
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 گفتاريشپ
در طي دهة آينده، هـزينـة انرژي الکتريکي چه براي گرمايش و سـرمايش، چـه براي روشنائي و چه بـعنوان 

رشد چشمگيري پيدا خواهد کرد که البته ... ليد صنعتي، ادارات، مدارس، منازل، ونـيروي مـحرکه در فـرآيـند تـ
 .شـد، خارج از بحث اين نوشتار استداليل اين ر
و توليـد هرچه بيشتر، کشورها، جوامع و ) مصرف بهينه( رقابت جهاني در راستاي مصرف کمتر ةدر عرص

را مـبارزه بـراي تـنازع بـقاء و  تر خواهند بود که در اين رقابت که شـايد از ديـدگاهي بـتوان آن صنايعي موفق
 تحقيقات و مطالعات موفق به يافتن و پس از آن بکار بـردن راهـهاي جـلوگيري از ادامــة فــعاليت نـاميد، بـا

 .اتالف انرژي شوند 
گيرد،  انرژي بطور عام و انرژي الکتريکي بطور خاص که امروز در اختيار و خـدمت هـم ميهنان عزيز، قرار مي

هاي  مي ايران با تأمـين بـخشي از هـزينهري اسالود وليکن دولت جمهوش تر تهيه مي اي به مراتب گزاف با هزينه
هاي زيـربنائي ملي، آنرا  تـوليد آن از مـحل درآمـدهاي عـمومي خود و يا به قيمـت عدم انجام بسياري از پروژه

 .گذارد بدينگونه در اختيار وا مي
ر خسارات مالي نوع انرژي توليد شده از مـنابع فسـيلي، عالوه ب اتالف اين انرژي الکتريکي و اصوالً هر

 .دارد، زيانها ي غيرقابل انکـاري نـيز بـر محيط زيست ملي ما و جهان وارد خواهد آورد ناپذيري که جبران
گذرد که کشورهاي پيشرفته که حتي برخي از آنها از حداکثر امکانات طبيعي  اکنون ساليان متمادي از زماني مي

 خورشيد، باد، (هـاي نو  ر تالش در جهت استفاده از انرژيي توليد انرژي برخوردارند، در کـناراو صنعتي ب
، استفاده صحيح از انرژي را در رأس اهـم اهـداف خـود قـرار داده و صـاحبان صـنايع، صـنعتگران، ...)امواج، 

طب قرار کنندگان اين بناها را مخا مانهاي مسکوني و باالخره استفادهتو حتي سازندگان ساخ...... مـديران سازمانها، 
داده و با وضع دستورالعملها و در مواردي ضوابط و قوانين بازدارنده، آنها را تشويق، راهنمائي و حتي راهبري در 

 . نمايند جهت جلوگيري از اتالف انرژي مي
 اي از اين اقدامات، اگر در زمان مناسب نسبت به ِاعمال آنها اقـدام گردد، حتي هيچگونه هزينة اضافي انجام پاره

گير شدن جنبش جلوگيري از اتالف انرژي، دائماً جلسات توجيهي و  را نيز تحميل نخواهد نمود و جهت همه
 .آمدها و بهتر بگوئيم عواقب مـختلف آن آگاه گردند گردد تا از پي سمينارهائي براي تصميم گيرندگان برگزار مي

ع، ابداع و توليد وسايل و تجهيزات در كنار اقدامات فوق، تالش متخصصين و دانشمندان در جهت اخترا
توان بـه  کارآمد نيز جبهة ديگري است که براي مبارزه بـا اتــالف انرژي گشوده شده است که از جمله آنها مي

 .تـوليد صـنعتي تـجهيزات و المپهاي پر انرژي، کم مصرف و بادوام اشاره کرد
تر مـسـتهلک شـدن منابع توليد انرژي، چندان دور با توجه به روند افزايش جمعيت و تبعات آن و هرجه بيشـ

 خـود ةنخواهـد بود که نه تنها افراد، بلکه جوامع نيز درموقعـيتي قرار نداشته باشند که بتوانند بـه ميزان مورد عالق
 تر شـدن جـوامع، حـتماً اهـرمهاي مـلي و جـهاني و خود انرژي مـصرف نمايند بلکه با هرچه فشرده



مصرف انرژي را بعـهده خواهـند  ي وارد عـمل خواهند گرديـد که ابتکار عمـل در زمينة تـوليـد وا دهکنن محدود
 .گرفت

يا بهتر است گفـته شـود استفاده صحيح و جلوگيري (جويانه  عليرغـم اينکه کاربرد بـعضي از اقدامات صرفه
ارند که البـته ميزان آن بستگي به دامنه و وسعت گذاري اوليه د ، نياز به مقـداري سرمايه)کننده از اتالف بيهوده

گذاري اوليه در  باشد آن اسـت که اين سرمايه اي که مبرهن و غيرقابل انکار مي اقدامات بعـمل آمده دارد، ولي نکته
 .گردد مدت کوتاهي خودبخود مستهلک مي

ي که در کشورهاي مختلف جهان ها و سمينارهائي که به آنها اشاره گرديد تشکيالت گوناگون عالوه بر نشست
انـد، اقـدام بــه نشـر  جهت سامان دادن به مشکـل انـرژي و آگـاه کـردن قشرهاي مختلف جامعه ايـجاد شـده

هائي نموده و آنها را در دسترس کلية افرادي کـه بـه نـوعي بـا مـصرف و  رها و اطالعيهوجـزوات، بـروش
 .دهند ميتباط دارند قرار رجوئي انرژي ا صرفه

 يدئفرما اي که مالحظه مي در هـمـين راسـتا، معاونت انرژي وزارت نيرو نيز اقـدام به ترجمه و چاپ جزوه
  Building Research) ـ“مركز تحقيقـات ساختمان”کشور انگلستان و بتوسط  نموده است که در

)Establishment ،” ـ“جويي انرژي مركز تحقيقات ساختمان واحد صرفه (Building Research Energy 

)Conservation Support Unit” ـ “واحد پشتيباني تكنولوژي انرژي (Energy Technology Support 
)Unit ” اداره كارآئي انرژي“ (Energy Efficiency Office)اند که اين معاونت به لحاظ   تهيه گرديده

، هيچگونه تغييري در ارقام، آمار، نمودارها، جداول ه راهنماها و دستورالعملهاي فنيئضرورت تسريع در نشر و ارا
هاي بعدي اين جزوه و همچنين جزوات ديگري  چاپ... و اشکال  آن نداده اسـت وليکن اميدوار است که انشـاءا

که در دست ترجمه و چاب قرار دارند، براساس آمار و اطالعـات کشور ايران تهيه شده و در اختيار شما قرار داده 
 .شوند
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               معاونت انرژي وزارت نيرو
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  ـ مقدمه١
 ١٩٩١سال  ارقام سيراسا(پوند   ميليون٨٠٠٠مي درحدود رق انرژي مصرفي در ابنيه غير خانگي به ،در بريتانيا

ل توجهي ب اغلب سازمانهاست و امکان قارل کنترل دبهاي عمده قا هزينهز  يکي ا،رژينا. رسد ال مي سرد) يدميال
دون هزينه و يا با  بتوان ها را مي يئجو بسياري از صرفه. دره وجود دابوطه هزينه مرجرف و در نتيصم کاهشر د

ي بيشتر قابل اکتساب است که رگذا مايهبا سر معموالً ي افزونترئجو کسب کرد حال آنکه صرفهك گذاري اند سرمايه
 ي انرژيرو گذاري در خصوص بهره و است که سرمايهاز اين ر. ا به همراه دارد ريبگشت سرمايه مناسز بارخن

 .شتر منجر شوديتواند به سودآوري ب مي
يش گرما  مهمترين عواملز ه يکي ا، كاکسيدکرين اهش نشر دي كبه تواند اهش مصرف انرژي ميك ن نيچهم

 سازمانها ،با کاهش مصرف انرژي.  منجر شود،سيلي فگازهاي سمي حاصل از سوخت مواد زمين است و ديگر
  .ري کاهش دهنديشمگچ رطو يط زيست بهح آلودگي ما برير منفي خود رأثتوانند ئ مي
دمات خود هاي انرژي و خ هزينهل ر هر سازماني است که مايل به کنترؤثهاي م له فعاليتمنرژي از ج ايزيمم
با اين هدف .  مديريت و مصرف شود،ير خريدا،نرژيه اکه چگون نمايد  ميصاين مميزي مشخ. باشد مي

رزيابي ا «گاهي از واژه. گردد جويي کرد مشخص مي صرفه، هاي عملي شهبود رو بتوان با هائي را که مي زمينه
مهم است بلکه نفس مطالعه  اژه نيست کهشود اما در حقيقت اين و ي استفاده ميت چنين مطالعاتبزجهن »انرژي

هاي مقرون به صرفه در  ششود و رو مصرف انرژي مطالعه اهميت مـطلب آنست که. است که بايد انجام شود
توصيف ، چند احليره چگونگي انجام مـميزي انرژي در طـي مـچتابن كاي در. را گرددرژي اجکاهـش مصرف ان

 :شده است
  .دهد  ميرح ش،ردال كعم انرژي اتوان در اجـراي يک مـميزي  روشهائي را که مـيخش دومب
 . دهد  ميشرح مميزي اوليه مصرف انرژي را بخش سوم •
  .دهد ميرائه رل مصرف انرژي انت مروري را بر روشهاي مديريتي در کبخش چهارم •
  .دهد ميار  قرليل ح تجزيه و تدنرژي را مور ا نحوه خريدمنجخش پب •
   بهبودسازي بافت ساختمان واي ل در انـرژي مـصرفي که از طريق روشهصاجوئي ح  صرفهخش ششمب •
  .دهد قرار مي  سيربر د را مـورديآ افزايش بازده تاسيسات بدست مـي    
 .آورد ي سخن به ميان ميسـتفاده بـهينه از انرژا از ،ي مـاليبيـاز خصوص مسائل ارر دخش هفتمب •

جوئي در  سب صرفه ك انكم ادي در خصوصر يک دستورالعمـل کاربه به عنوانكه اين است چابكتاين هدف 
هاي اصلي  نهيه زمچ اين کتاب،از اين رو. رديگ نرژي قرار انرا مديوسسات  ؤان مرهاي انرژي در اختيار مدي هزينه

 اشاره ردها را مو گيرد و نيز فهرستي از روشهاي بالقوه در کاهش هزينهر مورد مطالعه قرا مصرف انرژي را که بايد
 .دهد قرار مي



 مميزي سعتو ـ ٢ 
گشت اقتصادي زدرنتيجه باو جوئي  مکانات بالقوه صرفه احد و وسعت مميزي انرژي را بايد از ارزيابي اوليه

،  ائين مصرف انرژيتاً پسبنبناي کوچک با صورتحساب  در يک.  تعيين نمودبع،زمان و منا گذاري الزم در سرمايه
در ، در مقابل.  مقرون به صرفه نخواهد بودكگشت سرمايه اندزوجه براي مميزي با بات صرف وقت و تالش قابل

شمند ز ارالً  کام،ف انرژيصرهاي م گ ممکن است مميزي انرژي جزء به جزء در کليه زمـينهرمانهاي بزتساخ
 .باشد
ور ارزيابي ظنبايستي به م را) شود  داده مـيرحآنچنانکه در بخش سـوم شـ( موجود ركطالعات و مداا 

اغـلب .  مورد استفاده قرار داد،مـعيارهاي شناخته شده مصرف انرژي و عملکرد انرژي ساختمان در مقايسه بـا
 له مـمـکن است نيازمندحا افزون بر اين مر امله انجام دهندحي اوليه را تا اين مربرزيا اسسـات قـادرند خـودؤمـ

 .سسه باشندؤين بيرون از مربه مشاو

  مشاورينتخصصهاي داخلي و: يئجو سب صرفهـ ك ٢ ـ ١

. دجوئي را بدست آور صرفه ركثتوان حدا صصهاي داخلي ميتخ صرف زمان و ،نانركاكگيري مناسب را بگاب
 ،به مـنظور کاهش هـزينه. ين استفاده کردروان از مشاوت ميت اينصور وي کار داخلي وجود نداشته باشد درر نيراگ

 : مشاورين استفاده نمودنهرداخت به اينگوپه وان از دو شيوت مـي
 .براساس پرداخت مستقيم •
  .ينرژمـال مميزي اعي حاصل از ائجو براساس عملکرد و مطابق با صرفه •
. نتخاب شده اطمـينان حاصل شودوش ااي انجام پذيرد تا از بازدهي مـالي ر ههاي ساد سيرال بايد برحبهر 

  :اشدباين موضوع بايد شامل نکات زير 
  .ر مشاوةجام شدنبررسي کارهاي ا  •
  .سابقه آنها ه يا حداقل درخواستطمالقات با مهندسين مربو •
  .رگرفتن پيشنهاد از بيش از يک مشاو •
  .سسه شناخته شدهؤاستفاده از عضوي از يک م •

 مستقيمرداخت  ـ پ٢ ـ ١ ـ ١ 

کل و    ئابترخبراساس يک ن  معموالًن انرژي است کهريداد با مشاورعقد قرا  سنتي درروش ،گونه قرارداد اين
 جهت )در هر روز(د ن پو١٥٠خها از رقمي در حدود رن  اينةمحدود. گردد نه اجرا ميزاو ر خرگاهي براساس نيا 

  ارقام (رگت بزركيت از يک شح با صالر پوند جهت يک مشاو٥٠٠الي  ٢٠٠ا  ت شخصي مستقلرهيک مشاو
 خرنق عالوه بر تعيين دقي. ت اس کارةقب قابل توجه حصول اطمينان از ساه نکت.نمايد ر تواند تغيي مي) يد ميال١٩٩٢



وانا ممکن است تچند که افراد ماهر و  هر. ل شودرنت كدقيقاً ام شده بايستيجرا و کار ان اج زمان،دادرار قروزانه  
اهتر تور كي بسيانزمار ا در راك توانند ا ميم ا،شته باشنداتر د ائينپ افرادي با مهارتهاي  برابردستمزدي حتي تا دو

 .انجام دهند

  کردلراساس عمبرداخت پ  ـ ٢ ـ ١ ـ ٢

بـدست آمـده تـنظيم نـموده و  هاي جوئي  صرفهسهاي مالي خود را براسا يافتره بعضي مشاورين دزمروا
 ٥٠ به عنوان مثال ،جوئي بدست آمده ز صرفه ابراساس درصدي الًومعم ها افتيه درننگويا. مايندن عـقد قرارداد مي

اينگونه قراردادها نيز مطابق .  سال استنجا پتطور نمونه يک   به،طرفين توافق براي يک مـدت زمـان مـورد  درصد
 .ل شوندرنت كبا قراردادهـاي پرداخت مستقيم بايد دقيقاً

ديريت م  ونيزههاي عمدرام كا جهت انجاالزم ر بودجه ماًوعم ١رژين اقرارداديهاي مديريت  کترش
  .تا ده سال استنج پ  و ازت مدوالً بلندها معم تركا اين ش بدادرارق. نمايند ين متأميجود وي متسرويسهاي خدما

 ٢انرژي مديريتي ر هميارحط ـ ٢ ـ ٢ 

ي مديريت انرژي، همياررح رمند دارند طر كا نـف٥٠٠ ز ارمـت، ك جهانرتاسره در سك هائي ركتجهت شـ
 .دهد يمشاورة الزم را ارائه م

  ها انرژي و هزينهرف  ـ مص٣
 نمودن مقدار و هزينه صمشخ، جوئي در آنها وجـود دارد هائي که امکان صـرفه ي زمينهئولين گام در شناساا

،  زغال سنگ، نه تنها شامل سوخت اعم از نفـتعاين موضو. شود که در محل استفاده مي  انرژي و خدماتي است
  .باشد مينيز قليه نگيرنده آب و در بعضي از مـواقع سوخت مصرفي وسايل رر ببلکه د يکيرگاز يا انرژي الکت

م جبه بخش پن(گيرد  رار مي قيبياز مورد ار، خريداري خدماترخ رقابتي بودن ن،سير برنپس از تکميل اي
 خدمات  نيست مگر اينکه بتوان انرژي وحهاي مهندسي به صال پروژه اري درذگ بدون شک سرمايه). يد كن مراجعه

 .ي نمودرريدا خرا با قيمت مـناسيي
هاي حاصل از  جوئي هفيايد صر  اينکهزجدا ا. ن اساسي استركرل مديريت يک ت کن،اهش هزينهك  در هر برنامه

ام امور اين امکان را جيگيري انپ نظارت و ، و نظارت نمودظحفرا  سيمـهندهاي  پروژهبهبود وضعيت خريدها و 
  .ي نمودئ شناساد بروز،فات و زيانها را به مجرلته کسازد  مياهـم رف

________________________________________________________________________________ 
1 Contract Energy Management Companies   
2 Energy Management Assistance Scheme 
 



  ها  ـ مصارف و هزينه٣ ـ ١
 تژي به صورره مقدار انه چعنا کم بدين ،نرژي بدست آيد اصرف جاريمضروريست تصويري دقيق از 

ا اطالعات ر  اين. گرددص ز مورد استفاده آن مشخين وك ير احد ه وهاي   ميزان هزينه،شود گوناگون اسـتفاده مي
 :رددست آور بزيب از مـنا  توان مي
 . براي حداقل يک سالب برق و آ،هاي سوخت صورتحساب •
 . مصرف انرژي ازگيري شده اطالعات ضبط شده و يا اندازه •

  ها سابح صورت ـ ٣ ـ ١ ـ ١

تي ها را بايس صورتحساب. ردل كنتر كها را دقيقاً اطالعات کامل بايد صورتحساببه منظور اطمـينان از وجود 
 در صورتي. ردك  بايستي به ارقام تخميني توجه. ها بدست آورد عرفه ت و شـارژرجهت حداقل يکسـال و بهمراه ساختا

ضافي قبلي اهاي  ود داشته باشد بايد از صورتحسابجا دو مورد تخمين در طول دوره مميزي و يکه بيش از يک 
 بوطهي که تخمين موجود مرتدر صورا مدارد ا ن مطالعات برندانيچير ث تا،تخمين در ميانه سال مميزي. استفاده نمود

  به نحو١توان از درونيابي قام ماهانه ميردر مورد ا. گردد صورت معقولي تفسير به ابتدا يا انتهاي دوره باشد بايد به
  .شود يمر ن مطلوبي منججست و به نتاي ا غيرقابل اعـتمادشاين رو، ٢ درخصوص ارقام فصلياماي استفاده نمود بمطلو
بت و ضبط ث ٣(M & T)»يابي هدف نظارت و«مه نا به مصرف انرژي به عنوان بخشي از بربوطگر اطالعات مرا
نسبت . يق مشخص گرددبگونه عدم تط را هتظارت شده مقايسـه نمود  نها را بايد با اطالعات  صورتحساب،شود مي
 .سازند م ميه و بررسي دقيقتري را فراه شده امکان مطالعتاطالعات نظارصورتحسابها،  اطالعاتبه 

ا رمصرف هر نوع انرژي . هيه کردا ت هر نوع سوخت رهاي از مصرف و هزينه ساالن توان جدول خالصه آنگاه مي
. تبديل کرد) کيلووات ساعت يا گيگاژولثالً م (ركبه واحدي مشتك، ي يوستپبديل در تبايد با استفاده از ضرايب 

 .واند مفيد باشدت کل مي نوع سوخت در هزينه و انرژي مصرفي يي هرتعيين سهم نسن هـمچني
 .  نشان داده شده است١رد در جدولرباي از اين کا نمونه
  

 
  هزينه متوسط طبق تعريف، مساوي هزينه كل تقسيم بر كل انرژي خريداري شده است∗

________________________________________________________________________________ 
1 Interpolation    
2 Quarterly  
3 Monitoring and Targeting  



 
نمايش سهم مصرف و هزينه هر  جهتتواند   نشان داده شده است نيز مي١  که در شکلچهنمودارهاي شبيه آن
نشان داده ر که دو نمودا  تهاي مصرفي بدان معناستخوس تمتقاو هاي توجه کنيد که هزينه. نوع سوخت بکار رود

 ت را جهعموضون اي. تس آنها نينتري ترين سوخت لزوماً پرهزينه متفاوت هستند يعني پرمصرف با هم كامالً  شده
 . دادرميزي مورد توجه قراها بايد در م تعيين حق تقدم

  

 
 

 نمودار مصرف و هزينه ساالنه انرژي : ١شكل 
 

اي را با اطالعات سال  بايد مقايسـه، ه باشدتود داشج به سالهاي گذشته وطدر شرايطي که اطالعات مربو
ا ره کافي يتوج بايستي ،اگر اين تغيير مشاهده شد. را تعيين نمايد غيير در مـصرفتگونه رمميزي انجام داد تا هـ

در صورتي که . هوايي باشد و تغييرات از يکسـال تا سـال ديگر ممکن است به علت شرايط مختلف آب. دا کردپي
ه ج در -روز  را با استفاده از گرمايش فضا  ساالنه انرژي جهت  بايستي مـصرف،ت وجود داشته باشدي وضعناي
علت ه  ب،ساختمانها استفاده از علت نحوه سکونت وديگر تغييرات ممکن است به . رد كصحيحت) بخش ششم(

  .باشد ها نندهك نترلك  عدم تنظيم دقيقثالً ا م ييسات وتأسبازده پائين 
گاز و برق رسم   جهت مصرف ٢يه شکل بتوان نمودارهائي ش  مي،ر ارقام ماهانه مصارف وجود داشته باشداگ
 هفته ممکن است نجهاي چهار يا پ هره اطالعات براساس دوك اريح دارد چج ماه تقويمي ترس اطالعات براسا. کرد
هاي بيشتر  تالف اخپوشي کـرد حـال آنکه شمچتوان  ا ميره بين ماهها زهاي يک يا دو روتتـفاو. مراه کننده باشدگ

 .توجه قرار داد بندي مـورد هجستفاده از درونيابي ساده و يا در اتوان با را مي
 



 
  مصرف ماهانه انرژينمودار ستوني : ٢شكل 

 

 :ه صورت زير بررسي كردسي اگوهاي مختلف مصرف برا بايد جهت بررهاي رسم شده رکنون نموداا
 گرمايش فضا   نياز براي موردبار صلي نظير فهاي عمده رتواند نشـانگر با اي يا فصلي مي الگوي دورهيك  •
  .باشد    
 اينگونه الگوها . ده استزا باي تغييرات در مصرف  نشانگر،لي افزايشي يا کاهشي باشدكگر الگو بطورا •
  .باشد برداري  بـهرهشرو غييرات درتشگر يانمتواند  مي    
  .نشان دهدا ود کنترل رج و مشخص ممکن است عدم وحلگوي واض اود يکعدم وج •
  ،)بآو جـهت گرمايش فـضا مثالً (کند  غذيه مـيتف را ربي از مصاركي ت،اسيساتت ١ بخاررجائي که ديگ •
  .تشخيص داد وانت يک مـصرف پيوسته پايه را مـيمعموالً     
 رقام بسيار باال يا  اهمچنين. ليه استوبه علت خطا در اطالعات ا  عموماً،معمولغيرجود وضعيتهاي و •
  . تعطيلي باشدالًحد و يا مث  ممکن است به علت مصرف بيش از،ين مصرفئپا    

________________________________________________________________________________ 
1 Boiler  



  ردملكهاي ع النه و شاخصودي ساري وژانر ـ  ٣ ـ ١ ـ ٢

 ١( NPI ) لکردمشده ع  نرمالص ه شاخباسحوان جهت مت ژي در يک ساختمان را ميرف ساالنه انرل مصك

ر دامقانرژي چه نه دهد مصرف ساال که نشان مي  م استيك رقاين شاخص در حقيقت .  دادرارمورد استفاده ق
بالقوه در ن امکا  ساير ساختمانها مقايسه نمود ورف دردارد و مصارا با معيارهاي استانآن ه بتوان  كاي گونه به  ستا

، هوا  وبتوجه به عواملي از قبيل آ ه انـرژي را بـانتدا مصرف ساالببايد ا. ي را تعيين کردوئج بهبود و صرفه
  .نمودا بر يک عامل نرماليزاسيون نظير سطح زيرينا تقسيم  رس آنپسو صحيح کرد تساعت و زمان مورد استفاده 

. شود ساختمان مصرف مي ره دنرژي چگون ادهد که نشان مي  ست اطالعاتي اسب، كنرژي امميزي گام بعد در
 از مصرف ٢ا شبيه جدول ربايد جدولي .  کافي نباشد ارزيابينياز جهت طالعات مورد اله ممکن استحدر اين مر

 . تشكيل دادهاي نهائي کننده

 
 

سي ره به برجتوان با تو را مي  گرم  گرمايش فضا و آبتنياز جهد في مور انرژي مصرصمين اوليه درخصوتخ
 تر بوده و ممکن است در اين حليل ريز مصارف ديگر مشکلتجزيه و ت. بدست آورد) بخش ششم(بار مصرفي پايه 

ي و بردار  بهرهت ساعا،نصب شده بار رفيتظ س براسا،کننده نهائي جهت هر نوع مصرف. نياز نباشد له موردحمر
  .بدست آورد را توان تخميني  مي، ٢گيريرضريب بکا

يل دبسوخت به رقم هزينه ت واحـد ر ي با ضرب در قيمـت هـت مقدار مصرف را بايس،هدننك براي هر مصرف
  .زدسا مياهـم ررا ف  ساختمان ف کل ر مصبيازي امـکان ار،اين موضوع. درک 

  سي دقيقتررگيري و بر دازهنا ـ ٣ ـ ١ ـ ٣

 :دست آوردروش بتوان به چند  تر از مصرف را مي عات جزئيطالا
  .ثبت نمودار مصرف •
 .عيين شدهتگيري موارد  اندازه •
 

________________________________________________________________________________ 
1 Normalized Performance Indicator  
2 Utilization Factor  



 ا بتد اتوان  مي، دوم روشدرخصوص. توان مطالب بسياري را آموخت ز نمودار مصرف انرژي ميالً امعمو
 تقاضاي. سازد آوري اطالعات را آسانتر مـي عمج ،دقيقابزار سـتفاده از  اا امطور دستي خواند  گيرها را به ندازها

تواند حد  شده، تعيين كرد كه اين به خوبي مي گيرها نصب توان با استفاده از اندازه ا ميمصرف الکتريکي ر
هاي  گيريهاي آب و گازي كه بدون خروجي نتايج اندازه. جوئي را از طريق كنترل حداكثر تقاضا روشن نمايد صرفه
انتقال اطالعات به يك كامپيوتر .  خواند١هاي نوري توان به طور اتوماتيك با استفاده از واسطه د را ميدار هستن پالس

 .بخشد ها را تسهيل مي افزارهاي مخصوص، مطالعات و بررسي شخصي و استفاده از نرم

 
 مثالي از مصرف انرژي الكتريكي در يك اداره با تهويه مطبوع و اتاق كامپيوتر: ٣شكل 

 

 در الًگيري معمو هزهزينه اندا، صب کرد نياز ندرنواحي مو گيرها را در هتوان انداز  مي،مصرفر  ئبت مقداجهت
 از نظر اقتصادي ،ي از مصرف انرژي در دسترس استمک تکه اطالعا نقاطي  بخصوص در،هاي عمـده بار محل
 ٣شکل. ايدمن مک كکننده ي هرنوع مصرفي انرژي مصرفبيازد به ارنوات گيري مي ه اندازچنين،مه. پذير است توجيه

  .دهد نشان مي ها را کننده واع مـصرفنمصرف برق جـهت ا  تخمينزنموداري ا
. ي کردبيارزييرات را بتوان ا تغمي قرائت کرد تانظطور م  آنها را بايد به،رها نصب شدنديگ  اندازهني که اينزما
  .عيين کردتت لتوان بسهو  درنحوه سکونت را ميتييرا تغرژي و يانجوئي ا وشهاي صرفهرر أثيصورت تندر اي

  انرژيزي ممي رها دتاولوي ـ ٣ ـ ٢

 انرژي با حداکثر الًمعمو. د كرتوان تعيين  اولويتها در مميزي انرژي را مي،يابي عملکرد جاريزبا توجه به ار
. ردك صي را مشخئجو  بالقوه صرفهتاناكستاندارد نيز بايستي ام اهايربـا توجه به مـعيا. ولويت داد اهزينه را بايد

  .جوئي با حداقل هزينه و تالش عملي شود هائي داد که صرفه ولويت را به زمينهان است كمم

________________________________________________________________________________ 
1 Optical Coupler  



قتصادي مقرون به صرفه ر انظ ه ازكوئي ج هاي صرفه روشين تعيف خود را بر دي هته مميزي بايسكدر حالي
 . وارد جزئيات شود،ذير استپ ي احتمـالي توجيهوئج فه  صربهه با توجه چ نبايد بيش از آن،مايدنوار ت اس،است

 انرژي، هاي هين هـزاهشقوه کلژي و حدود با انرهاي  با صورتحسابطابمميزي را در ارت ستي هزينهيابهميشه 
 . مورد توجه قرار داد

  ـ سازماندهي مديريت انرژي٤
که  درحالي. شود مديريت مي رژينف ارمص ، شامل بررسي راههائي است که توسط آنالًمميزي انرژي معمو

 بايستي اطمينان حاصل ،يررضروغيفات لجهت اجتناب از ت، کاهش داد  وان با تمهيدات فنيت ا ميرمصرف انرژي 
شهاي رور  بير مميزي بايستي مرو،از اين رو. شود  مديريت کافي مي،شمندرزع ابعنوان يک من  که انرژي بهدکر

  .ه باشدتداش، شود ل خريد و مصرف انرژي اعمال ميه در خصوص کنتركمديريتي 
ظور نبه م.  سازمان استيطح باال س منجمله مديريتح،مام سطور تعهد مديريت دت ،ر انرژيؤثالزمه مديريت م

 را جهت سازماندهي يک برنامه (EEO)ي انرژي رو سسه بهرهؤم  سازمانها بايد الحاق به،نشان دادن اين ئعهد
ي رو موضوع بهره اتتها را ترغيب نمايد رك برنامه آن است تا مديران شنهدف اي.  دهندرر قرادنظرك مگروهي مشت

ال ؤ سنجخواهد که پ ان مير مديزامه انين برا.  دهندرارجلسات خود ق کار  دستوررظم دنانرژي را به صورتي م
 :داساسي را مورد توجه قرار دهن

  
  گذارد؟ ميير أث سودآوري شما تررژي بنهاي ا چگونه هزينه •
  ويا و شکوفا است؟پ ،سازمان شما تا چه اندازه •
  ع اسـت؟مه جاز تا چه اندا،ژيرصوص مسثله انخي شما درمش خط •
 ؟ مديريت انرژي شما چيسترساختا •
  ايد؟  دادهصصيتخ اشما چه منابعي ر •
به . ي آنها مفيد استا براالت ؤس اين،  ندهدرسسه را مـورد توجه قراؤي حتي پيوستن به برنامه منگر سازماا

  .ي قراردادبيازا بايستي مورد ارر ق فوؤاالت به سخاس، پروشهاي مديريت انرژي عنوان بخشي از مرور بر

 ماتريس مديريت انرژي  ـ ٤ ـ ١ 

ست که در  انرژي موسوم اتريرد به ماتريس مديبارك ريت انرژي بهييابي مدزتوان جهت ار که ميرا بزاري ا
  .شده است نشان داده ٤لكش

 به مديريت انرژي طوبمر اي از قسمتهاي ه به شاخهراي شش ستون است که هر يک اشارريس داتين ماا
به عـنوان بخشي . نمايد د هر يک از ستونها بيان ميرر مو درا   مختلف عملکردح سـطو،رديفهاي ماتريس. نمايد مي

. ريس زده شودتاي بـر هـر يک از ستونهاي ما هنيابي گردد و نشارز عملکرد سازمان بايستي ا،نرژي ااز مميزي



دهد که  ن الگو نـمايش مـييا. دآيک الگوي کلي بدست يرد تا ك متصل توان بهم ده را مـيم نقاط بدست آ،سپس
هر يک از ستونها به سمت  هـدف بايد ايـن باشد کـه در. هائي از مديريت انرژي را بايد بهبود بخشيد زمينه چه

 . بهبود يابداي که مديريت کلي هنت کرد به گوركي حرتعملکرد باال
 

 
 

 ماتريس مديريت انرژي: ٤شكل 

  هاي الزم ررسيبهرست  ـ ف٤ ـ ١ ـ ١

 در (يشنهاد به ايجاد  پو) ود داشتنج  وصورت رد(مان زائي انرژي سارنامه اج ربو  شيم خط روري بر م •
 .)صورت عدم وجود    
 ت انرژي هستند و مقايسه آنها ريمدي  به مـسـثلهصت کـه قـابل اخـتصاارمندان تمام وقكد اي تعدبيازار •
  :ژيروري ان هره بسسهؤاز طـرف مـ  يشنهاديپ حبـا سـطو    

 يک عضو را ،وندپميليون  جهت هزينه کمتر از يک(وند هزينه پا سه ميليون تاء يک زيک عضو به اـ  
 .)وليت نيمه وقت بخشيدئتوان مس مي

 .)ا يازده ميليون پوندت(دو ميليون پوند اضافي  ر ازاء هک عضو به ي ـ
  ).وندپميليون  ر از يازدهتباال(ار ميليون پوند اضافي چههـر ء  به ازاضويک عــ  
   رائي را مستقيماً يا از طريق  اجمزوري انـرژي اخـتيارات ال ا افراد مسثول در مـوضوع بـهرهيبررسي اينکه آ •
  . يا خيرسلسله مراتب دارند    



  .افتد  ميقا اتفر آنهادي رژ مصرف انوي  ردا رب ه رهاي به  هزينهه هزينه که عمدطيين نقاعت •
  .شود  ميشگزار تريي شده و به مـديريگيپ نظارت و ،سي اينکه چگونه مصرف انرژيررب •
 .شود  مياعمال  يرژان  رريو ه ربه ربوط م  گذاري مايه رس ر که ب يارهاييمع بر  رورم •
  .رشود يا خي منتقل مي يت ره مديبهاي کسب شده  يي وج فه صر به ربوطرسي اينکه آيا اطالعات م رب •

 نگهداريتعمير و  ـ ٤ ـ ٢

به . مديريت خوب انرژي است ي ساختمان زمـينه مهمي درتت و سرويسهاي خدماناتعمير و نگهداري امکا
ايد ر باينکا.  مشخصي نگهداري کردرحاساس طرستي با بايت رسيسا، تأير منفي بر عملکردأثمنظور اجتتاب از ت

  .بت و نگهداري شودث بايستي به صورت مناسيي ر کايجيه صورت پذيرد و نتازتج سط مهندسين باتو

  مالزهاي  سيرفهرست بر ـ ٤ ـ ٢ ـ ١

  .فايت آنهاكسي رمرور منظم بر برنامه تعميرات و بر •
 . ست امختلفهاي  قسمت در بيص و رفع عيوات شامل تشخر اينکه برنامه تعميزان ايناطم •
  .ا شده استرجمل اکا ورط ها به نامه ر اينکه بزاطمينان او ات رن تعميي کار مهندسيج نتابررسي •
  .شته باشندانکه کارمندان بخش تعميرات تجريه کافي د ايرسيرب •

 ( M & T) ١يابي و هدف رتظا ـ ن٤ ـ ٣ 
 هدف درخصوص مصرف انرژي عيينتيگيري و پ ، نظارت،رژيي سيستم مديريت انريکي از بخشهاي ضرو

وسط آن استفاده بهينه از ت مديريت انرژي است که روش منظم يك M & T. ست اسومرم M & Tست که به ا
يافته خريد و  هاي بهبود روشهاي حاصله از اعمال  جوئي گيرد و بر صرفه اطمينان قرارمي مورد ع انرژيبمـنا

، رين صورت ممکنهت در ساده. نمايد ميرت نظا، ام شـده استججوئي ان هفه جهت کسب صـريهائي کرگذا سرمايه
در شکل  M & T  اصول. وسته و منظم مصرف انرژي در کل سازمان است پيبتثگيري و  ندازه ات شاملرنظا
  .شان داده شده استن٥

هاي سوخت که  حسابتصور زبه عـنوان مـثال ا.  مختلف بدست آوردتتوان به صور ن اطالعات را مياي
توان  گيري مي  داشته باشد و يا از اندازهزاييخهاي قرائت ن تاراوت بودنفممکن است به تعديلهايي با توجه به مت

 .استفاده کرد
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 (M & T)يابي اصول نظارت و هدف: ٥شكل 
 

ت از قبيل ركتي شرهاي نظاآيندرف نرژي با سـاير ات بر مصرفرند نظايبايد به اين نکته مهم توجه کرد که فرآ
  . دادط معقولي ارتبارطو  به،ا با ساير عملکردها رعملکرد مالي يا توليد مرتبط بوده و بايد بتوان آن

  يرجا خي وخلا عوامل داب طابترا ـ ٤ ـ ٣ ـ ١ 

نوان ه حساب آورد به ع بفصل راتأثير  بايستي ،شود زماني که مصرف انرژي يک ماه با ماه ديگري مقايسه مي
ث  تعطيلي باع،گردد حال آنکه در فصل تابستان مصرف شامل مياز اي  گرمايش فضا سهم عمده،  زمستانرمثال د

 . گرفت رظن ي را بايد دررجين عوامل خا، ايايي صحيحرز ارظونبه م. گردد مي کاهش مصرف 

  ١ ـ روز ـ درجه٤ ـ ٣ ـ ٢ 

 .شود ون استفاده مي بيررژي مصرفي با دمـاي انطتبار مقايسه و اتي است که جهر درجه معيا-روز 
ز دماي ، ا ساعت هر روز٢٤متوسط بيروني در طول  اي است که دمـاي ـهجدرجه عـبارت از مـقدار در  - روز 

 ه رسمجدر -وز رسب ح نموداري از انرژي مصرفي بر، در هر ماه،بدنبال. کمتر است ه سـانتيگرادج در٥/١٥ايه پ
  .ه يک خط مستقيم است بنرژي مصرفي با دماي بيرون است و عموماً نزديکط اتبار اشود که نشان دهنده مي

موجود ط مـستقيمي از نقا  خط،نكممش رازبرين تهاي استاندارد آماري و يا تقريبي با به ش ور با استفاده از
ع طنقطه تقا. ست نشان داده شده ا٦ارخانه نمونه در شکل  كمصرف انرژي يک ساختمان در يک. شود انده ميرگذ

ضا  ف بهبوطگرمايشي غير مر نياز جهت تلفات يا اهداف دهنده انرژي مصرفي مورد نشان خط با محور عمودي
، پراکندگي زياد. ساختمان است ترلندهنده وضـعيت ک  نشان،مقي نسبت به خط مستطاقراکندگي نپ. است
  .ست ا ساير اهدافمتغير موردنياز ي بسيارفرل ضعيف يا انرژي مصرنت کهدهند نشان
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 ) بين مصرف روز ـ درجه  ضـعيفباط ارتزاي ا نمونه(ه ج در-اساس روز ر مصرف سوخت ب:٦شکل

  ـ تثبيت اهداف٤ ـ ٣ ـ ٣
پذير جهت کاهش  حققتهدافي  اکه   کليد اساسي آن است،که يک سيستم نظارتي قابل اعتماد بوجود آمد  زماني

توان از طريق اجراي   هدف را ميحهاي اصال زمينه. شوند تخابه مشخصي انرمصرف در طي زمان و دو
غيرممکن  اجتناب از اهداف. مشخص نمود  تعيين و هدف را،نرژي و تبديل آنها به کميت اگيري در مميزي اندازه

. باشد  تهداش  همراه  به  يب غيرمطلوجنتاي واندت مي باشد زيرا آيند حائز اهميت مي يا اهدافي که بسيار ساده بدست مي
  .ا قابل کسب باشدمهدف بايد عالي ا

  يبيا يوتري نظارت و هدفپهاي کام سيستم ـ ٤ ـ ٣ ـ ٤ 
اندازي يک سيستم مديريت  راه نند که نيروي انساني کافي و هزينه الزم برايك هاي بسياري احساس مي تركش

شامل  ج اين نتاي. درآو  مفيدي را ببار ميجن راه نتايايالش در ، تبا وجود اين. توانند مصرف دارند انرژي را نمي
ممکن ، نرژي اجوئي در مصرف نظر صرفه  از نقطه.رات ديگر استينترل و نظارت بر تغيه كمديريت بهتر بعالو

 بعضي درصد هم در ٢٥حدود  جوئي تا کاهش هزينه مواجه شويم هر چند که صرفه درصد با ٥ است حدود
 ،هاست و در بسياري از سـازمانها نگونه هزينهيکاهش ا، كليد ف انرژينظارت بر مصر. سب شده است كشرايط

  .ت داردركش ر مستقيم بر سودآوريتأثيه زجوئي در اين حو هفصر. هاي قابل کنترل است هزينه جـزء اصـلي
هاي رافزا توجه به وجود نرم با. ترين نوع سيستم نظارتي بستگي به اندازه و پيچيدگي سازمان دارد مناسب

گيري شده را  ترين اطالعات نظارتي و اندازه  سادهتيه ح كشود  پيشنهاد مي،ستا جراير بسيا  مروزه ايوتري کهپامک
. سم کردا رمورد بررسي قرار داد و نمودارهاي خروجي رعاً نحوي که بتوان اطالعات را سريه يوتر کرد بپوارد کام

ها   هزينهمچنينثبت مصرف و ه. اشده به يا هر سه مـانهاي ماها تواند براساس صورتحساب ها مي اين خروجي
  .باشد حائز اهميت مي



افزار  شود که از يک نرم پيشنهاد مي، دهاي مختلف توليد دارندينهائي که شعبات گوناگون و يا فرآنبراي سازما
در سازمانهائي . ندراد وجود دردانافزارها به صورت مدلهاي استا مرن ه اينزامـرو. اسـتفاده شـود M & T تيتجار

استفاده ، شود هيه مي تافزارهائي که صرفاً جـهت آنها ز نرم ااختمانها و فرآيندهاي متعددي دارند بايد، ساتبکه شع
 . نمود

، هداف ا.عيين نمودترژي ه انندي بايستي اهداف را جهت مصرف آ،گرديد  تي تکميلرکه اطالعات نظا زماني
ر اي د ل مقايسهبزايش قا افنرژي بدون ااگر مصرف. دردان برداري سازما رهبستگي به الگوي مصرف انرژي و به

ن کرد رتواند محدود به صف ريزي مي رنامهب هدف سال اول و ، استشحال افزاي در، ين امکانات تأمخروجي يا
  .رف انرژي باشدص مشفزايا

  ـ تأمين منابع انرژي٥
 ترتيبات الزم در خصوص تأمين  بايستي،د نيازور انرژي مبعمـين مـنار تأور تعيين بهترين خط مشي دظبه من

 .رار دادرسي و مطالعه قيا گروهي را مورد بررادي و فبه صورت انمنابع انرژي 

  تخهاي سو ريد و تعرفهخ  ـ ٥ ـ ١

ا از ميان ربهترين  ه ک ده استرآو و انرژي اين امکان را جهت خريدار فراهـمب هاي آ تركخصوصي سازي ش
. دارد  نندگانك با عرضه  مذاکرهر و مهارت د بازار  وضعيت بستگي به آگاهي از، نرژي انندگان خريدك عرضه

  .دبيطل  کكم  توان به ين را مير مشاو،گر تخصصهاي داخلي وجود نداشته باشداسب بهترين قيمت  ك.گزينندرب

 طبيعيگاز  ـ ٥ ـ ١ ـ ١

گاز   تركش. ستقل خريد منندگانك رضهعبا   طريق مذاکره ا ازي (BG) ١بريتانيا از گ تركش توان از را مي گاز
(BG)،داد تا از حصول ر ي دقيق قرابيازا بايد مورد اررگر  ديگوناگون  هاي عرفهت. فروشد ابتي ميث رخرا با ن گاز

ماً کنندگان مستقل عمو عرضه.  اطمينان حاصل شودانقطاع،گاز دائمي و گـاز قـابل   بهترين قيمت جهت
  .نمايند  و مصرف ساالنه تعيين مير الگوي باساسارا موردي و ب رگذاري  تيمق

 ،تخين سورت رفهصه مقرون به  ك اين حالت بايد مطمئن شدرد. ختي هستندودو سالً  معمور بخاگهاي بز ديگ
 .دشوه واقع  استفادد مور،ت نقتيخ سوانقطاع يال باز قاگ

   ـ برق٥ ـ ١ ـ ٢

ابتي که جهت ث هاي اي از تعرفه محدوده بخا انتمـکاناه وجه بت ابيکي  رالکت  ژي ران   بهربوطار مزاب
ر از يک تگربز(کنندگان قراردادي   مصرف،تر شده است يدهچ پي،يک مگاوات وجود دارد کنندگان زير مصرف
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راردادها ق. نندگان ديگر مورد مذاکره قرار دهندك اي يا عرضه منطقه ت برقركقادرند شرايط را با ش) مگاوات
و ز ول رور طد  خرکه ن ابت به ازاء هر کيلووات ساعت باشد يا بر اين اساس باشد ثخراساس ن بر واندت مي
ن اساسي است و  ركهوشمندي دو  مهارت در مذاکره و،در اين شرايط. يير نمايدغسب عرضه و تقاضا تحبر
  .ه مراقب وضعيت باشندتيوسپها بايد  تركش

 هزينه مربوط به ضريب ،١اضاكثر تق به حداطوبردن شارژ مركظور محدود نگر به ماد شد تر خواه يدهچشرايط پي
رين تعرفه پيش تخاب مناسبنت نياز به ا،ه تعرفه اعمال شوندبن است با توجه كه ممكهاي ديگري  جريمهو  ٢توان

  .ديآ
 کيلووات کاهش ١٠٠الدي به مي ١٩٩٤ ال س انرژي الکتريکي در آوريل تأمينز درتيا امقفر داد که سكبايد تذ

  کيلووات و يک١٠٠کارخانجات با اندازه متوسط که حداکئر تقاضاي آنـها بين ، بـه اين صـورت. پيدا کرده است
اي برق با   منطقههاي  شركت عالوه بر،نياز خود مين انرژي الکئريکي مورد تأمگاوات است قادرند که درخصوص

شود که در   سقف امتياز به کلي بـرچيده مـي،يدميال ١٩٩٨ ال سيلردر آو. دنندگان ديگر وارد مذاکره شونك عرضه
  .واهند داشت خکنندگان ز ميان عرضه اعرفه راترين ت نتخاب مناسباکنندگان برق حق  مصرف، اين صـورت

 ارزيابي تعرفه برق •
صورت نياز ضـريب     و در حداکئر تقاضا   تأمين،  ع  برفيت مـن ، ظ ها  جهت حـصول اطمينان از کمينه بـودن هـزينه      

. گزيده شـود  رري ب ابرد  ترين ساختار تعرفه با توجه به الگوي بهره         مناسب بايستي. توان را بايد مورد بررسي قرار داد      
  ٣زوقـت رو    يـا براسـاس تعرفـه فصـل        زيکنواخـت و نرخهـاي شــب يـا رو            توانـد براسـاس نـوخ       مـي ،  انـتخاب

(STOD)يلـووات  الً ك مـث (واحـد    ا هزينه بـر   مگيرد ا   نميق  قاضا تعل تثر  اين صورت شارژي بـه حداک      که در  ،باشد
 متفـاوت شـب و روز        نرخ به عنوان مثال روش تعرفه با     . نمايد  وز تغيير مي   ر طور فصلي و براساس وقت      به) تعسا
هـت محلهـائي کـه    ج STODوش  مناسبترين باشد حال آنکه ر    ،کند  کار مي     ساعت ٢٤ه ك  اي  اي کارخانه  بر تواند  مي
کـار را   ) هـر  ظ از بعـد  ١٩  الـي  ١٦سـاعت   (مسـتان    ز توان در ساعات هزينه باالي      يک شيفت کاري دارند و مي     ها  تن

 هاي گوناگون تعرفه را مـورد ارزيابي       شود و ر  ريد الگوي مصرف را بررسي ک     با. بهترين انتخاب است  ،  محدود کرد 
ـ   را مـي    بـرق   تعرفـه  يابيزر ا اطالعات اضافي درخصوص  .  ممکن شود  ،داد تا انتخاب بهينه    رارق اي   هچـ تاب ك وان در ت
  . يافت» در ساختمانهااستفاده اقتصادي از الکتريسيته «حت عنوان ت

  فتينهاي  دهر فرآو ـ ٥ ـ ١ ـ ٣

ره كتوان از طريق مذا نابراين مي بکنندگان گوناگـوني تهيه نمود و ضـهرتوان از ع ميوالً را معم ع هاي ماي تسوخ
دار ق فصل و م،ال عرضه کنندهحا بهرمازار بستگي دارد ا بها عمدتاً به وضعيتت قيم.بهترين قرارداد را بست

فتي را  نهاي آوردهرتوان ف  مي،ه باشدت کافي وجود داشهبه عنوان مثال اگر امکان ذخير. داردتأثير خريداري شده نيز 
________________________________________________________________________________ 
1 Maximum Demand 
2 Power Factor 
3 Seasonal Time of Day     



ي در فاطالعات اضا. ره نمودزمستان ذخي ان خريد و جهت استفاده در فصلتابستتري در ماههاي  اثينپبا قيمت 
 »هاي بخار با سوخت نفت گياستفاده اقتصادي از د «اي تحت عنوان  ابچه كتوان درت خصوص خريد و ذخيره را مي

  .يافت

  ال سنگغز ـ ٥ ـ ١ ـ ٤

ن زشده و نه و مينتأنرژي ر ا اساس را مقدا،يشنهادات قيمت زغال سنگپکه در مقايسه   ه مهم استتين نکا
اطالعات اضافي درخصوص خريد و ذخيره . ضافي شود ايئجو ـث صـرفهعتواند با خريدهاي عمده مي. قرارداد
  .بافت» هاي بخار با سوخت زغال سنگ  استفاده اقتصادي از ديگ«اي تحت عنوان  تابچهر كوان دت  را ميگزغال سن

 زهاي مايعگا ـ ٥ ـ ١ ـ ٥

. ابت يا متغير خريدث رخاساس ن برنووناگگنندگان ك وان از عـرضهت مـيرا ن يا پروپان تاازهاي مايع از قبيل بوگ
 .ر تأثير داردآيند خريد بسيارار در فزا نيز شرايط باجدر اين

  ـ آب٥ ـ ١ ـ ٦ 

لي ممکن  كهزينه. نمايد مي  چه مقدار هزينه را تحميلب و فاضالبند که آر توجه ندازبسياري از مردم هنو
آب . هاي خدمات است ل هزينه ك درصد از١٠ تا ٥حدود  که نمايشگر مکعب برسد مترپوند براست به حدود يک 

 . شود گذاري مي قيمت،  و جاري و نيز جاري در مخزنبفاضال خيرهذبراساس مقدار 
. ي قابل توجهي را کسب کردئجو رفه، صها توان با جلوگيري از نشتها و هدر رفتن  اغلب ميبي،در سيستمهاي آ
  . را هنگام شب قرائت کردب بهتر است کنتور آ،داشته باشد اي وجـود کشف نشـدهزماني که نشتهاي 

 مربوطه و خدمات ختمان ساتود بافب به ـ ٦
، بـافت و سرويسهاي يک ساختمان هائي است که با بهبود  زمينهص تشخي،زي انرژييبخش اصلي در يک مم

که  از آنجائي، با وجود اين. افکند هاي ممکن مي هي بر زمينربخش مرو ايـن. يابد مـصرف انرژي آنها کاهش مـي
شرايط ممکن است  ها نيز ممکن است متفاوت باشند و بسته به  زمـينه،بـا هـم متفاوت هستند ساختمانها

  .وجود داشته باشندز کر شـده در اينجا نيذموقعيتهاي ديگري عالوه بر موارد 
 .نمايد ئرين سوختها را ئعيين مي پـرهزينه، ر شدكم ذ بخش سوره دك آنطوو ،ل مصرف انرژييجزيه و تحلت
  نخواهـدصها مشـخ مقدار انرژي مصرف شده توسط هـر يک از مصرف کننده، کن بدون انجام بررسي دقيقترلي

مان تي انرژي ساخبيازها در ارتولويتعيين ا ،ا داشتر از هزينه انرژي براي انواع مصارف مينياگر بتوان تخ .شد
 ٧در شکل  اي مصرف انرژي در يک ساختمان اداري با تهويه مطبوع مقايسه اي از هـزينه نمونه. هد بودآسانتر خوا

  .ن داده شده استنشا
 



 
 

 اي مصرف انرژي در يك ساختمان نمونه اداري با تهويه مطبوع هزينه مقايسه: ٧شكل 
 

توان   مي،در بسياري از حاالت. ي کردبيازر اتوان را به روشهاي مختلف ميضا مصرف انرژي جهت گرمايش ف
  مصرف.  رسم کرد٨ وني شبيه شکلتگذشته تعيين و نموداري سه مـا ١٢ طـي راش سوخت مصرفي جهت گرماي

 ،در ندايبستگرا كه به آب و هوا  پايه ر مصرف با، استوش خاموالًش معميمارستم گي که سنابستا تطـي مـاههاي
  ازياش نار ب بهبوط مر،ماندهياق بال آنکه حايدمن تعيين ميرا   مرگ ب مصرف جهت آ، ر باين ا.نمايد يين ميتع

  .تا اسضش فيگرما

 
 

 نمودار جهت تعيين بار پايه: ٨شكل 



  ـ بافت ساختمان٦ ـ ١

، شود  بيش از حد هوا ميذ نفوثباعه گونه نشـتي کرا در مقابل نقض عايقکاري يا هر ت ساختمان بافستيباي
 و مرمت راي تعمي توان به صورت مقرون به صرفه ه ميكا رواحي ناد االت، تعدلب حغدر ا. داد اررمـورد بررسي ق

 بافت رست در ا اگر قرا،با وجود اين. ست مگر آنکه بدالثل ديگري نوسازي ساختمان اجرا شودم ا ک،درک
 هوا را ذگونه نفوره، ضمن نوسازي عايقکاري يير و تحولي ايجاد شود فرصت را بايد مغتنم شمرد تاتغساختمان 

  .است  م ك هزينه اضافي نسبتاً،زيرا که در اين صورت ظيم و محدود نمودنت، ر طبق قوانين جاري ساختمانهابنيز 
ا رها  مگر اينکه قرار باشد پنجرهت هاي دو جداره مقرون به صرفه نيس  نصـب پنجرهالًبايد توجه نمود که معمو

 ،م ك عشهائي با شدت تشع جداره با شيشه اي دوه هرجنصب پن ينصورتا يض نمايند که دروبه داليل ديگر تع
بر   نصب يک جدار اضافي،گرمايشي  فاتلاهش ت كظورن به م،با وجود اين. ع شودقوا هجتواند مورد تو مي
  .گردد  تواند مفيد واقع هاي موجود مي نجرهپ

ضمناً . ستقر مشخص کرد مدراارات افظه به اتوان با توجه رد ميا هوا وجود دذکه در آن رخنه و نفو نواحي را
  . بردراك به  زا ئلهس مطا نقتوان به منظور شناسائي مايش فشار و دود را نيز ميزآ

  هاي الزم ررسيبفهرست  ـ ٦ ـ ١ ـ ١

  ديوارها و کف،ضعيت عايقکاري در قسمت سـقفويابي زار  •
  هاي دو جداره ز پنجره اکان استفاده امبررسي •
  ها و دربها  هوا در اطراف پنجرهذبررسي نفو •
  ررسي هر نوع نشت ديگر در سازه ساختمانب •
 و در عين (ها  وضعيت پنجره ر از نور و گرمايش خـورشيد از طريق بهسازيتشي استفاده بناكي امرسبر •
   ) حداز شا نور بييگرمايش  حال اجتناب از    
  كاال و وسائل نقليه  خروجورود والعمل سريع جهت   هاي اتوماتيک با عکسبنصب در •

  افضگرمايش  هاي سيستم ـ ٦ ـ ٢ 

ي رتـ کنندگان حرا  عشيع و تشع  زتو  سيستم ،ضا از جمله ديگ بخار    فهاي مختلف يک سيستم گرمايش        هبتمام جن 
 :شود ا شامل ميرهاي اصلي زير  جنبهفضا، گرمايش   نرژي امديريت. گرفت نظرر بايد د را

  .بهينهة  بازدي از تاسيسات بااربرد بهره •
 .فضاگرمايش بيش ازحد  زي به منظور جلوگيري ازركمين کنترل محلي و مأت •
  .شود يع ميزنياز تو در زمان و مکان مورد اطمينان از اينکه گرمايش تنها •
  .شده است ير عايقکا،فاتلشي به منظور جلوگيري از تك اطمينان از اينکه سيستم لوله •



رسد بهتر است آنها  بنظر مي  قديمي باشندرهاي بخا  اگر ديگ،ندر كکا  بيوه خ دد بايستي با بازو خرديگ بخا 
ه ديگهاي بخار جديد نصب چنانچ.  نمودضرند تعويت صرفه ه را با تاسيسات جديدي که از نظر هـزينه مـقرون ب

 تورال ومدر ا از ديگ بخبايد ضيدر موارد مقت. ديگهاي بخار از نوع تقطيري مدنظر باشد بايست گردند مي مي
  . جلوگيري نمودرگردش غيرضرووي بخا استفاده نموده و با کنترل آن از

اي  هت هفت روز است به گونه جريزي ايمر قابل برنامهتنياز شامل يک   حداقل کنترل مورد،در تاسيسات اصلي
 اسيساتتاگر . نمودرل تکن را   تاسيسات،غيرضروري ساعات  در،ستفاده از آن و نيز کنترل دستياوان با تکه ب

 ١سنسورهاي هوا  جهت حداقل نمودن زمان گرمايش بايد،رفيت داشـته باشدظو يا بيشتر  كيلووات ٦٠گرمايشي  
رل دماي سيستم گرمايش تنر ك به منظو٣ جبران سازآ ي از يکتبه عالوه بايس. ب گردندص ن٢ساز به همراه پک بهينه

  .گردد  نيز استفاده
اي  ظهحجويي قابل مال غيرضروري صرفه  از گرمايش در ساعاتتنابوان با اجت رلها ميتبا تـنظيم مجدد کـن 

 هاي جوئي رفهصوان به ت شوند مـي هاي گرمايش بيش از حد گرم مـي در دوره با شـناسائي فضاهاثي که. کسب نمود
نظر دمـا براي فضاهاي موردتغييرات  توان هاي اطالعات مي باتثوردرها و يا ركبا استفاده از . يشتري دست يافتب

ا ها ر کننده کنترل  برداري و يا ضـعف  زمان بهره، دماي فضاحطالعات ناصحي ارا بدست آورد و با استفاده از آنها
  .شناسايي نمود

جهت . شاره شده است اا محدوده مشخصتري در فهرست زيرم ا،کند  کفايت ميههاي ساد نترلوالً كمعم
اين سيستم را بايستي با توجه . گردد توصيه مي (BEMS) ٤ مديريت انرژي ساختمانمت سيس،گرهاي بز ساختمان

  .نتخاب نمودانده يبه نيازهاي حال و آ
ضعي وهاي م گرمکنبصب آ ن نوسازي ساختمان و،که ممکن است تغييرات در نحوه سکونت ردك  بايد توجه

  صرفاً. اشدب آن مطلوب نةدز حد و بازي موجود بيش ازركم رفيت سيستم حرارتظ  موجب آن شده باشد که
فيت  ظر انتخاب،ر از انرژيؤثوري م  بهرهرد. داقل کردن مصرف سوخت کافي نيست حظورنکنترل بهتر به مـ

  .باشد مر اساسي مي ا يکرهاي بخا گ ديحصحي

  هاي الزم ررسيب ت فهرس ـ ٦ ـ ٢ ـ ١

 سازي تلفات ثابت تاسيسات  حداقل •
  قاري بازده احتزسار حداکثوظم ديگ بخار ز نگهداري من ااطمينان •
  ترموستاتها  حاطمينان از تنظيم صحي •
  گرمايش غيرضروري هاي زماني به منظور اجتناب از نندهك لرتنصب کن •

________________________________________________________________________________ 
1 Weather Sensor 
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4 Building Energy Management System  



 ين ادن اين نکته که پرخاطر س ب بـا،گرم زمانهاي پيش  انداز بهينه به منظور کاهش هاي راه نندهك لرتنصب کن •
  .متفاوت است، ـر هـفتهخبراي ايام تعطيالت آ زمانها معموالً    
 آنها متفاوت بوده و از طريق  ننده جهت نواحي که زمان استفاده از آنها و نيازهاي گرمايشيك لنصب کنتر •
  .شوند مي گرم  و ساکنين) رهاتيوپام كيرظن( تجهيزات ،خورشيد    
  ساز هوا هاي جبران کننده لرتکن نصب •
  مديريت انرژي ساختمان  ستمبررسي نياز به نصب سي •
  شيك م لولهتاطمـينان از عايقکاري سيس •
  تفاوت دماكاهش  نظورکننده در سـاختمانهاي بلند به م هاي يکنواخت نصب پنکه •
  هاي موضعي گرمکن بآه  جملز ا)زرك متمرغي(بررسي نياز به نصب واحدهاي گرمايشي موضعي  •
  .هاي کم هزينه وختز ساده اتفبه مـنظور اسهاي متفاوت  بررسي امکان استفاده از سوخت •
  بررسي امکان بازيافت گرمايش •
 . ه مناسب باشدطوبمصارف مر در صورتي که ١(CHP)وان تيبي گرمايش و تركبررسي امکان نصب واحد  •
 نصب ،  ساعت در طول سال باشد٤٠٠٠ش از ي بنواو ت شمايرصورتي که نياز همزمان به گ  درالً ومعم     
    (CHP) شد باصرفهه  بتواند مقرون مي. 

  ـ تخليه و تهويه هوا٦ ـ ٣

اي رکه دا هايي  ساختمانرد ها اين سيستم. نمايند مصرف مي  انرژي قابل توجهي را،هويه هواتهاي  مستسي
يکي و ديگر تفورما ان تجهيزات،ساکنين ز اگرمائي ناشية هربگ انرژي خورشيدي و ر بزة بهر،يشرفتهپجهيزات ت

  تهويه کامل ساختمان،طراحي دقيق ساختمان و سرويسهاي آن با.  شده استجراي، باشند ل الکتريکي ميوسائ
موئري لترناتيو  آ،ستندباالئي ه حرارتي رةکه داراي به هائيضاضرورت نخواهد داشت و فقط تهويه جزئي ف

  .گردد محسوب مي
شود تا  ها استفاده مـي وسط فن ت انرژي بيشتر،ندد که در اغلب ساختمانهائي که تهويه مطبوع دارربايد توجه ک

رژي مصرفي ان با کاهش ،ندر كمايشي بايد با بهترين بازده ممکن کا  سر در عين اينکه سيستم.م سـرمايشيتدر سيس
م تستفاده از سيس اي به ساعاتت را بايسصاز اين رو توجه خا .جوئي را کسب کرد يشترين صرفه بتوان مي ها فن

  .معطوف کرد
از اين . ا استفض شرمايگهاي  يستمستر از اعمال آن بر  يدهچ پيماًهويه هوا عموتهاي  عمال کـنترل بر سيستما

 تنها زماني خنک ،رسي قرار داد تا اطمينان حاصل شود که ساختمان برا دقيقاً مـوردررو بايستي عملکرد سيستم 
  .از حد نياز نيست بيشتر ش،گردر ست و ضمناً حجم هواي دااز  نيکه شود مي

________________________________________________________________________________ 
1 Combined Heat and Power 



توان توسط  را مي ين کارا.  ساعت بررسي کرد ٢٤ توان با ئبت دما در طي ها را مي کننده ل تنظيم کنترطنقا
ين سيستم خود  ا شـد کهئنلبته بايد مطم ا.ام دادجن ا(BEMS)ها يا يک سيستم مديريت انرژي ساختمان  اتثّب
  .باشد  ده شبرهي کالحصحي طور به

 ،تورين صا ره د كدرپذي ميم اماً انجاو گرمايش و سرمايش ت،ليرهاي کنت ت خطاي سيستماهي به علگ
 ادي که در ساختمان مستفرند ممکن است اصالًراف. ابدي ميزايش جهي افوصوتحساب سوخت به مقدار قابل ت

خطاهائي ن نيچوع قي کرد تا از عدم ورگهداناي تعمير و ونهگا به رو بابد سيستم ر اين از. جه موضوع نشوندومت
  . شودلاطمينان حاص

  هاي الزم سير برتفهرس ـ ٦ ـ ٣ ـ ١

  ساز هاي بهينه کننده لنصب کنتر •
  .ضروريزه  حداقل هواي تافظنياز با اطمينان از ح المقدور هواي مورد  حتيشکاه •
  .تيگراد يا بيشترن درجه سا٢٤ اق بهتتنظيم ترموستات هواي ا •
  .نياز دري بيشتر از حد موتستم در ساعارد سيركاطمينان از عدم کا •
 مکانيکي هوا در تمام يا بخشي  تخليه وان بدون تـهويه يات ي از ساختمان را مـيئا قسمتهايبررسي اينکه آ •
  .از سال استفاده نمود    
  . نکنندرا كاطمينان از اينکه سيستم گرمايشي و سرمايشي بطور همزمان •
 ستم يس، هواي داخل استز نياز است و هواي بيرون سردتر ا ايش موردز اينکه زماني که سرم ااطمينان •
  .رديگ نياز را از بيرون مي تمامي هواي مورد    
  حداقل ظتوجه به حف  باش،گرد  سهم هواي در،گرمايش مورد نياز باشد  اطمينان از اينکه در زمانيکه •
  .المقدور باال باشد  حتي،نياز مورد  هواي تازه    
  .ها ها و فنپ پم،هاي مبرد هاي دور متغير برروي سيستم هكحرنصب م •
   در،ادزستفاده از سرمايش آر ااطراف تاسيسات تبريد به مـنظو نصب مجراي فرعي مدار آب سرد در •
  .ائين باشدپمواقعي که دماي بيرون     
  و کانالها به عنوان ١هخنک کنند هايج به برطوبز تعمير و نگهداري منظم و تنظيف فيلترهاي مر ااطمينان •
  .نگهداري ادواري بخشي از سرويس و    
  .نياز ساکنين م با توجه بهتبرداري از سيس هره بها و کننده ل تنظيم کنترطبررسي منظم نقا •
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  ياز ندرمين آب موأًت  ويگرم مصرف بآ ـ ٦ ـ ٤

  گرم مصرفي آب ـ ٦ ـ ٤ ـ ١

صورت خيره به ذازن خو م ها واند از طريق لولهت گرم مي ب اي از انرژي مصرفي جهت توليد آ سمت عمدهق
 ابت باالثفات لکه ت زماني. اهش داد، كردن سطح سيستم كقلابا حد  توان ا ميرفات لاين ت. ابت هدر رودثفات لت

 هاي گرمکنبکه آ مقرون به صرفه است) ائينپ گرم با مقدار مصرف بيع آز تورگز بهاي نظير سيستم (،باشد
  . نصب کردارموضعي 

ها بيش از حد نياز  ولهول لط اهش داد و اينکه آياك  توان مي ارگرم   که آيا حجم ذخيره آب کرد بايد بررسي
جوئي   در مصرف انرژي صرفهتا حديتوان  خيره نيز مي نبع ذها و م شيك ي مناسب لولهرهمچنين با عايقکا. است
بهبود  ا بايستير وضعيت عايقکاري االً احتم، باشدس محسو آنهاح گرماي سطو،دستس با تما گرالً امعمو. نمود

  .بخشيد
را به نحوي تنظيم کرد که پ پم هاي کننده لاز اين رو بايد کنتر. ندت هسپمپگرم مجهز به  هاي آب متغلب سيسا

 گلي دي بايد مستقل از مدارهاي کنترپکنترلهاي پم. شته باشندادر مين شود که ساکنين حضوأآب گرم تنها زماني ت
 .ودما بتوان ساعات استفاده از آنها را حداقل ن تنمايند بخار عمل

 ٦٠ ور را دربـايد دمـاي مـزوالً بمعم. اشدبحد نز بيش اذخيره ع ب منآب گرميد که دماي ئنمال طمينان حاصا
 .ب جلوگيري شوداز ايجاد رسو ات کرد ظـه سـانتيگراد حـفجدر

هاي دوشي شکل  ر شـيزا ظورنمن بدي. گردد ش مصرف انرژي مـي کاهثهمچنين کاهش مصرف آب گرم باع
 .ا انجام دهيد تعمـير الزم ر،استفاده نموده و به مجرد ايجاد نشـت

  مين آبأت ـ ٦ ـ ٤ ـ ٢ 

. پذير است ه کاهشجدر نتي نترل وك   ليکن هزينه آن قابل،انرژي نيست  استفاده مستقيم ازبگرچه مصرف آا
 مناسب ،)آبريزگاه(برخي موارد  در. گردد سرويسها مصرف مي وسط سيفونتساختمانها  مصرفي بقسمت اعظم آ

سيستم را به  که در صورتي.  متناوب ئخليه شودرطو خل سيفون جاري باشد و بهامي بدب كکه هميشه آ  است
توان به  يم، سيفون را باعث شود خليهت ،ه با تشخيص افت فشار يا نياز به استفاده ك نيم كاي مجهز وسيله
  .وجهي دست يافتتجوئي قابل  صرفه

 ، صرفه بودن استفاده از آنها بهکه مقرون  وجود داردبمصرف آ جوئي در روشها و وسائل ديگري جهت صرفه
ش هاي دو کننده لهاي شير آب و کنتر نندهدكتوان به مـحدو مي از جمله آنها. دررد بخصوص آن دارببستگي به کا

توان در زماني  يا م کنترل نشتها بسيار مهم است و اين کار ر، استباي کنتور آرنهائي که دااختمار سد. رده كاشار
  . كنتور آب مورد بررسي قرار دادائتربا ق) عدم مصرف آب( ندارند ورکه ساکنين ساختمان حض



  مزهاي ال  فهرست بررسي ـ٦ ـ ٤ ـ ٣

  گرمب ها و مخازن ذخيره آ عايقکاري لوله •
  .شود شنهاد ميپيانتيگراد  درجه س٦٠، اد رسوبايج به منظور جلوگيري از ،ها وستاتمريح تصحيم ظتن •
  .گرم تنها زماني تأمين شود که ساکنين حضور داشته باشند ب ينکه آ ابررسي •
  بخار گسيسات ديمتمركز از تأهاي موضعي در ايام تابستان و يا در شرايط غير  گرمکنبز آ ااستفاده •
  .فات ئابت باال باشدل اگر ت،زيركم     
   مصرفي سيفون سرويسهابکاهش آ •
  بهاي جريان آ نصب شيرهاي دوشي شکل و محدودکننده •
 نان ركل کرد که کاصا حان وجود داشته باشد بايد اطمينانرورتي که در ساختمان بوفه يا رستوصدر  •
  .اي مصرف آب کمي باشدکه دار خريداري شودتجهيزاتي نمايند و  ه از حداقل آب استفاده ميطمربو    

  تجهيزات رستوران ـ ٦ ـ ٥

غلب مقرون به صرفه است د، اپذير ان مصرف قابل توجه انرژي صورت ميرينکه در بوفه يا رستو ابا توجه به
 کس احساس يچکه ه رود ها هدر مي خانهشپزنرژي در آ ادليل ه اينب الًمعمو. صب شودنکه کنتور مستقل براي آنها 

را به  ستورانرکه امور  رد كفراد را تشويق ابايد. کند ردن وسيله بعد از استفاده از آن نميش كامومسئوليت در خ
  .ندي استفاده نما،ئرؤم طور  وسايل را با بار کامل و به ريزي نمايند که در صورت امکان رنامهبنحوي 

بايد ازکنترلهاي موضعي در سيستم ، هويه هواتنترل زماني و به منظور استفاده حداقل از سيستم  كبا استفاده از
  کافي است و اينکه سيستم کنترلي مسـتقل از سـيستم،گرمايش  ـه كاطمينان حاصل نمائيد. ور استفاده کردبمز
ها را  هاي اجاق شعله از ح يکيبدر صورتي که افراد جهت گرم کردن خود هنگام ص. گرمايش وجود دارد ياصل

  .رها نمايند  روشنز،را در تمام رو محتمل است که آن ،روشن نمايند
 بسيار ري،کا نظر  نقطه  ازرژي وسائل مشابهنف اره مص كار نوع وسيله و تجهيزات نيز مهم است زيبنتخاا

  . اين نكته صورت پذيردهبا توجه بها بايد زرير فوتخاب يخچالها  ان.ست امتفارت

  مزهاي ال رسيرب فهرست  ـ ٦ ـ ٥ ـ ١

  زخانهآشپل براي سرويسهاي نصب کنتورهاي مستق •
  مختلف  سوختهايه نظرگرفتن هزين  با در،هيزات با بازده انرژي مناسب براي رستورانج تبانتخا •
 آشپزخانهگرمايش و تهويه هواي محلي در  أمينت •
  رسنل از آنهاپطمينان از استفاده آشپزخانه و ا هواي هيوهيزات تهجلي جهت تحمين کنترل متأ زاطمينان ا •
   گرم مصرفيبگرمايش محلي جهت آ  أمينتي بررس •



  يئ روشنا ـ ٦ ـ ٦
مال عتدر حـقيقت با ا. سسات بـاشـدؤژي در بسـياري از مـرانـ تلفات بع ين منرشايد روشنائي مهمت

ه كي تاز قبيل تعويض وسائل روشنائي با تجهيزار ت يدهچـي پهـاي شهـاي ساده از قبيل کليدزني دسـتي تا رو شور
به . روشنائي به دست آورد  بهطاهش هزينه مربوكا جهت رهاي خوبي  توان فـرصت مـي، رنـدا دتربـيش بازدهي

 .دنيز وجود دار رل روشـنائيتنكهاي تمام اتوماتيک  متعـالوه سيس
ين  ا.ه روشنائي ايفا نمايندط برل مصرف انرژي مربو كنت کاهش ورش قابل توجهي را دقتوانند ن ان ميركنکا

  .درگي ارر ققشوي ت مختلف توسط موسسه مـوردءنحا ايد بهموضوع با
خروجي بر حسب هر واحد  يعني روشـنايي(ها انواع گوناگون دارند که از نقطه نظر بازده روشـنائي  پالم

ده آن باالترين زگزيد که باري را بپبه طور کلي بايد الم. درا دتفاوت قابل توجهي بين آنها وجـود) مصرف انرژي
 ٣ جدول. گيرد بايد مدنظر قرار)  رنگ روشنائي،مهمتر از همه( روشنائي تامين شده ه كيفيتن اينکيدر ع ،باشد

  .دهد  نشان ميجهاي راي پهاي الم و اندازه  عنوامثالهائي را از 
سب حبر، ساعات مورد استفاده  درتلوواكيسب حمصرف بر ربضتوان با حاصل مصرف روشنائي را مي

 محاسبه ،ها و مصرف آنهاپ تعداد المشتوان با شمار لووات را ميرحسب كيمصرف ب. وردآ کيلووات ساعت بدست
ستفاده از  ابا  معيار مناسيي جهت روشنائي،شود  جهت روشنائي سطح زمين استفاده ميپالمه زماني ک. نمود
ح روشنائي و نوع نکته مهم است که بايد سط ن اي. وات بر مترمريع است٢٠ تا ١٠مساوي ، هاي فلوئورسنتپالم
 .تطبيق دادل  محازهاي هريستفاده را با ن ا موردپالم

 

 
 

  هاي الزم ررسيب فهرست  ـ ٦ ـ ٦ ـ ١

دهاي يلو ك روضشخيص ح ت عمل براسـاس، نور روز، سـاعتي،ک روشنائييتومات اهاي کننده لکنتر •
  .كنيدصب نا ري رفشا

  .نمائيده ستفاد اونيکرلکتهاي فلوئورسنت باريک کم مصرف با باالست ا پاز الم •



هاي تنگستني  پسعي کنيد الم. زيني جايگپر يک المـاهاي فلوئورسنت دوگانه را بـا نوع رفلکتورد پالم •
  .المقدور تعويض نمائيد را حتي

   امکان کليدزني محليتأمين •
ئي را به د روشنايو سعي کن ديمائنل صاز عدم وجود روشنائي بيش از حد در نواحي مختلف اطمينان حا •

 .  کنيدتأمينصورت موضعي 
  .دينان حاصل نمائيخود اطم هاي فلوئورسنت در پايان عمر مـفيدپها و تعويض المپاز نظافت مرتب الم •

  صرفماي کم رهاب  ـ ٦ ـ ٧
با وجود . مانها به عهده دارندتساخر اي را از کل مـصرف انرژي د ا فزايندهمک اچ بخش کو،بارهاي کم مصرف

 توان مصرفي تجهيزات اداري ،به عنوان مثال. شود غلب اغراق مي ا اين نوع بارها در مصرف کليتأثيرورد  در م،اين
وان ت دوات را مير امصرف تـجهيزات اداري و ديگـ. دار ذکر شده روي خود آن دستگاهها استز مقاغلب کمـتر ا
آن بايد مورد توجه   مصرف انرژي،يدستگاه جد د در زمان خريداري،ولين مورد اينکه ا. سنجيدشتوسط چند رو

ز به جـاي آنکه ا. نمايد ابه از يک مدل به مدلي ديگر تغيير قابل توجهي مي مش زيرا مصرف تجهيزات،گيرد قرار
بايست اطالعات  اطالعات ذكر شده روي صفحة مشخصة دستگاه استفاده گردد خريداران تجهيزات جديد مي

دهنده غيرقابل   را از سازندگان آنها سؤال نمايند زيرا، اينگونه اطالعات نشانواقعي مصرف انرژي اينگونه تجهيزات
بسياري از تجهيزات از قبيل كامپيوترهاي شخصي و دستگاههاي فتوكپي داراي . باشند اعتمادي از مصرف انرژي مي

ند دستگاه در حالتي باشند تا در زماني كه براي مدت مشخصي مورد استفاده واقع نشو مي» ١آماده به كار«وضعيت 
ذخيره آب سرد و آب گرم دستگاهايي از قبيل آب سردكن، سماورهاي . قرار گيرد كه مصرف انرژي آنها كم باشد

 .برقي و دستگاههاي فروش چاي و غيره را بايستي در حداقل ممكن قرار داد
هاي روميزي  هاي برقي، پنكهدومين مورد اين است كه عدم استفاده از تجهيزاتي از قبيل كتريهاي برقي، بخاري

تأمين سماورهاي آب جوش، . نمايد بايد تشويق گردد زيرا اينگونه وسائل، انرژي قابل توجهي را مصرف مي
 .نمايد ها به كاهش استفاده از چنين تجهيزاتي كمك مي گرمايش كافي و باز نمودن پنجره

بايد كاركنان را .  زمان مورد نياز، استفاده نشوداي بيش از در نهايت بايد اطمينان حاصل كرد كه از هيچ وسيله
بايد روشي را برگزيد كه در ساعات خارج از . اي نياز نيست آن را خاموش نمايند تشويق كرد زماني كه به وسيله

اي بين مصرف انرژي زماني كه دستگاه هميشه روشن باشد  تفاوت عمده. وقت اداري، تجهيزات خاموش شوند
 .ردا وجود د،اداري و کاري روشن باشد   دستگاه فقط در ساعاتت به زماني کهبسن

  مزهاي ال فهرست بررسي ـ ٦ ـ ٧ ـ ١

  .حاصل شود نانينان اطمركستفاده توسط کا اد عدمر نمودن دستگاهها در مواشاز خامو  •
    دستگاهها و تجهيزات در بايد اطمينان حاصل نمود که نگهباني ساختمان از روشن ماندن غيرضروري  •
  .نمايد  از وقت کاري جلوگيري ميجساعات خار     
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  ينکه در ساعات انان از يطمر اهاي زماني به منظو کننده کنترل باش ب جوآبررسي استفاده از سماورهاي   •
  . شوندش خامو، از وقت کاريجخار    

  مشي  ين خطنچعدم وجود   در صورت،کم زات جديد با انرژي مصرفييي براي خريد تجهشم تنظيم خط •
  .از قبل     
  فعال ،باشند گي مييژنين و چبايد اطمينان حاصل نمود که وضعيت آماده به کار در تجهيزاتي که داراي •

  .باشد    

  از نيدريهاي مورگذا رمايهس  ـ ٧ 
. ددزيابي و مشخص گرريد ا بايژجوئي انر هاي صرفه هژروپهاي مورد نياز   هزينه،در طي انجام مميزي انرژي

اي  ها از نقطه نظر مالي به عمل آيد به گونهحطر  عملي بودن ه مهم است که بايد تجزيه و تحليل دقيقي ازتاين نک
 :هک

 مان انجام پروژه زشروع و  ها در مورد گيري اين موضوع تصميم.  دادصا بتوان تشخيره ژواقعي پرو فع منا •
  .نمايد يپذير م ا امکانر   

 ا هميشه نيازهاي متعدد مالي ديگري در سازمان پروژه بتوان اقدام کرد زيردجه و بصنسبت به تخصي •
 .وجود دارد    

  هاي ماليرمعيا ـ ٧ ـ ١

نکته . نمايند مال ميعنظر مالي ا قطه از ن راختلفي سازمانها معيارهاي م،هاي عمده در خصوص عملي بودن پروژه
 .  مطابقت داشته باشد،هطوبسسه مرؤهاي موجود در م مبا سيستگذاري  هر نوع سرمايهام جين است که ان اهمم

 .هاي بعد توضيح داده خواهد شد روشهاي اساسي مشترك مورد استفاده در قسمت
  ١گشت سرمايهزبا •
ي اوليه بازيتواند جهت ار مي  و معيار مـورد اسـتفاده است وشرين روت جترين و راي گشت سرمايه سادهزبا

ام جگذاري اوليه ان  سرمايه،لصجوئيهاي حا رفهص ع موجآن م طي  بارت از زماني است کهاين معيار ع. گردد  استفاده
خالص  جوئي ر صرفهبوليه تقسيم اگشـت سرمايه عبارتست ازهزينة ز با،ئرين شکل در ساده. ران نمايدبشده را ج

 :يعني،  منهاي هزينة تعمير و نگهداري ساالنه،ساالنه
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 ١تنزيل پول •
جهيزات با تدر طول عمر  ه در هر سال و به صورت ساالنه وژروپل از صجوئي حا رفه ص خر ن روش،اين در

نـظر   اطـالعات بـيشتري را بـه خـصوص از نـقطهشون راي. گردد تنزيل نسبت به زمان حاضر محاسبه مي  خرن
ت شما ركش رين ماليمشـاو. دهد گشت سرمايه ارائـه مـيز باش نسبت به رو،گذاري سرمايه بندي مـقدار و زمـان

 .ا ارائه دهند مشورت الزم رشجزيه و ئحليل اين روت ةتوانند در خصوص نحو مي
   دارائيصگشت خالرب •
مايه مسـتهلک شده اوليه رس سبح بر،ز اعمال ماليات ا سود بالقوه يک پروژه را قبل، دارائيصگشت خالرب

 .شود ر نظر گرفته مي دوليه و جاري نيز معموالً اهاي بقيه هزينه. دهد نشان مي

  ـ تأمين بودجه٧ ـ ٢
 :تأمين نمودرا  ها وژهرم جهت پزتوان بودجه ال  ميشبه چند رو

   داخليتبه صور •
که  آنجا از. گردد مي مـينأ تتکرگذاري مورد نياز از طريق بودجه معمولي ش  سرمايهش،رون يادر 
 هاي تجاري در  به عنوان فعاليتالًژي را معمور انجوئي در مصرف  خصوص صرفهرنياز د گذاريهاي مورد سرمايه

 مين بودجه آنها در مقابل نيازهاي متعدد ماليأاي باشد تا در ت گونه ها بايد به وژهرپ وجيه اقتصاديت ،گيرند نظر نمي
وري  هرهب به طهاي مربو وژهرپ ي از سازمانها بودجه ساالنه بخصوصي را جهتضبع. يجاد نگردد ا اشکالي،يگرد

 . دهند مي  تخصيصانرژي
ي و تعيين بياز ار،صول حجوئي قابل فهصريافته و   عتبار تخصيص اگونه موارد با توجه به تقدم در اينق ح

جوئي قابل حصول از  ست که با استفاده از بخشي از صرفهن اممک،  در صورت وجود وقت،با وجود اين. گردد يم
 انرژي را وري  يک برنامه بهره،هاي بعدي از پروژهين جه موردمين بود تأدون هزينه جهت بهاي کم هزينه يا روژهپ

 .كامالً خودكفا نمود
  به صورت خارجي •

تر که در آن وام از  پيچيده هاي از به صورت وام مستقيم و يا به صورتين گذاري مورد  سرمايهش،در اين رو
ا پيشنهاد ردادهايي رکنون قراتها اركبعضي ش. گردد مي مينأ ت،شود  حاصل باز پرداخت ميئيجو طريق صرفه

 سهمي از اًنت مديريت شده و ضمرك از شج خاررصورت کامل توسط يک مشاو نمايند که در آن پروژه به مي
 ي باقيت اصلركاي ش برصيل سود خا،عموماً در اين نوع قراردادها. نمايد ا دريافت ميرل صجوئي حا رفهص
 .ماند يم

 ٢دادي انرژيرمديريت قرا •
تي ممکن ركعنوان مثال چنين ش به. گيرد سسه را بعهده ميؤمين نيازهاي مأت بيروني ترك يک ش،ش وين رادر 

گرمايش و توان را  دي تولركيبيخار جديد و يا يک واحد ت بديگ، بعهده بگيرد که در محل اي را است پروژه
 و ملكاه صورت به و مودنمين أهيزات تجم را جهت خريد تزت بودجه الركين شا. اندازي نمايد نصب و راه

________________________________________________________________________________ 
1 Discounted Cash Flow (DCF) 
2 Contract Energy Management (CEM) 



ي را جهت استفاده و بسارتحومزبور، صت ركي اين امر شپ رد. گيرد رداوي از آنها را به عهده ميب اندازي و بهره اهر
ست که بدون نياز  اسسه اصلي اينؤحاصل جهت م فع منا. نمايد ميل سارسسه اصلي اؤه سـوخت به مننيز هـزي

رداخت ي را پرمتي ك هـزينه انـرژر،انه و ديگ بخاخي از مـوتورربردا هودجه سنگين الزم و نيز بهر بمـينأبه ت
  .نمايد مي

  ـ اجراي پيشنهادات٧ ـ ٣
. در مصرف انرژي تعيين شـود     ويي  ج  رفههت ص جه    وکه امکانات بالق     ي آن است  رژنامه مميزي ان    ر يک ب  زهدف ا 

گيـري     بايد تصميم  ، نيز بودجه مورد نياز در دسترس      برنامه و  يابي اقتصادي از اين امـکانات بالقوه در طي       رزبعد از ا  
ريـزي   نامـه اين پيشنهادات بايـد بـه صـورت بر        . در پياده شدن و اعمال را دا      زشيشنهادات ار ز پ شود که کدام يک ا    

  .گردند اي اجرا هشد
کـرد را   ظيم نمـود و عمل    تنرژي  نا  مصرف ر بايد اهداف جديدي را د     ،گرديد  که روشها و پيشنهادات اعمال      ينزما

  .گردد مين اهداف اطمينان حاصلأقرارداد تا از چگونگي ت تري و نـظابيارزين اهداف مورد ا ادر مقايسه با
 

 ضرايب تبديل انرژي: ١پيوست 
 SI ـ واحدهاي ١ ـ ١

 .دهند مقادير بزرگ را با ضريب زير نشان مي.  ، ژول استSIواحد انرژي در 
 

 
 ي ـ ضرايب تبديل واحدهاي انرژ١ ـ ٢
 

 
 



 ١ ـ ارزش انرژي حرارتي مواد سوختي١ ـ ٣
  مگاژول بر گالن١٨٥:                  سوخت نفت

  مگاژول بر ليتر٨/٤٠                                      
  مگاژول بر كيلوگرم٣/٤٣                                     
 ل بر تن گيگاژو٣/٤٣                                     
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  مگاژول بر مترمكعب٦/٣٨گاز طبيعي                        

Derv                             مگاژول بر گالن١٧٧   
  مگاژول بر گالن                   ١٨٩هاي مايع ديگر         سوخت
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