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  ﴾شهر و مصرف بهينه انرژي﴿

  مناطق شهريو بهبود محيط زيست انرژي در جويي   صرفهراهنمايي براي

  
  

  مقدمه

 بـا   بيـشتر كـشورهاي جهـان     در  و محلي   هاي ملي     دولتامروزه  

 را بـراي     جديدي يها  ي انرژي و سوخت، روش    ها  افزايش هزينه 

ـ  .انـد    مورد مطالعـه قـرار داده      انرژي در   جويي صرفه کـارگيري    ه ب

ي هـا    بهـسازي سـاختمان    ،سوخت گياهي در ناوگان حمل و نقل      

و عمومي جهت برقـراري اسـتانداردهاي بهينـه سـازي مـصرف             

  . از آن جمله استاين مقالهكارهاي معرفي شده در  ديگر راه

  

  ساختمان سبز 

ري بـر روي    ها نقـش مـؤث      طراحي، ساخت و نگهداري ساختمان    

هـا يكـي از عوامـل     سـاختمان . محيط زيست و منابع طبيعي دارد  

طبـق  . اصلي ايجاد آلودگي به ويژه آلودگي هوا در شهرها هستند         

در ) اكسيدكربن  دي( درصد آلودگي هوا     ۳۵ ،برآورد كشور آمريكا  

ها بـيش     ساختمانعموماً  . كنند  ها ايجاد مي    اين كشور را ساختمان   

، بر محيط زيست تـأثير منفـي        كنند مصرف مي انرژي  از نياز خود    

هايي بـراي   حل بنابراين يافتن راه. كنند گذارند و زباله توليد مي  مي

  .رسد تر ضروري به نظر مي هاي پاك ساختن ساختمان

  

كـه بـه آن سـاختمان       ) دار محـيط زيـست      دوست(مان سبز   ساخت

رف سازي مـص     بهينه هاي    حل  يكي از راه  شود،    پايدار نيز گفته مي   

سـازي   از طريـق بهينـه   سـبز   سـاختمان . اسـت در شـهرها  انرژي  

تجديـد و حفـظ منـابع         هاي قابل   مصرف انرژي، استفاده از انرژي    

 كـاهش تـأثيرات محيطـي       ،حفاظت از منابع طبيعـي    آبي موجب   

 سـاختمان سـبز     .شود  مي  ايجاد يك محيط راحت و سالم       و زباله

  :هايي به شرح زير است داراي ويژگي

  

ــه .۱ ــ بهين ــابع   س ــتفاده از من ــرژي و اس ــصرف ان ازي م

اسـتفاده از   و  هاي غيرقابل نفـوذ       نصب پنجره : تجديد  قابل

 از جملـه راهكارهـاي      هاي با انرژي تجديدشـدني      سيستم

 .سازي مصرف انرژي است بهينه
  

 فـضاهاي سـاخته شـده       :مثبت بر محيط زيست   تأثيرات   .۲

هـا    سـاختمان . رات زيادي بر روي محيط زيست دارند      يتأث

هـاي حفاظـت از       در صـورت رعايـت شـاخص      توانند    مي

  .تأثيرات مثبتي بر محيط زيست بگذارندطبيعت 
  

حفـظ منـابع طبيعـي يكـي از         : حافظت از منابع طبيعـي    م .۳

تـوان    مي به عنوان مثال      كه هاي سبز است    اصول ساختمان 

 : موارد زير را نام برد
  

 كـه قابـل بازگـشت بـه         الح سـاختماني  صماستفاده از    

 .عت هستندچرخه طبي
 

 ي ساخت و سازها  به حداقل رساندن زباله 
  

هاي سازگار با مصرف بهينه آب كـه بـا             نصب سيستم  

 تأمين آب   هاي عمليات   حفظ منابع باعث كاهش هزينه    

 .شود مي
  

هـا كـه باعـث        نا ساختم   گياهان بر روي سقف    كاشتن  

  ســرد شــدن هــواي شــهر وكــاهش انــرژي مــصرفي

 .شود مي
  

هـاي بـا مـصرف بهينـه        سـاختمان : كيفيت هواي درونـي    .۴

امـر   هستند كه ايـن      نفوذناپذيرانرژي معموالً در برابر هوا      

مــشكالتي را بــراي هــواي داخــل ســاختمان بــه وجــود  

هاي تهويه مكانيكي و اسـتفاده        استفاده از سيستم  . آورد  مي

هـا ايـن      از مواد شيميايي و سـمي در سـاخت خانـه          كمتر  

 .كند مشكل را رفع مي
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 آشنايي با مديريت شهري
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توانند با اعمال     هاي محلي مي    ها و دولت     ديگر شهرداري  از طرف 

هــاي ســبز بــا  هــاي مــشخص، دســتيابي بــه ســاختمان سياســت

در راسـتاي ايـن    . هاي فوق در شـهرها را تـسهيل نماينـد           ويژگي

هـا و     آيد به شهرداري    هدف، انجام اقداماتي شبيه آنچه در پي مي       

  :گردد هاي محلي توصيه مي دولت
  

عالوه بر مالکيـت    هاي محلي     ا و دولت  ه  شهرداري: خريد 

ي ها   و زيرساخت  ها  و ساماندهي شمار زيادي از ساختمان     

از کاغذ گرفته تا    حمل و نقل، محصوالت بسيار زيادي را        

ـ   و به همين جهـت     خريداري مي کنند  روغن موتور     ثيرأت

 نهادهای موفـق  تحت اين شرايط    . زيادي روي بازار دارند   

 محـيط   سـازگار بـا    خريـد لـوازم      گذاري با بنيان توانند    مي

محـصوالت  اينگونه   بازاري ثابت براي     ،زيست به سرعت  

  . ايجاد نمايند
  

: )ي انـرژي  هـا   حـسابرسي  (هـا    و عملکـرد   ها  ساختمان 

بايـد بـه    هـستند كـه   زيـادي ي هـا  ساختمانداراي  شهرها  

هدايت يک حسابرسي   . پول بپردازند  خاطر مصرف انرژي  

هـا و     شـهرداري يـار   ي تحـت اخت   هـا   انرژي در سـاختمان   

دهـد تـا     ايـن اجـازه را بـه شـهرها مـي          هاي محلي     دولت

تـرين و    صـرفه  مقرون بـه   ونموده   كنترلمصرف انرژي را    

  .  را پيدا کنندها  بهسازي اين ساختمان راههايمؤثرترين
  

ليـست  درحاليکه  : استانداردهاي محيط زيستي ساختمان    

ــي    ــاختمان م ــرژي س ــصارف ان ــرداري از م ــد در  ب توان

 مفيد باشد، اجـراي اسـتانداردهاي       ها  سازي ساختمان  هينهب

 داشـتن  ،ي شـهري  هـا   محيط زيستي ساختمان براي پروژه    

را تضمين ي پر بازده و دوستدار محيط زيست     ها  ساختمان

ــد مــي داراي جــواز اســتفاده از  ي ســبزهــا ســاختمان. كن

 ايـن   .باشـند  مـي  ١ ليـد  سنجش ساختمان سـبز   ي  ها  سيستم

هـاي بـا      تاندارد ملي براي ساختمان   اسيک سيستم   سيستم  

 كه توسط شوراي ساختمان سـبز       بودهكارآيي باال و پايدار     

محـيط  بـر    تأثير يک ساختمان     و آمريكا معرفي شده است   

ــست ــ زي ــدازه  ه را ب ــل ان ــور کام ــي  ط ــري م ــد گي  .کن

 )www.usgbc.org/LEED(  

  

  

                                                 
1 LEED: Leadership in Energy and Environmental 

Design 

سـاختمان  اسـتفاده از    : ساختمان سبز و  بخش خصوصي    

بخـش خـصوصي    بـراي   سبز هم براي بخش دولتي وهم       

بازدهی بيـشتر   ي سبز   ها  کارمندان در ساختمان  . مفيد است 

در منافع محـيط زيـستي      نيز   جامعه   داشته و به اين وسيله    

هـا و     شـهرداري  به همين علت  . استساختمان سبز سهيم    

 پيروي از اين    بخش خصوصي را به   بايد  هاي محلي     دولت

 يماليـات ي  ها  مشوقاين کار از طريق     . نمايداصول تشويق   

  .پذير است انجامي دولتي در شهر ها  کمک هزينهو
  

ــه  ــاختماني  روز ب ــوانين س ــاني ق ــهرداري: رس ــا و  ش ه

ي ها   براي اطمينان از اينکه همه ساختمان      هاي محلي   دولت

 حـداقلي از رانـدمان مـصرف انـرژي را           ،جديد در منطقه  

روز  ند مي توانند قوانين موجود ساختمان سازي را بـه          دار

 که از آخـرين      نمايند ي جديد را ملزم   ها   و ساختمان  ودهنم

المللـي حفاظـت از انـرژي        قـوانين بـين   و  ي  هـا   استاندارد

رساني قوانين ساختمان سازي شـهري       روز به. كنندپيروي  

المللـي حفاظـت از     ي بـين  هـا   به آخرين استاندارد   با توجه 

ي جديـد انـرژي     هـا   کند کـه سـاختمان      تضمين مي  انرژي

 آلودگي کمتري به محيط زيـست       نموده و کمتري مصرف   

آسـايش و رانـدمان را      بـه ايـن وسـيله       نماينـد و     وارد مي 

  .دهند افزايش مي
 

روشي ديگر بـراي کـاهش مـصرف    : ٢پمپ زمين گرمايي  

ي هـا    در شهرها نصب سيـستم      مالي توانافزايش  انرژي و   

ي جديـد سـاختمان     هـا   مـايي در پـروژه    حرارتي زمين گر  

ي زمـين گرمـايي بـراي       هـا   پمپ. سازي يا نوسازي است   

ــرژي در ســاختمان ــا سيــستم هــا کــاهش تقاضــاي ان ي ب

"HVAC"انـد   براي هواي گـرم و سـرد طراحـي شـده           ٣ .

ي گرمايي با استفاده از يک سيال دوستدار محـيط          ها  پمپ

 ،)مـشابه ضـد يـخ     (که قابليت تبادل حرارتی دارد      زيست  

گرما را در زمستان از زمين به خانه و در تابستان از خانـه              

بـازده اسـت و      اين فرآيند بسيار پر   . کنند به زمين منتقل مي   

 عالوه بـر    .دهد  درصد کاهش مي   ۶۰ تا   ۳۰مصرف برق را    

کـارگيري و نگهـداري آن کـامالً پـايين           هي ب ها  اين، هزينه 

  . است

  

                                                 
2 Geothermal Heat Pumps 
3 Heating Ventilation and Air Conditioning 
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 ۴۵آمريکای شمالی در : بهسازی بازده انرژی در زمان فروش 

 درصد چوب ۵۰ درصد آب آشاميدنی و ۸۰درصد انرژی، 

به اين دليل، . شود استفاده مي ها  توسط ساختمانها جنگل

 ها يی هستند که ساختمانها شهرها در حال بکارگيری استراتژی

ی ها  برای ساختمانها يکی از اين استراتژی. تر نمايندهرا پربازد

 راندمان در  ی بودن بهسازی ضرور,تحت مالکيت خصوصی

  .استساختمان هنگام فروش 

  

  اي گاز زباله 

. اي در حومه خـود دارنـد       تقريباً تمامي شهرها گورستان زباله    

 ها  تعداد رو به افزايشي از شهرها متان حاصل از اين گورستان          

در . كننـد   و از آن براي توليد نيـرو اسـتفاده مـي     نمودهرا مهار   

 پــروژه عملــي انــرژي ۳۸۰ تقريبــاً ۲۰۰۴در دســامبر امريكــا 

"LFG"گورستان که کانديـد مناسـبي بـراي         ۶۰۰ و بيش از     ٤ 

در حـدود   در حال حاضـر     . ، وجود داشت   هستند ها  اين پروژه 

کننـد و يـک سـوم بـاقي           برق توليد مـي    ها  دو سوم اين پروژه   

فرستند تا از آن براي اهداف گرمايي        مانده گاز را به محلي مي     

  .گردداستفاده 

 
  ي ترافيکيها م و چراغئروز رساني عال به 

 سـت محلي اي  ها   عالمت ترافيکي که متعلق به دولت      ها  يليونم

 ساعته مشغول کار هستند و انرژي قابـل تـوجهي مـصرف            ٢٤

 بـه   جديـدي  ابتکار ي محلي ها  بعضي دولت به تازگي    . کنند مي

ديودهاي تر   م پربازده ئم پرنور را با عال    ئاند و اين عال    خرج داده 

 در صد کمتر انـرژي      ٩٠اند که     جايگزين کرده  )LED(نوري  

 هـا  تـر از قبلـي   د و نورانينکن عمر مي   سال بيشتر  ١٠ ومصرف  

  .دنآي به نظر مينيز 
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  ی ذخيره انرژیها توافقنامه

ی صـنعتی   ها  ها، شرکت  دولت،  ESPC۵ قراردادی مشهور به  

زده مند به پيگيـری معيارهـای بـا        و مديران امالکی را که عالقه     

ی خـصوصی   هـا   سـازد تـا بـا سـازمان        يانرژی هستند قادر مـ    

ی خـدمات انـرژی     هـا   متخصص در بازده انرژی به نام شرکت      

ی مفصلی  ها  ی خدمات انرژی ارزيابی   ها  شرکت. قرارداد ببندند 

ی الزم  هـا   جويی تضمينی در انرژی و همچنين هزينـه        از صرفه 

 شـته و  گذاجويی را در اختيار مـشتريان خـود          برای اين صرفه  

ی بهسازی و   ها  هزينه. دهند سپس بهسازی راندمان را انجام می     

ی خــدمات انــرژی نهايتــاً از طريــق هــا الزحمــه شــرکت حــق

هزينـه  . شـوند  ی انـرژی جبـران مـی      هـا   جويی در هزينه   صرفه

 طی چند سال بـا      ها  راندمانو بهسازی   بسياری از اين سنجش     

  .ت اسانجام شده ناشي از آن مستهلك شدهی ها ذخيره

  

  های شورای اسالمی شهر مشهدمرکز پژوهش

)٤/٦/١٣٨٥(  
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