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چکیده
انرژی ،بحران قرن کنونی است .به علت موقعیت ،طراحی و ساخت نامناسب ساختمانها و عدم نگهداری
مناسب سیستمهای گرمايشی و سرمايشی ،مقدار زيادی از انرژی در ساختمانها تلف میگردد .اين اتالف
انرژی ،عالوه بر از بین بردن منابع طبیعی کشورها باعث آلودهسازی هوای شهرها نیز می شود .نگاهی به سرانه
 3برابری مصرف انرژی در ايران نسبت به میانگین جهانی ،اهمیت بکارگیری ساختمان سبز را دوچندان می-
کند .رويکرد سیاسی–اقتصادی کنونی کشورهای توسعه يافته با توجه به مواردی از قبیل نوسانات قیمت
حاملهای انرژی و عدم امنیت بازار از يک سو و مسئله گرم شدن کره زمین از سوی ديگر ،بر تولید و استفاده
از انرژیهای تجديد پذير و کاهش مصرف انرژی شکل گرفته است .يکی از راهکارهای بنیادی در تحقق اين
رويکرد ساختمان سبزی میباشد که در آن عالوه بر حذف سوختهای فسیلی و بهرهگیری از راهکارهای
هوشمند بهینهسازی مصرف انرژی و افزايش راندمان و در نتیجه حافظت از محیط زيست ،انرژی مورد نیاز در
خود ساختمان از طريق سیستمهای نوين تولید انرژی پاک تعبیه شده در آن تولید و تامین میشود .در اين
مقاله بهرهگیری از تمامی تمهیدات کاهش مصرف انرژی اعم از موقعیتيابی محل ساختمان ،تمهیدات عمرانی
و سازهای ،معماری و تأسیسات الکتريکی و مکانیکی در تحقق ساختمان سبز همچنین به کارگیری تکنیکهای
خانه هوشمند در کاهش مصرف انرژی و استفاده از تمام ظرفیتهای تولید انرژیهای تجديدپذير به خصوص
روشهای نوين آن بررسی شده و در نهايت میزان اثر بخشی اين راهکارها در کاهش مصرف انرژی توسط نرم
افزار معتبر  e_QUESTمشخص میگردد.
واژههای کلیدی :ساختمان سبز-ساختمان هوشمند-انرژیهای تجدیدپذیر-بهینه سازی مصرف
انرژی-نرمافزار .e_QUEST

 -1مقدمه:
مهمترين دلیل توسعه جنبش ساخت وساز سبز ،افزايش شديد قیمت نفت در دهه 1۹۷۰میالدی و بوجود آمدن شوک
بحران انرژی است .کاهش انرژیهای فسیلی و کمبود منابع طبیعی ،صرفهجويی در مصرف انرژی و  ، ...استفاده از انرژیهای
تجديدپذير را ضروری نمود.
در کشور آمريکا فرمان قانون سیاست انرژی در سال  2۰۰۵قانونی شد که موجب کاهش مالیات مالکانی میشود که میتوانند
استفاده از تغییرات کارآمد انرژی ،همچون صفحات خورشیدی و ديگر وسايل انرژی خورشیدی را در خانه هايشان نشان
دهند]1[.
درحال حاضر متأسفانه بهینهسازی مصرف انرژی ،صرفهجويی و کاربرد انرژیهای تجديدپذير نقـش ناچیزی را در فرهنـﮓ
سـاختمانی کشورمان دارد.
يک ساختمان سبز با توجه به میزان سازگاری با محیط زيست و فناوری های آن می تواند يک ساختمان انرژی صفر (يا نزديک
صفر) يا خانهای همراه با تولید انرژی باشد .يک خانه انرژی صفر ،که با  ZNE1و  NZEB2شناخته می شود ،انرژی مصرف
نمی کند و آزادسازی کربن نیز ندارد.
ساختمان هايی که در طول يک سال انرژی تولیدی شان از مصرفی شان بیشتر است ،ساختمان های انرژی پالس 3نامیده می-
شوند .همچنین خانه هايی که مصرف انرژی آنها نزديک به صفر است ،ساختمان های با انرژی نزديک به صفر 4يا خانه های با
انرژی بسیارکم ۵نامیده می شوند.
استفاده بهینه از انرژی خورشیدی ،طراحی موقعیت پنجرهها ،وجوه ساختمان ،ايوانها ،سايبانها و درختها به جهت بیشترين
بهرهبرداری ،در اين ساختمانها مورد توجه قرار دارد .توجه بر باد و تأثیر آن بر ساختمان با توجه به اقلیم موجود در طراحیها
بسیار مؤثر میباشد .استفاده از فضای سبز بر روی بام ساختمان و استفاده از مصالح بازيافتی يا قابل بازيافت در ساختمان از
جمله راهکارهای مؤثر در اين بخش است .يک ساختمان سبز می بايست عالوه بر تأمین احتیاجات ساکنین آن  ،سالمتی،
رضايت و خشنودی ،بهرهوری و نشاط ساکنین خود را برآورده نمايید.
الزم به ذکر است تاکنون تحقیقات و بررسیهای زيادی درخصوص ساختمان سبز ،ساختمان هوشمند و انرژیهای تجديدپذير
به صورت مجزا در سطو ح مختلف ملی و بین المللی صورت گرفته است لیکن به ندرت تحقیق کاملی درخصوص ترکیب و
کاربرد هر سه موضوع در يک ساختمان انجام شده است .لذا در اين مقاله ترکیب ساختمان سبز ،ساختمان هوشمند و استفاده
از انواع مختلف انرژی های تجديدپذير ،توأمان و در راستای کاهش حداکثری مصرف انرژی و بر اساس واقعیتها و وضعیت
کنونی ساختوساز در کشورمان و به دور از روياپردازی ،در يک ساختمان مسکونی با  ۵سقف(يک زيرزمین به صورت پارکینﮓ،
همکف و سه طبقه باالی آن به صورت مسکونی،با مساحت  1۵۰مترمربع در هر طبقه و مجموع  ۷۵۰متر مربع زيربنا) در شهر
اصفهان مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.

-2الزامات و ضوابط ملی و بین المللی کاهش مصرف انرژی:
الف -مصوبه هیأت محترم وزيران درخصوص آيین نامه اجرايی صرفهجويی مصرف انرژی در ساختمانها در جلسه مورخ
 ،۹6/۷/3۰با هدف صرفهجويی مصرف انرژی در ساختمانها از طريق جهتگیری به سوی ساختمان سبز و ارتقای بهرهوری
انرژی و کاهش آاليندههای زيست محیطی.
ب -قانون اصالح الگوی مصرف انرژی مشتمل بر  ۷۵ماده و  2۰تبصره در  12فصل ،مصوب  8۹/12/4مجلس شورای اسالمی .
پ -مبحث  1۹مقررات ملی ساختمان ويرايش سال  138۹تهیه شده توسط دفتر تدوين مقررات ملی ساختمان.
1 Zero Net Energy
2 Net Zero Energy Building
3 Energy-plus buildings
4 Near-zero energy buildings
5 Ultra-low energy houses

ت -استاندارد جهانی  LEED6که مربوط به مديريت انرژی و طراحی اقلیمی بوده و يک برنامه برای ساختمانهای سبز است
که از سال  1۹۹4میالدی در انجمن ساختمان سبز اياالت متحده آمريکا ارائه شد.
اين استاندارد درصورتی که ساختمان موفق به اخذ امتیازهای الزم گردد منتج به صدور گواهینامه در چهار سطح گواهینامه
( LEEDحداقل امتیاز) -سطح نقرهای -سطح طاليی و سطح پالتینی می گردد.
ث -سیستم رتبه بندی  BREEAMکه در حقیقت متداولترين سامانه جهت ارزيابی میزان پايداری انواع ساختمانها در
انگلستان است .اين سامانه ،ساختمانها را براساس نوع کاربری در هشت گروه شامل مسکونی ،اداری ،تجاری ،آموزشی ،صنعتی،
درمانی ،دادگاه و زندان جای می دهد و دارای سطوح زير می باشد:
8
 تأيید شده با پیش نیاز حداقل  2۵درصد امتیازات. قابل قبول ۷با پیش نیاز حداقل  1۰درصد امتیازات. خیلی خوب 1۰با پیش نیاز حداقل  ۵۵درصد از امتیازات. خوب ۹با پیش نیاز حداقل  4۰درصد از امتیازات. بسیار عالی 12با پیش نیاز حداقل  8۵درصد از امتیازات. عالی 11با پیش نیاز حداقل  ۷۰درصد از امتیازات.از جمله ديگر استانداردها در اين خصوص می توان به استاندارد  EN16001 ،ISO 50001 ،IECC 13اشاره نمود.

 -3اصول کلی و توصیه ها در زمینه طراحی ساختمان:
طراحی معماری ساختمان بايد سازگار با اقلیم باشد تا ساختمان از شرايط و امکان های مطلوب طبیعی بهرهگیری نمايد و در-
برابر شرايط نامطلوب اقلیمی محافظت گردد .اين رويکرد در طراحی معماری ساختمان موجب می شود تا مقدار انرژی مورد
نیاز برای تأمین شرايط آسايش حرارتی به حداقل برسد و بخشی از آن از طريق طبیعی فراهم گردد .عالوه بر عايق کاری
حرارتی ،14برخی از تدابیر موثر در بهرهگیری از انرژی های طبیعی در ساختمان عبارتند از :
 حجم و فرم کلی ساختمان جهتگیری ساختمان جدارهای نورگذر جانمايی فضاهای داخلی اينرسی حرارتی جدارها سايبانهاتهويه طبیعی و ]2[ ...برخی از ديگر تدابیر عبارتند از:
 استفاده از سیستم مرکزی گرمايش و سرمايش پربازده بهره گیری بهینه از روشنايی طبیعی و مصنوعی استفاده از سنسورهای مختلف و ... -استفاده از بام سبز

 -4برچسب انرژی:
 -1-4برچسب انرژی وسایل:
برچسب انرژی ،مصرف کنندگان را با میزان کارايی انرژی وسايل آشنا می سازد  .در برچسب انرژی هفت حرف التین از  Aتا
 Gو هفت رنﮓ از سبز تا قرمز مشخص شده است .حرف  Aو رنﮓ سبز پررنﮓ نشانگر کمترين مصرف انرژی و بیشترين کارايی
وسیله و حرف  Gو رنﮓ قرمز نشانگر بیشترين مصرف و کمترين کارايی وسیله می باشد.
درجه بندی مصرف انرژی بر اساس مصرف سالیانه برحسب  KWh/yearو مطابق با زيربند  1-6از استاندارد ملی ايران به
شماره  14۵۷۷محاسبه و تا نزديک ترين عدد صحیح گرد می شود.
6 Leadership in Energy and Environmental Design standards
7 ACCEPTABLE
8 PASS
9 GOOD
10 Very GOOD
11 EXCELLENT
12 OUTSTANDING
13 International Energy Conservation Code
14 Thermal Insulation

در ساختمان شبیه سازی شده در اين مقاله تمامی لوازم الکتريکی (اعم از سیستم روشنائی  ،LEDسرمايش ،تهويه و وسايل
الکتريکی منزل) ،آب (مشابه تأسیسات آب کفا ،دستشويیهای آب نگهدار ،دوشهای حمام و هوا دهندههای شیر آب که عالوه
بر کاهش مصرف آب ،بار سیستم سپتیک يا عملکرد دستگاه فاضالب را نیز کم میکنند ،استفاده از ضايعات و خصوصا استفاده
از پساب در تولید آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز ،استفاده از شیرهای فنری يا شیرهای دارای چشم الکترونیکی) و گازی
(گرمايش و پختوپز) با باالترين بازده انرژی انتخاب شده است .شايان ذکر است برخی از لوازم الکتريکی که دارای رده مصرف
 A+و يا  A++و باالتر می باشند نیز مدنظر قرار گرفته اند.
 -2-4برچسب انرژی ساختمان:
برچسب انرژی ساختمان در ساختمان های مسکونی بر اساس استاندارد ملی ايران به شماره  142۵3تحت عنوان "ساختمان
مسکونی–تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی" صورت میگیرد.
در حقیقت برچسب انرژی ساختمان ابزار کلیدی برای کاهش مصرف انرژی و بهبود عمکلرد انرژی در ساختمان های موجود و
در حال ساخت است .با اجرای طرح برچسب دهی انرژی در ساختمان ها عالوه بر مشخص نمودن رده انرژی ساختمان ها می
توان نظارت بر اجرای اقدامات بهینه سازی و صرفه جويی در مصرف انرژی هر ساختمان و ارتقاء ساالنه رده انرژی ساختمان ها
را برنامه ريزی نمود.
برچسب انرژی به عنوان روشی برای نشان دادن انطباق ساختمان با قوانین و کدهای ساختمانی و همچنین برای مقايسه
عملکرد انرژی ساختمان های مشابه و مقايسه با ساختمان های قديمی تر مورد استفاده قرار می گیرد]3[ .
با استفاده از روش های زير می توان رده مصرف انرژی ساختمان را تعیین نمود:
• شبیه سازی :با استفاده از نرمافزارهای شبیه سازی مانند ، IES ، Green Building Studio ، ECOTECT ،]4[ e_Quest
۷[ Design Builder ،]۵[ Energy plusو DOE ، ]6و  . . .شبیه سازی می گردد .
• روش های محاسباتی :با استفاده از روابط و محاسبه مصرف انرژی در يک بازه زمانی.
• روش های امتیازدهی :با تعیین امتیاز قابل تعلق به قسمت های مختلف مانند عايقکاری ،سیستم های کنترلی ،سیستم های
خورشیدی ،تولید انرژی در محل و ...
و پس از مشخص نمودن میزان مصرف انرژی سالیانه می توان به کمک شکل  ،1نوع ساختمان را به لحاظ مصرف انرژی
مشخص نمود.

شکل  – 1برچسب انرژی ساختمان بر اساس میزان مصرف سالیانه انرژی به ازای هر مترمربع[]8

-5استفاده از انرژی های تجدیدپذیر:
خوشبختانه در کشور ما استفاده از اين انرژی های در حال گسترش است به نحوی که به لحاظ استانداردهای ملی مرتبط با
انرژیهای تجديدپذير از وضعیت مناسبی برخودار بوده و بالغ بر  311عنوان از عناوين استانداردهای ملی به اين حوزه ( انرژی
خورشیدی ،انرژی باد ،زيست توده ،زمین گرمايی ،هیدروژن و پیل سوختی و  ) ...اختصاص دارد.
در اين مقاله از هر دو روش بهرهگیری از انرژی خورشیدی شامل روش غیر فعال (از قبیل تکنیک ديوار سنگین ،1۵ديوار
ترمب ،16مکش گرما 1۷و تهويه طبیعی) و روش فعال ( استفاده از نور خورشید در تولید برق و استفاده از حرارت تولید شده
توسط خورشید )18که دارای سیستم های دنبال کننده تابش خورشید 1۹و دنبال کننده حداکثر توان ( ) MPPT2۰همچنین
خوراکپزهای خورشیدی و آبگرمکن های خورشیدی هوشمند لوله خالء( 21دارای قابلیت های نظیر کنترلر دمای مرکزی،
نمايشگر دما و سطح آب مخزن ،آبگیری اتوماتیک و دستی با شیر برقی ،گرمکن پشتیبان برای روزهای خیلی سرد زمستان،
باتری پشتیبان و غیره) ،انرژی باد و برخی از روش های نوين تولید انرژی های تجديد پذير استفاده شده است.
همچنین در ساختمان مدنظر از برخی روش های نوين تولید انرژی به شرح ذيل استفاده شده است:

الف -تولید برق از شبکه آبرسانی:
درخشان22

با توجه به عبور حجم زيادی از آب بطور دائم در لوله های آبرسانی ،از عبور جريان آب در لوله توسط سیستم لوله
ساخت شرکت  Lucid Energyبرق تولید می گردد .همانطور که در شکل  2مشاهده می گردد ،با جاری شدن آب در لوله ها
چهار توربین به گردش در می آيند که در باالی هر توربین و خارج از لوله ها ژنراتوری قرار می گیرد تا انرژی مهار شده را به
الکتريستیه تبديل کند]۹[.

شکل  – 2تکنولوژی تولید برق از حرکت آب در لوله

ب -استفاده از شیشه های فتوولتايیک به جای استفاده از شیشه های معمولی در پنجره ها و نما.
پ -استفاده از توربین و انرژی باد.

-6ساختمان هوشمند:23
تفاوت خانه هوشمند با  BMSو اتوماسیون خانگی 24اين ا ست که تجهیزات خانه هوشمند عالوه بر دارا بودن تمامی مزايای
سیستم های مذکور (از قبیل تعريف سناريو بدون محدوديت ،کنترل از راه دور و توانايی کاربر در برنامه ريزی) ،دارای قابلیت
يادگیری با توجه به رفتارهای بهره بردار و قابلیت تصمیم گیری هوشمندانه در شرايط مختلف می باشد.
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Thermal Mass Wall
Trombe Wall
17 Thermo Siphon
18 Solar Thermal Power
19 Sun Tracker
20 Maximum Power Point Tracker
21 Vacuum Tube
22 LucidPipe
23 Smart Home
24 Home Automation
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در حالتی که تعداد تجهیزات زياد باشد ،کنترل و نظارت بر تاسیسات سنتی پیچیده می گردد .برای حل نمودن اين مشکل از
تجهیزات خانه هوشمند که وظیفه تجمیع کنترل همه تاسیسات خانگی از طريق يک پنل کنترلی يا به صورت کنترل از راه
دور ( يونیت کنترلی ،تلفن های همراه هوشمند،کامپیوتر يا اينترنت) را دارد ،استفاده می گردد.
تصور کنید که هنگامی که وارد خانه خود می شويد ،روشنايی آرامش بخش و خوشايندی روشن شود ،پرده ها بسته شود ،و
موسیقی مورد عالقه شما پخش شود .ديگر الزم نیست نگران تنظیم سطح روشنايی در اتاق پذيرايی هنگام ورود سرزده مهمان
باشید -همه اين کارها تنها با فشردن يک کلید برای تغییر سناريو به مثال " مالقات عصرگاهی " " ،شام " يا " تماشای فیلم "
انجام می شود .وقتی که هنگام صبح برای رفتن به سرکار عجله داريد ،ديگر الزم نیست نگران اين باشید که آيا چراغ اتاق
خواب را روشن گذاشته ايد يا خیر .وقتی که کلید را در قفل می چرخانید ،سیستم هشدار فعال ،پرده های خارجی بسته ،دما
در اتاق ها کاهش و هر المپ يا سیستم الکترونیکی خانگی فورا خاموش خواهد شد]1۰[ .
اين سیستم های عالوه بر کاهش مصرف انرژی و کنترلی کردن تمام تجهیزات داخل يک خانه ،سیستمهای ايمنی و امنیتی را
به طور کاملی (از قبیل سیستم تهويه ،سیستم ايمنی ،سیستم اعالم و اطفای حريق ،سیستم مديريت روشنايی و انرژی) کنترل
می کند که می توانند ساختمان را در برابر سرقت ،آتش سوزی ،نشت گاز و  ...محافظت کنند .در ساختمان هوشمند بسیاری
از اعمالی که ساکنان از روی عادت و به صورت غیرارادی انجام می دهند ،توسط سیستم های هوشمند انجام می گردد که باعث
صرفه جويی در زمان و هزينه نیروی انسانی می شود .با بهکارگیری انواع و اقسام سنسورها در داخل و خارج ساختمان و با بهره
گیری از يک شبکه و سیستم واحد میتوان به صورت دائمی و بدون درنﮓ اطالعات دما ،فشار ،رطوبت ،دبی هوا ،میزان
اکسیژن و دی اکسیدکربن را در اختیار داشت و از آنها در جهت رسیدن به شرايط ايد ه آل استفاده کرد]11[.
در ساختمان مدنظر از برخی قابلیت های سیستم ساختمان هوشمند تحت پروتکل  KNXبه شرح ذيل استفاده شده است:
 .1باز و بسته کردن خودکار پرده و کرکره ها با موتورايز نمودن آنها بنا به علل مختلف از قبیل تنظیم مصرف انرژی ،باد و
طوفان ،نور خورشید ،مسائل امنیتی و  ...رخ دهد .بنابراين نیاز به سنسور باران ،دما ،باد و  ...می باشد.
 .2سیستم گرمايش و سرمايش (موتورخانه مرکزی) جهت کاهش های مصرف انرژی از طريق کنترل شیرهای برقی گرمايش و
سرمايش ،کنترل بهینه دما ،فعال شدن سیستم های گرمايش و سرمايش به طور اتوماتیک به محض ورود اشخاص به اتاق و
تنظیم فن کوئل ها در حالت  Standbyبه هنگام خالی بودن منزل.
 .3کنترل از راه دور از طريق تلفن يا اينترنت ( می توان سیستم روشنايی ،تهويه هوا و يا امنیت خانه را کنترل نمود .مثال با
روشن و خاموش کردن المپ ها ،تغییر حاالت پرده ها و ...تظاهر به حضور در ساختمان کرد).
 .4کنترل هوشمند سیستم روشنائی با استفاده از نور طبیعی،سنسورهای کاهنده شدت نور و تشخیص حضور.
همانگونه که در شکل  3مشاهده می گردد ،در ساختمان های هوشمند می توان با کنترل موارد فوق به صورت میانگین تا
حدود  6۰درصد در مصرف انرژی صرفهجويی نمود]12[ .

شکل  – 3میزان کاهش مصرف انرژی با کمک هوشمند سازی به تفکیک مصرف کننده های مختلف انرژی

-7محاسبات سیستم فتوولتایک :
با استفاده از نرم افزار  PVsysو با توجه به حدود  13۰مترمربع مساحت مفید قابل استفاده در بام ساختمان مدنظر اين مقاله
(از  1۵۰مترمربع) ،میزان انرژی تولیدی مطابق شکل  4حاصل می گردد:

شکل  – 4انرژی تولید شده با کمک سیستم فوتوولتايیک

-8شبیه سازی:
 -1-8معرفی نرم افزار:
 e_QUESTيکی از نرم افزارهای آنالیز انرژی پیشرفته ساختمان می باشد که در کشور آمريکا جهت طراحی و آنالیز انرژی
استفاده می گردد .شرکت بهینه سازی مصرف سوخت پس از تصمیم به تهیه نرم افزاری در کشور جهت آنالیز مصارف انرژی و
بررسی نرم افزارهای مختلف در اين زمینه ،اقدام به ترجم ه و اعمال تغییرات و تعبیه اطالعات و امکانات مختلف در جهت
تطابق با شرايط اقلیمی و آب و هوايی کشورمان و شرايط ساخت و ساز ،مصالح و تأسیسات الکتريکی و مکانیکی موجود در
کشور يا به عبارت سادهتر بومی نمودن نرم افزار نمود.
موتور محاسباتی اين نرم افزار  DOE_2.2است که نسخه توسعه يافته  DOE-2می باشد که به صورت گسترده در تمامی دنیا
مورد استفاده قرار میگیرد و اين موضوع بر صحت محاسبات و نتايج نرم افزار صحه می گذارد.

با وارد نمودن اطالعات مختلف جانمائی محل ساختمان ،سازهای و عمرانی ،معماری ،تأسیسات الکتريکی و مکانیکی ساختمان
مسکونی مدنظر (اطالعات تعداد و مساحت طبقات در مقدمه آمده است) در شهر اصفهان به نتايج بند  2-8می رسیم .الزم به
ذکر است با توجه به عدم وجود گزينه های زير در نرم افزار و پس از انجام برآوردهای الزم نتايج بند  3-8بدست می آيد.
الف -عدم وجود گزينهای برای سیستم هوشمند
ب -روشن ماندن سیستم سرمايش در طول ماههای سرد سال
پ-وجود آيتم مصرف انرژی گاز جهت گرمايش آب و عدم امکان حذف آن علی رغم اينکه در ساختمان مدنظر از آبگرمکن
خورشیدی استفاده شده و اين آبگرمکن با توجه به نوع تجهیزات و تعداد بهرهبرداران ،پاسخگوئی نیاز آنها می باشد.
 -2-8خروجی نرم افزار:
در شکل های  6و  ۵میزان مصرف انرژی نشان داده شده است.

شکل  – ۵نمودار مصرف انرژی خروجی نرم افزار در طول سال به تفکیک هر ماه

شکل  – 6مصرف سالیانه انرژی به دست آمده از خروجی نرم افزار

 -3-8خروجی نهائی پس از دقیق سازی و اعمال شرایط هوشمندسازی:
در شکل های  8و  ۷میزان مصرف انرژی نشان داده شده است.

شکل  – ۷نمودار مصرف انرژی دقیق سازی شده در طول سال به تفکیک هر ماه

شکل  – 8مصرف سالیانه انرژی پس از دقیق سازی

-9جمعبندی و نتیجه گیری:
باتوجه به بند  3-8میزان مصرف انرژی سالیانه برق ساختمان مدنظر  ۵۵/324 MWh/yearو گاز  1621۰هزار بیتیيو (معادل
)4/۷۵ MWh/yearمی باشد ،پس خواهیم داشت:
مصرف سالیانه انرژی = میزان مصرف سالیانه برق  +میزان مصرف سالیانه گاز

4/۷۵ MWh/year + ۵۵/324 MWh/year = 6۰/۰۷4 MWh/year
مطابق بخش  ،۷مقدار  3۵/۹۰6 MWh/yearاز عدد فوق توسط انرژی خورشیدی تأمین می گردد .لذا خواهیم داشت:
مصرف واقعی سالیانه انرژی ساختمان = میزان انرژی تولیدی سیستم فتوولتايیک -مصرف سالیانه انرژی
6۰/۰۷4 MWh/year - 3۵/۹۰6 MWh/year= 24/168 MWh/year
و با عنايت به زيربنای  ۷۵۰مترمربع ساختمان خواهیم داشت:
مصرف واقعی سالیانه انرژی به ازای هر مترمربع = زيربنای ساختمان ÷ مصرف واقعی سالیانه انرژی ساختمان
24/168 MWh/year ÷ ۷۵۰ m3 = ۰/۰32224 MWh/year/ m3
پس میزان مصرف واقعی انرژی سالیانه ساختمان  32/224 KWh/year/ m3خواهد بود.
لذا با توجه به شکل  1اين ساختمان در رده  Aانرژی (بین  )۷۰-۰ KWh/year/ m3که باالترين رده می باشد قرار میگیرد.
همانطور که مالحظه گرديد صرفا با استفاده از انرژی فتوولتايیک و با راهکارهای مذکور در مقاله دستیابی به ساختمان سبز به
آسانی امکان پذير می باشد و می توان با حداکثر 3۰درصد افزايش هزينه اولیه ساخت و ساز و به شرط رعايت موارد فنی
مذکور ،از مصرف بی رويه انرژی ،انت شار گازهای گلخانه ای و گرم شدن زمین و همچنین هزينه های تحمیلی انرژی ممانعت
بعمل آورده و به تمامی اهداف ساختمان سبز دست يافت.
بديهی است با استفاده از تمامی راهکارهای اعالم شده ،امکان کاهش بیشتر میزان مصرف انرژی سالیانه و نزديک تر شدن آن
به صفر امکان پذير می باشد.
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