست محیطیاز 

و حفظ ضايعات، کاهش  آب و هوا ،، بهبود کیفیت  اکوسیستم

) کاهش هزينه های یای اقتصادیمزا(و منابع طبیعي احیای

عملیاتي، ايجاد وگسترش و شکل گیری بازار برای محصول و 

خدمات سبز،  بهبود بهره وری  ساکنین،  بهینه سازی عملکرد 

افزايش راحتي و  )مزایای اجتماعی اقتصادی چرخه عمر(و

به حداقل رساندن  باال بردن کیفیت زيبايي،  سالمت ساکنان، 

بهبود کیفیت کلي  ساخت های محلي، فشار بر روی زير

 با استفاده از  (., Jian Zuo 2112) مي باشندزندگي(

 عناصرسبز توسعه دهندگان بازار مسکن مي توانند اوال مزايای 

 

 

 

 

 

 

رقابتي بازار ساخت وساز را بهبود ببخشند. ثانیا بین محصوالت 

به خود با ديگران تمايز قائل شوند و در نتیجه کاالهای منحصر

 با مولفه های سبز به بازار ارائه کنند و ثالثا با کاهش در  فرد را

بهره برداری از آن به شهرت نام  هزينه های ساخت وساز سبز و

در برگیرنده عناصر سبز  .(     ,Zhangتجاری دست يابند)

 انرژی و  : استفاده از پشت بام های سبز قبیلازمواردی 

ههای تصفیه دستگا های بادی، نیتورب بهره گیری  از خورشیدی،

نور طبیعي  ه، مسیرهای هدايت کنندزباله و فاضالب بیولوژيکي

، ن ساختمانخنک کردجهت ، جمع آوری آب باران ه ساختمانب

تهويه  تم های هوشمند انرژی برای روشنايي وساستفاده از سی

 مواد ومصالح تجديد پذير و قابل بازيافتبه کار گیری کارآمد، 

 .مي باشد

 ابزارهای ارزیابی ساختمان سبز:-    

شده  بر اصول پذيرفتهکه ساختمان سبز  سیستم های رتبه بندی

انرژی  کارآييبا هدف افزايش  ،محیط زيست و انرژی استوارند

ارزيابي مي کنند. ساختمان ها را عملکرد زيست محیطي 

گسترش ساخت و ساز  ارزيابي متعددی برای کمک به ابزارهای

سیستم های ارزيابي مي توان به  از جمله ايندارند،  سبز وجود

 و محیط زيست ايالت متحده طراحي انرژیرهبری در  گواهینامه

LEED) )† ابزارهای ارزيابي ساختمان سازی  اين .اشاره کرد

 ساختمان سازی سبز و توسط شورای سبز داوطلبانه مي باشند

ها يا فناوری شیوه  .توسعه داده مي شوند يا منطقه هر کشور در

به منطقه  مورد استفاده در ساختمان سازی سبز از منطقه ای

متشکل از مجموعه ای  LEED گواهي نامه .استمتفاوت  گريد

از سیستم های امتیازدهي برای طراحي، ساخت و ساز و بهره 

برداری از ساختمان سبز و عملکرد برتر در ساختمان سبز است. 

، که آن را برداشت اول لیید EEDLاولین برنامه پروژه آزمايشي 

شورای ساختمان سازی سبز  هم مي نامند، در نشست اعضای

جريان افتاد. پس از  به 199۹اياالت متحده در آگوست سال 

 سیستم رتبه بندی  2اعمال اصالحات وسیع و گسترده، برداشت 
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منتشر شد و به دنبال  2111ساختمان سبز لیید در مارس سال

در سال  2/2و برداشت  2112لیید در سال 1/2آن برداشت 

ی ساختمان سازی سبز اياالت متحده )شوراانتشار يافت 2112

يکي از استانداردهای ملي اياالت متحده  اين گواهي نامه (.1992،

برای ارزيابي ساختمان های سبز مي باشد که جامعه جهاني نیز 

ساختماني برای هر نوع  LEEDگواهي نامه  آن را پذيرفته است.

و با هر ابعادی صادر مي شود و هیچ محدوديتي برای نوع و متراژ 

اين برنامه بر اصل پايداری انرژی و محیط  ساختمانها ندارد.

زيست استوار شده و عامل توازن بین عملکردهای ضروری و موثر 

طراحي و توسعه لید توسط شورای ساختمان  محیط مي باشد.

ه رهبری رابرت واتسون انجام سازی سبز اياالت متحده و ب

تا سال  1992پذيرفته شده است. رئیس کمیته لید از سال 

چارچوبي را برای صاحبان ساختمان و اپراتورها در جهت  2112

شناسايي ساختمان های کاربردی و قابل اندازه گیری  طراحي، 

)  ساخت و راه حل های تعمیر و نگهداری در نظر گرفته است

در دنیا باالترين مرجع در ساختمان (. 1992،بند و ديو آيت اللهي

دانست که بر اساس آن   LEEDسبز را مي توان گواهینامه

 اصول کلي هستند. 2های سبز دارای  ساختمان

  :( های پایدار تسای

منظبببور از طراحبببي سبببايت پايبببدار ببببه حبببداقل رسببباندن   

پراکنببببدگي شببببهری و تخريببببب زمببببین هببببای بببببا ارزش 

سبببازی سببببز )مرحلبببه اجبببرا،   ر فرآينبببد سببباختماناسبببت. د

سببباخت و سببباز، بهبببره ببببرداری( کبببه ببببر اسببباس اصبببل    

سبببازگاری و همزيسبببتي سبببالم ببببا طبیعبببت حببباکم اسبببت   

ای بببه محببیط طبیعببي در    بايببد کمتببرين خدشببه و صببدمه   

برگیرنببببده پببببروژه وارد نشببببود. انتخبببباب بهینببببه عوامببببل 

مجموعببه پايببدار بببا هببدف کبباهش مصببرف انببرژی، توسببعه      

هبببای مقببباوم را ببببرای مبببالکین و  هری و توسبببعه زمبببینشببب

 آورد.   های سبز به ارمغان مي کارفرمايان ساختمان

 : وری از آب و حفاظت از آن بهره

های سبز به روشهای ارتقاء بهره وری آب هم در فضای  ساختمان 

داخلي و هم در فضای خارجي تاکید دارند. اين ساختمان ها 

ضروری و ناکارآمد از آب آشامیدني در محل را به استفاده غیر

 حداقل مي رسانند. برداشت و پردازش و بازيافت آب باران و 

 

 

 

سیالب و شناسايي راه های استفاده مناسب آنها در ساختمان از 

 ديگر راهکارهای  حفاظت و صرفه جويي آب مي باشد. 

  :نرژی و اتمسفرا

از محیط زيست به عبارتي بهره وری  کنترل انرژی و حفاظت

انرژی، به خصوص در پوشش ساختمان و طراحي سرمايش و 

های سبز روش هايي جهت  گرمايش مي باشد. در ساختمان

کنترل و کاهش انرژی مصرفي  و آلودگي ناشي از آن در نظر 

ين روش ها عبارتند از به حداقل رساندن ا گرفته شده است.

ا، آب، زمین، منابع طبیعي( از طريق اثرات منفي بر محیط)هو

، †بهینه سازی مکان ساختمان، استفاده از اقدامات حفاظت انرژی

بهینه سازی در جهت گیری های ساختمان ، طراحي و کنترل 

رنگ های داخلي، استفاده از فن آوريهای پیشرفته پوشش 

( و عايق SIP) **ساختمان مانند صفحه ی عايق  سازه ای

                                                                                                  (.ICF) ††بتني

  :مواد و منابع

به انتخاب موادی با برتری زيست محیطي و به حداقل رساندن 

ضايعات در هنگام  ساخت و ساز، بهره برداری کارآمد از مواد 

حفاظت از منابع موجود، الزم است گفته مي شود. به منظور 

استفاده از مواد بازيافتي به صورت های مختلف مانند کامپوزيت 

 Green Building Methods) 2112 را به حداکثر رساند )

کثر ساختمان های سبز، مواد و مصالح بايد دارای چرخه ا. در  ,

 در طبیعت باشند.

 :کیفیت  محیطی فضای داخلی

یفیت فضای داخلي ساختمان به معنای طراحي ساختماني اصل ک

است که حاصل بهترين وضعیت ممکن از کیفیت داخلي هوا، 

تهويه، فرآيندهای گرمايي و دسترسي به تهويه ی طبیعي در 

روشنايي روز و صوتي محیط شنوايي مي باشد. نصب فیلتر هوا و 

 ن متناسب ، طراحي نمای ساختمااستفاده از سیستم 

 

 

 

 

                                                 
درصد يا بیشتر با کد  21-91. نتیجه ی عملکرد  ساختمان بايد در سطح انطباق  †

 باشد.  IECانرژی بین المللي  
**. Structural Insulated Panels  

†† .Insulated Concrete Forms 

۲۵۹
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با شرايط زيست محیطي، همگي از راهکارها و روشهايي جهت 

افزايش  کیفیت فضای داخلي ساختمان مي باشد که منجر به 

 افزايش آسايش و سالمت ساکنان ساختمان های سبز مي شود. 

 ساختماني اگرو  دارای چهار درجه مي باشد LEEDگواهي نامه 

را  )LEED(گواهي نامه دهريزی و طراحي ش سرفصل برنامه 2

به اصول قواعد دهد با توجه به اين که چقدر  مورد عنايت قرار

 يکي از امکان دريافت اهمیت داده باشد زيست محیط دوستي با

( (Platinumيا طالی سفید(Gold) ، طال(Silver) هنقر های  گواهي

 .داشت خواهد را

 

 LEED (2112 LEED Delivered Performance: رتبه بندی 1جد ول

Service¸) 

)(GBCsشوراهای ساختمان سبز-2.2
‡‡

   : 

ملي ساختمان سبز ای از شوراهای  شورای ساختمان سبز شبکه

بزرگترين سازمان بین المللي موثر بر بازار که  است سراسر جهان

ساختمان سازی سبز مي باشد. اين شورا عضو سازمان مبتني بر 

 .همکاری با صنعت و دولت در تحول صنايع ساختمان است

((About  the  World GBC,     ..  2112 از اوايل سال 

به عنوان يک سازمان مردم  نيجها شورای ساختمان سازی سبز

از  در نگرش جهاني  تحول و تغییر مامور کانادا، در تورنتو ††نهاد

 هدايت مکانیسم طريق از پايداری به ساختمان نسبت صنعت

 ساختمان سازی سبزدر شورای  است. در نظر گرفته شدهبازار

جايزه جهاني عضو هستند.  جهان کشور ۹1 از شیب جهاني

 نام ديويد گوتفريد بنیان گذار سازمان جهاني ساختمان سبز به 

ساالنه به نوآوران و که  ساختمان سبز نام گذاری شده است

 سپتامبر  29توسعه دهندگان اين صنعت اهدا مي شود. همچنین 

 

 

                                                 
‡‡ . Green Building Councils 

‡‡ . None Government Organization 

 

 

همان ماه  21تا  12روز جهاني ساختمان سبز نامیده شده است، 

هر سال  هفته ی ساختمان سبز مي باشد که فعاالن اين زمینه

آيند و به بحث و تبادل نظر مي پردازند  گرد هم مي

(2112Gottfried,.)  

مسائل مربوط به و ايجاد آگاهي  پايدار ساخت و سازتوسعه 

پايداری، اعمال نفوذ برای کدهای ساختمانها و سیاست های 

حمايت کننده  ساختمانهای سازگار با محیط  زيست و توسعه 

ساختمان های پايدار  بندی رتبهم سیستبه کارگیری پايدار، 

 از  به شمار مي آيد. سبز ساختمان شوراهایفعالیت های ازجمله 

توان به پارک المپیک می نمونه های ساختمان سبز در دنیا

برج  در کشور مالزی، ايبرج های مسکوني پوتارجا لندن،  2112

 اشاره کرد. کريستال مسکو 

 

 . اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی: 3

اتخاذ و  ،سازی مصرف انرژی، انتخاب الگوها منظور از بهینه 

 هايي در مصرف درست انرژی است ها و سیاست بکارگیری روش

رويه از  استفاده بي. باشدمي  اقتصاد ملي مطلوبکه اين امر برای 

باال بودن رشد جمعیت و نیاز به تقاضای ، های فسیلي  انرژی

، انرژیرشد باالی مصرف ،  محدوديت منابع انرژی، بیشتر انرژی

وجود صنايع و کارخانجات ی، وجود سیستم بازيافت انرژ عدم

افزايش ، متکي بودن اقتصاد ملي به درآمدهای نفت، فرسوده

ز جمله داليل بهینه سازی ا های اسیدی ای و باران گازهای گلخانه

کاهش  به دلیل انرژی مديريت سیستم .مي باشد مصرف انرژی

شده  ها کاهش هزينهکه منجر به  ست محیطيزي های آلودگي

  .همگان مي باشدتوجه  جامعه جهاني مورددر ، است

در ساختمان  مي  رژینبهینه سازی مصرف ا از جمله راههای

بهینه سازی مصرف  عايق، با انرژی مصرف سازی بهینه توان به

 بهینه سازی مصرف ،کف از گرمايش با استفاده از روش انرژی 

 اشاره نمود.  های کاهنده مصرف انرژی ستفاده از شیشهانرژی با ا

  کاهش و برق نیروی و سوخت در صرفه جويي میزان

 

 

 

 

 

ذخیره  امتیاز 

 انرژی

 مدت برگشت هزینه

 سال9زير  %22-%92 22-92 ولقابل  قب

 سال 9-2 % 92-%21 99-9۹ نقره

 سال 2-11 %21-%21 99-21 طال

 سال 11بیش از  <% 21 22-91 پالتین

۲۶۰
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 ساختمان سرمايه گذاری در تاسیسات کاهش و محیط آلودگي
  بودن عايق میزان و اقلیمي شرايط به بستگي

در اين  حرارت انتقال که يکف گرمايش سیستم. دارد ساختمان

  در زيادی سهم( است تابشي) تشعشع صورت به سیستم 

 ساير با مقايسه در . اين سیستمدارد گرمايشي فرآيند

 سازی بهینه و جويي صرفه در تنها نه حرارتي سیستمهای

 ساختمان ساکنان آسايش و رفاه مقوله در بلکه انرژی مصرف

در صورت کاربرد  .باشد مي بسیاری قوت نقاط دارای ها

داره عايق و استاندارد، شامل شیشه های نوين دوج پنجره

و يا آلومینیوم  upvc دوجداره استاندارد و يک قاب مناسب مانند

به جای پنجره های نامرغوب آهني و آلومینیوم معمولي و  ترمال

 های تک جداره، مي توان اتالف حرارتي از طريق پنجره را  شیشه

ساختمان های سبز  به میزان قابل توجهي کاهش داد.

مجموعه ای از ساختمان های پايدار هستند که تاکید آنها بر زير

طرح هايي است که انرژی خورشیدی، روشنايي، تهويه مطبوع، 

و استفاده از مصالح قابل بازيافت را در نظر  انرژی کاهش مصرف

ساختمان های سبز بر ايجاد تعادل در هر سه بخش  مي گیرند.

)قائمي، مهسا و .دارندمحیطي، اجتماعي و اقتصادی تمرکز 

 (.1992هروی،غالمرضا،

 

 :. مطالعات داخلی و خارجی 4

معماری، اولین گام در " در مقاله ای تحت عنوان ،(19۹2) پرويزی

 و گرمايش های هزينه کاهش به بررسي "صرفه جويي انرژی

 و ساخت برای زمین تحويل قطعات مرحله از سرمايش ساختمان،

با توجه آن پرداخته است.  از اریبهره برد مرحله تا مردم به ساز

 ساليق و عادات داشتن بومي، اجرای های بومي، روش مصالحبه 

 بر وه است نمودتقسیم بندی  را مختلف مناطق و بومي ای منطقه

 ارائه  سريع الوصول و اجرائي راهکارهای بندی، پهنه اين اساس

 هر در مجريان مهندسین و آموزش با بايد ها روش اين کرده که

 قابل درصد توان مي شرايط اين در .شود نهادينه ای پهنه

 حرارتي ايزوالسیون شدن ملي مخاطرات ديرتر از ای مالحظه

 . کاهش داد را ها ساختمان

 

 

 

 

 

نقش  "(، در مقاله ای تحت عنوان19۹9)همکارانو  قشالقي 

  "شیشه ها و پنجره ها در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

 برای هدايت و جابجايي تشعشع، توسط حرارت تقالانبه بررسي 

  های پنجره و تک اليه های شیشه  با معمولي پنجره های

 منابع در جويي را صرفه میزان تاثیر آنهاپرداخته اند.  دوجداره

 های پنجره جايگزيني از استفاده با ( نفت سفید نفت، گاز،(انرژی

 اين پژوهش  در و کرده اند  محاسبه جداره تک جای به دوجداره

 مي دوجداره پنجره از استفاده با جويي صرفه دريافتند که  میزان

 بر عالوه .باشد داشته کنوني منابع حفظ بزرگي در سهم تواند

 پنجره های تبديل با آينده، سازهای و ساخت در استفاده

 درزگیر نصب و دوجداره های پنجره به های موجود ساختمان

که  گردد سعي بايد مورد اين در داد. جامان را طرح اين توان مي

 کمک دارند فعالیت درزگیر تولید امر در که تولیدکنندگاني به

 را خود درزگیرهای تولیدی زيبايي و کیفیت بهبود جهت مالي

 بنمايند.

بازار "(، در مقاله ای تحت عنوان  211۹) همکارانو     

 -ي توسعه يافته برای ساختمان سبز در شهر های آسیاي

 سبز ساز وساخت  بازار وضعیت "ساختمان ديدگاههای طراحان 

و همچنین  عمومي ساختمان سازیهای رايج  بازار مقابل دررا 

 سبز ساز وساخت  بازار سرمايه گذاری در داليل منطقي مربوط به

قرار داده اند.  بررسيمورد   ساختمان سازی طراحان ديدگاه ازرا 

مورد بررسي قرار  نیز  عوامل محبوبیت و موانع ،ارک و کسب داليل

اين . کرده اند شناسايي جنبه هر برای عوامل اصلي را گرفته و

 وضعیت را به خوبي بینش،  ساختمان طراحان ديدگاهمطالعه از 

مي  هنگ کنگ و سنگاپور در سبز ساز وساخت  بازار از فعلي

ها  مشوق ويژه هب، دخالت دولت نشان مي دهند که هادهد. يافته 

برای سرمايه گذاراني که مي خواهند  و حمايت های اقتصادی

گزينه داشته باشند  سبز ساز وساخت  سرمايه گذاری در منافعي

 است.  توجه قابل
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(، در مقالببه ای تحببت عنببوان   2119) همکببارانو ***ژانببگ   

در زمینبه   مزيبت رقبابتي   ببه دسبت آوردن   برای سبز استراتژی"

 اسبتراتژی   از اسبتفاده  منبافع و موانبع  به بررسي  "کنمس توسعه

پرداخته مديريت تسهیالت آن  مسکن و توسعه روند در سبز های

 عناصبر   شبده و   عمومي شناسايي سبز مطالعه عناصردر اين  .اند

، سیسبتم خورشبیدی   ماننبد اتخاذ شده اند   در عملکه    سبزی

 کبم  را برجسبته   انرژی  – عايق کاریپنجره و  بام سبزتکنولوژی 

 عناصبر  از استفاده در که توجهي قابل موانعمي کند  و همچنین 

مي دهد. سوال اصلي پژوهش ايبن اسبت    نشان  را دارد جود سبز

مسکن با وجود موانع در ايبن ببازار ببه     دهندگان توسعهچرا که  

 استراتژی هبای  شناسايي مقاله بر اين ؟سمت سبز بودن مي روند

عبالوه  دارد.  مسکن تمرکز دهندگان توسعه اجرا شده توسط سبز

  مي سبز مسکن ترويج توسعهدر  دولت تعهدات هدايت وبر اين، 

مسبکن در   دهنبدگان ببرای توسبعه   تحريک کننده باشبد و   تواند

 کند سبز ايجاد انگیزه استراتژی اتخاذ

آيا  "در مقاله ای تحت عنوان (،2112) و همکاران  †††سابین

نهادهای شخص  به عنوانند ي توانساختمان سبز م شوراهای

اين سازمان ها مي توانند  از  نقشي  را که  " ؟خدمت کنند ثالث

ديدگاه  ساخت و ساز در صنعت امالک بازی کنند و اين که 

مي توانند به يک  سبز ساختمانتحت چه شرايطي شوراهای 

توسعه  بازار ساختمان سبزتر و يا پايدارتر  کمک  مثبت کنند را 

 اطالع رساني مشکالتاين پژوهش  بررسي  قرار داده اند. مورد 

مي  ووجود دارد  ساختمان کیفیت با شناسايي ارتباط درکه 

 بهباشد و  توسعه دهندگان برای تقلب قوی انگیزه ای تواند  

سازگار با  ''يا'' سبز  ''های بازار ساختمان توسعه مانع شدت

  مي شود را نشان مي دهد. " محیط زيست

 (، در مقاله ای تحت عنوان آيا2119) همکارانژانگ وا و   

هستند؟ به بررسي  و راحت تر رضايت بخش سبز ساختمان های

  اينراحتي و رفاه ساکنین ساختمان های سبز پرداخته اند. 

 

 

 

                                                 
***. Xiaoling Zhang 

‡‡‡ . Sabine Sedlacek 

 

 

از ساختمان  ساختمان سبز که کاربران تحقیقات نشان مي دهد

 باور داشتند ها و آن خود آرامش بیشتری دريافت مي کنندهای 

 بد در مقابل ويژگي های خوبارزيابي کلي  برای رسیدن به

 برای پیامدهای مهمي اين امر دارای  بیشتری دارند، که تعادل

 مقايسه . مي باشد سازگار با محیط زيستپروژه های  طراحي

نتايج موافق با مطالعات مشابه ديگر نشان مي دهد که انتشار 

 بوده  ینمرات رضايت برای ساختمان های سبز هدف گسترده تر

است، يعني برای بهترين ساختمان های سبز تمايل بیشتری 

 . بهترين ساختمان های  متعارف معمولي وجود داردنسبت به 

ساختمان ن کاربرا حاکي از آن است که تحقیق همچنیناين 

اين  کهداشته اند،  خودهای  ساختمان آرامش بیشتری از سبز

  را برای طراحي و ارزيابي  قابل توجهيپیامدهای   مهم

 در پي دارد. ساختمان سبز

 

لزوم تبدیل ساختمان های مسکونی فعلی به ساختمان  -5

 : سبز

کننده  های مصرفبیشترين سهم مصرف انرژی در بین بخش

با توجه به ترازنامه دارد. های کشور اختصاص تمانبه ساخ انرژی

درصد مصرف انرژی مستقیماً  21انرژی کشور، ساالنه بیش از 

که بیش از نیمي  ساختمان مي شود صرف تأمین نیازهای بخش

. ساختمان گردداز اين میزان مصرف به داليل مختلفي تلف مي

ظر مصرف های مسکوني فعلي که در حال استفاده  مي باشند از ن

 انرژی در وضعیت خوبي قرار ندارند، بايد تعمیرات اساسي در آنها 

انجام  بگیرد و يا اصولي در آنها رعايت شود که از نظر مصرف 

يعني ها رسیدگي به وضعیت ساختمانانرژی منطقي گردند.  با 

سازی مصرف انرژی، ارتقای بهینهمانند   با اجرای راهکارهای

توان با کمتر از نصف اين برداری ميی بهرهکارآيي و اصالح الگو

ها را فراهم ی مصرفي، آسايش مورد نظر در ساختمانژمیزان انر

 ساختمان سبزی که با عملکرد صحیح طراحي شده باشد  نمود.
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دلیل رفاه و  رود و اين به رسد يا به اجاره مي تر به فروش مي سريع

 انات فیزيکي و چه تسهیالت بیشتری است که چه از نظر امک

)گروه مولفان دهد اقتصادی در اختیار بهره بردارانش قرار مي

 (.19۹9سازمان بهروری انرژی ،

درصد افزايش هزينه اولیه ی 2بیشتر ساختمانهای سبز حداقل 

دارند که با توجه به بازدهي باالی اين ساختمانها اين هزينه باز 

رژی، کاهش (. مصرف کارآمد ان Kats,211۹خواهد گرديد)

 هزينه های قبوض انرژی را در پي خواهد داشت که اين خود يک

نوع پس انداز مالي به شمار مي آيد. تاثیرات کاهش مصرف انرژی 

 ساختمان در هزينه های پیش رو در طول فرآيند طراحي 

نتايج اجرای   (.    ,Fedrizziساختمان به وقوع مي پیوندد)

، 211۹تا 2111الهای س ساختمان سبز نشان مي دهد بین

میلیون کیلو وات ساعت در مصرف برق ساختمان ها در کشور 12

 آمريکا ذخیره شده است، اين اعداد برای سال های 

 green)کیلو وات ساعت مي باشد 29برابر با  21112تا 2119 

buiding up¸      .) يک ساختمان سبز 

شار گازکربن مي تواند آب و انرژی مصرفي، تولید زباله و نیز انت

در ساختمان های معمولي   .کاهش مي دهد دی اکسید را

مصرف سوخت های فسیلي چندين برابر انرژی های سبز مي 

باشد، در حالي که با اندکي هزينه اولیه بیشتر مي توان  مصرف 

انرژی های تجديد ناپذير و دارای آلودگي زيست محیطي را 

در يک ساختمان  .دداکاهش داده و انرژی های پاک را توسعه 

برای کاربردهای مختلفي مانند اين امکان وجود دارد که سبز  

روشنايي، گرمايشي و سرمايشي از انرژی های سبز بهره گرفت 

اگر چه مقادير ناچیزی از سوخت های فسیلي نیز به مصرف مي 

رسد اما در ساختمان های معمولي تنها از سوخت های فسیلي 

ست محیطي فراواني است استفاده مي که دارای آلودگي های زي

شود . انرزی های پاک مي توانند جايگزين سوخت های فسیلي 

 .گردد و همان کاربرد ها را با کارايي بیشتر داشته باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
:درصد مصرف انرژی های سبز و سوخت های فسیلي در ساختمان های سبز  نمودار

 (.    ¸Energy.University of michigan) ومعمولي

 

دو  ،تبديل ساختمان های مسکوني فعلي به ساختمان سبزدر   

 عنوان تعیین فرد بهاوال: است؛ مورد نیاز الزم و اساسي  پیش نیاز

مسکوني، های مسئول يا مدير انرژی در هر يک از ساختمان

 اقدام به بررسي و تعیین وضعیت مصرف انرژی در ساختمانثانیا:

اگر مصرف به عبارتي  .يع و اجماليبا انجام ممیز انرژی سر

بیشینه انرژی در يک ساختمان به منزله يک بیماری تلقي شود، 

 شناسايي عوامل بیماری و دريافت نسخه درمان موثر، به منظور

باشد که در اين نیاز به انجام برخي معاينات و آزمايشات مي

ين گیرد. در کنار امصداق، ممیزی انرژی به اين منظور انجام مي

منظور حصول اطمینان از استفاده کامل و اجرای  به موضوع، 

 تر پیگیری آن درست دستورات اين نسخه درمان و از همه مهم

عنوان مدير انرژی  تحتدر دوره درمان، نیازمند به فرد يا افرادی 

 .خواهد داشتوجود در ساختمان 

 

 .اجرای  المان های ساختمان سبز در مجتمع آتی ساز :5.2

 های مسکوني  مجتمع برج: 2ساز  های مسکونی آتی برج عرفیم

 دژ در يکي از بهترين نقاط خوش آب و هوای شمال شرقي  شاهین

( واقع شده که 1در جاده لشگرک ابتدای سوهانک) شرق منطقه  تهران

است.  برج های مسکوني  منطقه يک تهران 9شهرداری ناحیه جزء 

مترمربع احداث  22111مساحت  ( در فضايي بهدژ )شاهین 2ساز  آتي

برج  9شامل مترمربع زير بنا مي باشد و  199,192شده که دارای 

برج بلند مرتبه  1 های بنفشه، نرگس، مريم و به نامطبقه  29 بلندمرتبه

شروع  19۹1دی ماه ازاست. ساخت اين پروژه  زنبقبه نام طبقه  91

ايه  گذاری به سرم ريال میلیارد 2۹9با  19۹2 بهمن ماهدر  شده و

(از دژ )شاهین 2ساز  آتيبرج های مسکوني پايان رسیده است.

 واحدههای زير تشکیل شده است:

۲۶۳

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

qp
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                             8 / 13

http://nqpc.ir/article-1-275-fa.html


    

 

 

درصد مالک و  91در برج های مريم و زنبق  واحد های مسکوني:

درصد مستاجر هستند. هر يک از  21در برج های بنفشه و نرگس 

اء يکي طبقه پارکینگ) به استثن 9برج های مسکوني دارای  اين

پارکینگ است( و يک طبقه البي مي باشند و طبقات  2که دارای 

واحد  2دارای  ازطبقات هر کدام .دارای پنت هاوس است 22و 22

واحد مي  2واحد جنوبي هستند. ساير طبقات دارای  2شمالي و

جنوبي  2و2و2شمالي و واحدهای  9و2و1باشند که واحدهای 

متر 121:  2و2واحدهای  است:هستند. متراژ واحد ها به شرح زير 

 : بین2و2و9و1واحدهای ، متر 1۹1مفید وبا مشاعات 

پنت هاوس ها  ،متر221-211متر مفید با مشاعات 211الي 1۹1 

 واحد  122جمعا  . متر 921-991متر مفید با مشاعات 2۹1: 

مسکوني در هر برج وجود دارد. هر کدام از اين مجتمع ها دارای 

ر بر برای واحدهای شمالي و واحدهای آسانسور باری و نف 2

 آسانسور( مي باشد.  2جنوبي) جمعا 

سالن اجتماعات مي باشد  2اين مجتمع دارای  سالن اجتماعات :

 متراست.  911که متراژ آنها 

واحد تجاری مي  19هر کدام از برج ها دارای  واحد های تجاری :

راژ واحد واحد تجاری دارد. مت 12باشند به جزء برج بنفشه که 

 2متر مي باشد. اين مجتمع دارای  ۹2متر تا  21های تجاری از 

 بانک پاسارگاد و سپه است که در برج بنفشه واقع شده اند.

مجموعه  2ساز نسبت به احداث  رکت آتيش :مجموعه ورزشي

های بدنسازی، استخر، سونای خشک و بخار و  ورزشي شامل سالن

 دژ اقدام نموده ي شاهینهای مسکون جکوزی در بین چهار برج

 های بنفشه و نرگس( با  )برج 1مجموعه ورزشي شماره  .است

متر مربع در يک طبقه و مجموعه ورزشي شماره  1۹92مساحت 

متر مربع در يک  2292های زنبق و مريم( با مساحت  )برج 2

که نیمه کاره به ساکنین تحويل داده شده طبقه طراحي شده 

 است.

 

ر تا دور مجتمع مسیری برای پیاده روی و دو خیابان سالمت:

ورزش در نظر گرفته شده که در طول مسیر شهرداری وسايل 

 ورزشي را برای استفاده ساکنین نصب کرده است . 

طبقه در اين  2يک ساختمان بسیار قديمي ساختمان مديريت: 

مجتمع وجود دارد که در طبقه اول آن يک کتابخانه و در طبقه 

 يت مجتمع واقع شده استدفتر مدير دوم

( دژ )شباهین  2سباز   آتبي برج های مسکوني :  تاسیسات ساختمان

 دارای يک موتور خانه مرکزی و دو موتور خانه فرعبي مبي باشبد.   

کوئبل   هبوا سباز مرکبزی ببا فبن     آن  سیستم سرمايش و گرمايش

است. سیستم سرمايشي  ايبن  مجتمبع مرکبزی     سقفي و کانالي

وع چیلبر جبذبي دارد و ببه هبیچ وجبه از      بوده  و سه تا چیلر از ن

سیستم های موضبعي سرمايشبي از نبوع تبخیری)کبولر آببي( و      

گازی در آن اسبتفاده  نشبده اسبت. چیلرهبای جبذبي از انبرژی       

 حرارتي استفاده مي کنند و غالبا از آب ببه عنبوان مببرد در آنهبا     

استفاده مي شود که گرمای مورد نیاز برای کار کرد ايبن چیلرهبا   

 طور مستقیم از گاز طبیعي يا گازوئیل  تامین  مبي گبردد. ببه     به

همین جهت هزينه گاز و برق و آب در ايبن مجتمبع بسبیار بباال     

 ( مرکزی و از 2است. سیستم گرمايشي نیز در مجتمع آتي ساز) 

پوشش  نوع آب گرم  است. اين مجتمع دارای دو بويلر  مي باشد.

 ؛ نوع سبازه گ و از جهت ساختمان اين  مجتمع از نظر کف؛ سن

و ببرای نمبا از    کامپوزيت ؛نوع سقف و از نظر فلزی با هسته بتني

Sparklite   .استفاده شده است 

  2ساز  های مسکونی آتی برجسبز کردن : 

 2ساز  های مسکوني آتي برجدر زمینه بررسي و اجرای روش سبز کردن 

شده است . ارائه انرژی در نظر گرفته  ( گاز و برق به عنواندژ )شاهین

راهکار به منظور بهینه سازی مصرف انرژی با توجه به نتايج بدست 

آمده از اجرای تحلیل هزينه منفت مي باشد. از نظر زماني تحقیق برای 

انجام گرفته است. گردآوری  1992تا آخر سال  19۹2برق از سال 

از اطالعات موردنظر در مورد گاز به دلیل عدم دسترسي به اطالعات، 

مي باشد.مراحل تحقیق عبارت  1992تا آخر سال  1991آبان ماه سال 

از : مراجعه به کتابخانه ها و سايت های اينترنتي مرتبط و اداره برق 

منطقه شمیرانات و اداره گاز استان تهران جهت کسب اطالعات بوده 

(  به دژ )شاهین 2ساز  های مسکوني آتي برج بازديد میداني ازاست ، 

آشنايي و کسب اطالعات بیشتر از ساختمان  مورد مطالعه،  منظور

 –اعتبارسنجي و صحت سنجي پرسش نامه  -طراحي پرسشنامه 

منفعت، تجزيه و تحلیل داده –تکمیل پرسشنامه، اجرای روش هزينه 

منفعت با استفاده از نرم افزارمرتبط انجام –ها بر اساس روش هزينه 

 گرفته است. 

 

منفعت اقددامات سدبز در واحددهای    -تحلیل هزینه -5.3

 متری :  061

توجه به الويت بندی ناشي از میزان هزينه ايجاد شده از مصرف با 

به  بررسي 1999در سال  حاملهای انرژی در مجتمع  مورد نظر، 

 121واحبدهای   منفت در  –و اجرای روش تحلیل نسبت  هزينه 

۲۶۴
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. اخته شبد پرد( دژ )شاهین 2ساز  آتيمتری در برج های مسکوني 

  121واحدهای  ته در در اين راستا بر اساس مطالعات صورت گرف

 1999هزينه هبا و درآمبدها براسباس قیمبت هبای سبال        متری،

 محاسبه شده است .   

 911992222روز معبادل   91هزينه مصرف جريان انرژی گاز در 

ريال مبي   921111روز معادل  21ريال  و هزينه مصرف برق  در 

 متبری   121اقدامات سبز  هزينه بر در يک واحبد   باشد. از جمله

از پنجبر ه   بهره گیری شامل استفاده از سیستم گرمايش از کف و

 است و اقدامات کم هزينه  شامل اسبتفاده از پنجبره   PVC های

درفضبای  استفاده ازگباز آرگبون    دوجداره با کنترل جريان انرژی،

های ويژه پنجبره   بکار گیری عايق میاني پنجره دو جداره معمولي،

 -در ايبن تحقیبق هزينبه    و استفاده از ترموستات دما مي باشبد.  

منفعت موارد اقدامات سبز هزينه بر و کم هزينبه محاسببه شبده     

 وسپس مورد تجزيه وتحلیل قرار گرفته است.

 

 

 

 

 متری: 061های واحد اقدامات سبز  هزینه بر در 
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 )ماخذ : محاسبات محقق(بر هزينه جدول هزينه ومنافع اقدامات سبز : 2جدول 
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 متری: 061قدامات سبز  کم هزینه  در واحدهای  ا 

 
 

 

 

 

 

 

 )ماخذ : محاسبات محقق(: جدول هزينه ومنافع اقدامات سبز کم هزينه9جدول 

 

 نتیجه گیری :. 6

با توجه به تغییرات اقلیمي)گرمايش جهاني و بحران انرژی(   

بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها که مصرف کننده 

عمده اين نوع سوخت ها مي باشند امری ضروری به نظر مي 

رسد. از اين رو ساخت و ساز ساختمانهايي که با محیط زيست 

يکي از  ودار است، در نتیجهسازگارترند از اهمیت ويژه ای بر خ

راههای صرفه جويي در مصرف انرژی ايجاد ساختمان سبز مي 

 ضرورت و اهمیت ساختمان سبز از ديدگاه ملي و بنگاهي  .باشد

: محدود بودن منابع انرژی سوخت مواردی از قبیلعبارت از

روند رو به رشد قیمت انرژی در ايران و ، فسیلي در جهان

سائل زيست محیطي در واحدهای فعال اهمیت رعايت م،جهان

د توسعه صنعتي در کشورهای در حال اقتصادی شتاب شدي

 یا رشد جمعیت دن، توسعه و جهان سوم و در نتیجه افزايش رقابت

منافع  هزینه اولیه نوع اقدام سبز 

 ساالنه

درصد صرفه جویی 

 انرژی

NPV pp BCR 

پنجره دوجداره با 

 کنترل جريان انرژی

12221111 122۹

9122

2۹ 

21%  

 

NPV(   )= 

            

NPV(   )=   

          

 

NPV(   )=   

                

 

 

 

 

  

 

 

 

 

استفاده از گاز آرگون    111.

پنجره  فضای میانيدر 

 های دوجداره معمولي

9211111 9221

9۹22

۹,۹ 

11% 

های  عايقاستفاده از 

 ويژه پنجره

2921111 11۹2

2921

12 

91% 

استفاده ازنايلون 

 شیشه

191111 9221

9۹22

۹,۹ 

11% 

9221 21111111 پردهاستفاده از 

9۹22

۹,۹ 

11% 

استفاده از ترموستات 

 دما

2111111 11۹2

2921

12 

91% 

              جمع 
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توجه کشورهای پیشرفته صنعتي به و نیاز بیشتر به انرژی و رفاه،

افزايش درصد انرژی حاصل از منابع انرژی تجديدپذير در سبد 

ساختمان سبز با  علت اصلي تفاوت مي باشد. ی کشورخودانرژ

 ساختمان های معمولي استفاده ازفناوريها و مصالح دارای کارآيي

که . ی سازگار با محیط زيست مي باشدین فناوريهاچنو هم باال

مصرف کارآمد انرژی، کاهش هزينه های قبوض در پیامد آن 

وع پس انداز  مالي که اين خود يک نايجاد خواهند نمودانرژی را 

با وجود اين که در ايران يکي از بیشترين سهم   به شمار مي آيد.

های مصرف انرژيهای تجديدناپذير در بخش مصارف خانگي و 

تجاری است اما تا کنون در ايران به صورت موردی در 

از اين انرژی ها استفاده چنداني صورت ساختمانهای بلند مرتبه 

مجتمع مسکوني آتي لیل اين تحقیق در نگرفته است. به همین د

متری انجام 121 های )شاهین دژ( به خصوص در واحد2ساز 

 متری است و  121شده است. کمترين واحدهای اين مجتمع

 بیشتر خانواده های ساکن در آن چهارنفره هستند. اکثريت افراد

تحصیالت دانشگاهي داشته و از درآمد خوبي برخوردار مي 

تر افراد مصاحبه شونده از مبحث ساختمان سبز باشند. اما بیش

 اطالعي نداشته و آن را صرفا يک ساختمان مدرن و شیک قلمداد 

مي کردند. آنها بخش صنعت ومعدن را جزء بخش هايي مي 

دانستند که بیشترين مصرف انرژی را دارد ، افراد در مجتمع خود 

ی سیستم سرمايش و گرمايش را بزرگترين مصرف کننده انرژ

معرفي کردند. در پايان مصاحبه اکثر افراد با ساختمان سبز و 

مزايای آن آشنا شدند و تمايل داشتند در اين زمینه با مديريت 

مجتمع همکاری کنند تا ساختمان فعلي خود را به ساختمان 

منفعت در مورد اقدامات  –سبز تبديل کنند. با تحلیل هزينه 

 ر حاصل گرديد.سبز هزينه بر و کم هزينه نتايج زي
متری مي توان 121از جمله اقدامات سبز هزينه بر در واحدهای   -

 استفاده از سیستم گرمايش از کف و استفاده از پنجره های دو جداره

PVC  صرفه جويي 21سیستم گرمايش از کف منجر به د. را نام بر %

ريالي ساالنه منافعي برابر  91111111انرژی مي شود و با هزينه اولیه 

ريالي را عايده مصرف کنندگان مي کند. در نهايت با  1۹11999922

% ارزش حال خالص مورد 21%و 22%و 21توجه به سه نرخ بهره 

بزرگتر از صفر بوده و طرح   NPVبررسي قرار گرفت و در هر سه مورد

 ساله در  2دارای توجیه اقتصادی است. دوره بازگشت سرمايه 

جويي هزينه خالص سالیانه برابر میزان صرفه ظر گرفته شده که ن

 منفعت برای اين اقدام  –ريال مي باشد. نسبت هزينه 12111111

به  فايده نسبت بودن بزرگتراست که با توجه به  22,۹2 سبز برابر

منجر  است. پنجره های دو جداره اقتصادی توجیه دارای طرح هزينه،

ريالي  91111111% صرفه جويي انرژی مي شود و با هزينه اولیه 21به

ريالي را عايده مصرف کنندگان  122۹91222۹ساالنه منافعي برابر 

% ارزش 21%و 22%و 21مي نمايد. در نهايت با توجه به سه نرخ بهره 

بزرگتر   NPVحال خالص مورد بررسي قرار گرفت و در هر سه مورد 

از صفر بوده و طرح دارای توجیه اقتصادی است. دوره بازگشت سرمايه 

میزان صرفه جويي هزينه خالص سالیانه له در نظر گرفته شده که سا 2

 بهريال مي باشد. برای اين اقدام سبز نسبت هزينه 12111111برابر 

طرح را خاطر نشان  اقتصادی  توجیه مي باشدکه 19,29منفعت برابر 

  مي سازد.

اقدامات کم هزينه شامل استفاده از پنجره دوجداره با کنترل  

درفضای میاني پنجره دو استفاده ازگاز آرگون  ی،جريان انرژ

های ويژه پنجره و استفاده از  استفاده از عايق جداره معمولي،

 ر سه نرخ د NPVبا محاسبه    ترموستات دما مي باشد.

% اين اقدامات سبز دارای توجیه اقتصادی   % ،22%  ،21بهره

هزينه  .بزرگتر از صفر است NPVمي باشند زيرا در هر سه مورد 

ريال و مدت زمان بازگشت          سرمايه گذاری پروژه 

ساله در نظر گرفته شده میزان صرفه جويي هزينه  2سرمايه 

 بودن بزرگتر با ريال مي باشد.999۹111خالص سالیانه برابر  

 بررسي است.  اقتصادی توجیه دارای طرح به هزينه، فايده نسبت

و در مجتمع مسکوني آتي متری 121اقدامات سبز در يک واحد 

 دهنده ی توجیه نشان فايده -هزينه بعد از )شاهین دژ(2ساز 

 .است اقتصادی بعد از مجتمع اجرای فعالیتهای سبز بودن پذير

)شاهین دژ(، با اجرای اقدامات سبز 2مجتمع مسکوني آتي ساز 

 توسعه ی در هم در صرفه جويي انرژی گام بر مي دارد و هم

 عنوان يک الگو برای ساير ساختمان ها مطرح  اقتصادی کشور به

 و سرمايه صورت به منابع کارگیری به مي باشد. از اين رو،

کاهش مصرف انرژی در جهت سبز نمودن ساختمان در مديريت

 .است پذير توجیههای بلند مرتبه موجود 

 

 پیشنهاد برای آیندگان :

 و صحیح سازی فرهنگ دلیل ضعف به تاکنون ما کشور در

زمینه سبزسازی  در فعال تخصصي های کمرنگ شرکت ضورح

 BMS از استفاده به جدی توجه تاکنون ساختمان های موجود،

 با حتي تا شده باعث انرژی های يارانه تخصیص است. نشده

 سازندگان برداری، بهره دوره در طول انرژی رفتن هدر فرض

 و ههنگام ساخت سر باز زد در اولیه هزينه قبول از ساختمان

 پافشاری  تاسیسات از سنتي برداری بهره به نسبت کماکان

۲۶۶
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 هوشمند مديريت سیستم شده سرشکن هزينه تقبل عدم کنند.

 ديگری دلیل نیز ساختمان واحدهای توسط خريداران ساختمان

 های پروژه اجرای در مقابل ساختمان سازندگان مقاومت برای

به طور یستم ساين  آيد. مي حساب به بنا سازی هوشمند

% مي شود. به محققان 92متوسط منجر به صرفه جويي انرژی تا 

 مديريتآتي پیشنهاد مي گردد به جزئیات بیشتر سیستم 

در کلیه ساختمان های موجود ساخته شده  ساختمان هوشمند

در اين تحقیق انرژی ورودی فقط شامل گاز و برق بوده  بپردازند.

 که يکي از مشکالت  و آب در نظر گرفته نشده است در صورتي

عمده برای نسل های آينده کمبود منابع آبي است  که بايد با 

مديريت در مصرف آب تا حدودی از اين مشکل کاسته شود. لذا 

در تحقیقات آتي بهینه سازی مصارف شرب غیر شرب از آب چاه 

مجتمع استفاده شود ؟ آيا هزينه تفکیک آب شرب از آب غیر 

رد؟  در ساختمان سبز پسماند به حداقل شرب توجیه اقتصادی دا

مي رسد و يکي ازدغدغه های ساختمان سبز تفکیک زباله خشک 

وتر از مبدا مي باشد که در اين مجتمع چنین چیزی وجود ندارد . 

آيا با جدا سازی  شوتینگ، تفکیک زباله ها را از مبدا دارای صرفه 

مي توانند  اقتصادی مي باشد؟ آيندگان با تحقیق در اين رابطه

درآمدی که از تفکیک زباله در مبدا عايد ساکنین اين مجتمع مي 

 شود را محاسبه کنند.
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