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  چكیده
رين موضوعات مطرح در دنيا بوده و تامين نيازهای جوامع مدرن تنها با چالش محدوديت منابع انرژی، يكی از مهمت

 که دريافت توان می زمينه، اين در شده انجام تحقيقات اساس بر. باشد نمی پذير استفاده از منابع انرژی سنتی، امكان

 کننده مصرف یشورهاعلت ک نياست؛ به هم افتهي شيافزا آوری قرن گذشته به طور سرسام ميدر ن انرژی مصرف ميزان

 گام برداشته د،يجد های یانرژ ینيگزيموجود و همچنين جا های یو استفاده بهينه از انرژ جويی صرفه یبرا ،یانرژ ی

و کار با  یندگجوامع، دستيابی به  حداکثر آرامش، رفاه، و امنيت در محل ز ناي در ديگر مهم مسئله راستا، اين در. اند

 نهيهز ريبه سا یانرژ یها نهيبودن سهم هز نييو پا یدر کشور ما به علت ارزان بودن انرژ .باشد صرف حداقل هزينه می

کاهش مصرف آن اقدام  یدر ساختمان و راه ها یمصرف انرژ یخانوار، تا کنون در خصوص چگونگ نهيها در سبد هز

دن اقتصاد و تجارت، خود را به ش یبا توجه به جهان یمصرف یانرژ متيکه ق جيصورت نگرفته است. اما به تدر یاساس

آن به  هيرو یکند، مصرف و اتالف ب یم دايخانوار پ نهيرا در هز یرساند و نسبت باالتر یم یالملل نيب یها متيسطح ق

از در ساختمان ها  دهد. یرا در معرض خطر قرار م ستيز طيکشور لطمه زده و مح یو چرخه اقتصاد یمل یها هيسرما

 رهيو غ یآبگرم مصرف ستميس ،يیروشنا ستميمطبوع، س هيتهو ستميمانند س یمختلف یخش هابجمله بيمارستان ها 

در  یمصرف انرژ زانيتوان م یها م ستميس نيا یساز نهيشوند. با کنترل و به یشناخته م یبعنوان مصرف کنندگان انرژ

 ساختمان را کاهش داد.

 انرژیانرژی، بهينه سازی، بيمارستان، مصرف  كلیدی: هایواژه

 

 مقدمه
 یوادار یمسكون یانواع ساختمان ها یاز همه  شي،واضح است که ب یمارستانيب زاتيانواع تجه یريلزوم بكار گ ليبه دل

 مارستانيرشد مصرف برق در بخش ب لي.عمده دالندينما یها مصرف م یها هستند که از انواع انرژ مارستانيب ني،ا یوتجار

در بخش  یكيلوازم الكتر ژهيبه و یمصرف کننده انرژ ديولوازم جد ليوسا ورود، یمارستانيب یتعداد تخت ها شيکشور افزا یها

به  ازين شيوافزا یمياقل طيشرا ريي،تغ یمارستانيب نگيملزومات هتل ردرييوتغ ی،باال رفتن سطح رفاه اجتماع یكينيپاراکل یها

وآخراالمر هم بحث  مارانيتوسط پرسنل وب یرف انرژمص حيصح یالگو ها تيعدم رعا ،یبرق شيوگرما شيسرما یسامانه ها

 یشده ،مصرف انرژ هيآمار ارا نيباشد. طبق آخر یم یمارستانيمطبوع ب هيتهو ساتيساختمان وتاس یمصرف انرژ یتلفات باال

مصرف  نيکشور)بزرگتر يینها یمصرف انرژ %53گروه هستند(  نيجزء ا یو مراکز درمان مارستانهاي)ب یو عموم یبخش خانگ

درصد  34تا  04 نيب یکاهش مصرف انرژ ليدر کشور  پتانس رفتهيطبق مطالعات انجام پذ گرياست.از طرف د ودهکننده( ب

دالر  خواهد  ارديليم 14 انهيکاهش  سال زانيم نيا یکه ارزش مال افتيدر توانيمحاسبه ساده م کيبرآورد شده است که با 

 بود.
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برق در  دیتول نییراندمان پا - کرد: ميرا به چهار بخش تقس مارستانهايدر ب یانرژ نيتوان مشكالت تأم یاساس م نيبرهم

 كشور: 

تا %55 نيبرق در کشور )ب ديتول نييشود و بدان معناست که با توجه به راندمان پا یمحسوب م یمشكل که مسأله مل نيا

 گردد. یهمواره تلف م یمل هي( بخش اعظم سرما53%

مداوم برق  نيتوان از تأم یبرق نم عيو توز ديبرق: به علت مشكالت موجود در تول نيدر تأم تيو امن یداريعدم پا-2

 خواهد داشت. يیباال اريبس یمنف ريتأث یو مراکز درمان مارستانهايمشكل در ب نيمطمئن بود. ا

کنند جهت  یکار م لييت گازوکه غالباً با سوخ یاضطرا یاز ژنراتورها مارستانهاياز ب یاري: در بسیاضطرار یژنراتورها -5

در  نده،يآال یگازها یو انتشار حجم باال نييژنراتورها عالوه بر راندمان پا نيشود. ا یاستفاده م یبرق در مواقع اضطرار نيتأم

 و یانرژ ،یداريخر یها نهيهز شيژنراتورها باعث افزا نيا یباال اريبس تيشوند. ظرف ینم هيته یمناسب تياکثر مواقع با ظرف

 گردد. یم یو نگهدار ريتعم

و  ريتعم ،یطيمح ستيها، مسائل ز نهيهز تيريباشد: مد یم ليها: که شامل موارد ذ مارستانيب رانيمشكالت مد-0

در  یانرژ نيتأم یبرا ريز یها ستمي. در حال حاضر از سمارستانيبرق مطمئن در ب ني، تضمHVAC ستميس ینگهدار

 شود: یها استفاده م مارستانيب

 نيتأم نيباشند. بنابرا یم یكيالكتر زاتيتجه مارستانها،يموجود در ب زاتياز تجه یاري: بسیكيالكتر یانرژ نيف( تأمال

 باشد. یم مارستانهايدر ب یاصل یازهاياز ن یكيمناسب و مطمئن  یكيالكتر یانرژ

 شيسرما ط،يمح شيند از: گرماعبارت مارستانهايحرارت در ب ی)حرارت و برودت(: مصارف اصل یحرارت یانرژ ني( تأمب

 .......ها و شگاهيآزما ون،يزاسيلياستر ،يیمانند خشكشو نديفرآ یاتاق عمل و گرما يیآب گرم در گردش، رطوبت زدا ط،يمح

 

 ها: مارستانيدر ب یروش ها وکاهش مصرف انرژ

 

به  یمصرف یكيالكتر یدرصد انرژ 54معموال     درمانی مراکز در ٬کشور  یرسم یالمپ ها :   برابر آمارها ینيگزيجا-1

 نهيکاهش هز یاست که آنها هم برا نيا یمارستانيکارشناسان به مصرف کنندگان ب شنهاديرسد؛ فلذا  پ یم يیمصرف روشنا

 نيگزيوات برق مصرف دارند ، جا 34هالوژن که  یوات را با المپ ها 3 ات 5با مصرف  LED یتوانند المپ ها یبرق م یها

  ندينما

المپ   هيو با ته یمالحظات فن تيهالوژن پرمصرف به شرط آنكه با رعا یالمپ ها یبه جا LED یالمپ ها ینيگزيجا

. با توجه به   شوديمحسوب م یدر مصرف انرژ يیدر صرفه جو  عيسر یاز راهكارها یكي ٬از مراجع معتبر باشد  LED یها

 شود . تيرعا قايدق یستيبا المپ ها نيا یو اقتصاد ی، مشخصات فن LED یتنوع المپ ها

 نييتب یبرا یساختمان ابزار مناسب و موثر ی:  برچسب انرژ مارستانيساختمان ب یاجزا یبرا یبرچسب انرژ فيتعر -2

 از یبردارو در طول بهره یدر زمان طراح یمصرف انرژ یسازنهيبه زانيها و سنجش مدر ساختمان یاستاندارد مصرف انرژ

کنندگان و بر مصرف یمناسب ريکاربرد دارد و تاث یمصرف یها است که در مورد لوازم برقسال یب انرژساختمان است . برچس

 لوازم داشته است. نيکنندگان ا ديتول

در  یمصرف انرژ یسازنهيامر به یريگيپ یدر بخش ساختمان، نبود متول یمصرف انرژ یوجود استانداردها عدم

 یمقررات مل تيدر بخش ساختمان و عدم رعا ديجد یهایه نادرست و ناقص از فناور(، استفادیانرژ تيريها )مدساختمان

برداران از بهره یکاف یعدم آگاه ،یمارستانيب یهاساختمان شافراد شاغل در بخ یبودن دانش فن نپايي ٬ساختمان در کشور 

 یانرژ يیعمده در عدم کارا لياز دال یرژمصرف ان یشدت باال نيو همچن یمصرف انرژ یسازنهيبه نهيها در زمساختمان نيا

کار  نياول ،یانرژ یورهرهب نهيموجود  در زم یمارستانهايب کشور است . در ارتباط با ساختمان یمارستانيب یهادر ساختمان

  است. اياستاندارد در دن یباشد که روش یسنجامكانشيو مطالعات پ یانرژ یزيانجام مم ديبا
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 :  يیروشنا ستميس یهوشمندساز-5

 ستميدر س یو هوشمندساز یمناسب جهت کاهش مصرف انرژ يیالگو هيبا هدف ته رانيا یانرژ یورسازمان بهره 

 يیروشنا ستميدر س یمصرف انرژ یساز نهيبه یراهكارها یاقدام به مطالعه و اجرا ،یو دولت یادار یهاساختمان يیروشنا

 کرده است.

 يیالقا یهابه همراه باالست یوات 04فلورسنت  یساختمان ها اغلب از نوع المپ ها نيبه کار رفته در ا يیروشنا منابع

فلورسنت راندمان باال به همراه باالست  یآنها با المپ ها ینيگزيراندمان متوسط بوده و در صورت جا یمنابع دارا نياست که ا

 . به همراه خواهند داشت  یتوجه ابلاستاندارد، کاهش مصرف ق یكيالكترون

عالوه بر  يیبخش روشنا یراندمان باال و هوشمند ساز يیکه با استفاده از منابع روشنا دهدینشان م هایبررس نيهمچن

 .افتيدرصد کاهش خواهد  34از  شيب زين يیبخش روشنا یمصرف انرژ ،يیروشنا یفيک یارهايمع شيافزا

 ها:  مارستانيورخانه بوموت زاتيمطبوع وبروز کردن تجه هيتهو  ستميس یهوشمندساز  -0

 يیدر مناطق مختلف آب و هوا  شيگرما ايو  شيمطبوع و سرما هيدهد که سهم  تهو یعمل آمده نشان مبه یهایبررس

درصد، در مناطق گرم و مرطوب  53کشور در حدود  یمرکز یمتفاوت بوده و به عنوان مثال در مناطق معتدل استانها اريبس

 درصد بوده است.  54در حدود   یغرب یدرصد و در مناطق سرد استانها  34در حدود   یجنوب یاستانها

 شيو پا یو حرارت یبرودت زاتيداخل و تجه دمای کنترل با برودتی و حرارتی تاسيسات هوشمند کنترل های¬سيستم 

ت گرفته، گردد. با توجه به مطالعات صور یم یخارج ساختمان موجب حذف مصارف ناخواسته و کاهش مصرف انرژ یدما

 طيشرا نيتوان به تام یم ستم،يس یايمزا گريها واز د مارستانيدر ب یانرژ یدرصد 24موجب کاهش  ستميس نياستفاده از ا

 مطبوع اشاره نمود. هيو تهو شيآسا

و به شكل استاندارد، پا به عرصه ظهور  جيبه تدر یالدمي 1994کنترل هوشمند ساختمان در حدود سال  های ستميس

در ساختمان بوده است. تا  یمبرم به کنترل مصرف انرژ ازيو ن تيجمع شيافزا ،یانرژ یبها شيامر، افزا نيداليل عمده ا نهادند.

 می استفاده هاخاص خود جهت مديريت هوشمند ساختمان های از پروتكل رح،مط های اکثر شرکت یالديم ديقبل از قرن جد

دوره و بوجود  نيبوده است. پس از ا یزمان ی در آن برهه یهوشمندساز های محدود پروژه تيماه ليامر به دل نيکه ا کردند،

جهت سهولت در  ها، ختمانسا یهوشمند و گسترش هوشمندساز های¬فراوان جهت استفاده در ساختمان های آمدن پروتكل

استاندارد مشخص  یسر کيبر آن شد که  متصمي ، ها و باال رفتن راندمان در پروژه ها نهياين سيستم، کاهش هز ی توسعه

 بوده است. یاصل یبه عنوان استانداردها دهيگردد که حاصل آن چند استاندارد برگز جاديجهت مديريت هوشمند ساختمان ا

سياست گذاران و برنامه ريزان بايد با توجه به اهداف اساسی و نهايی جامعه کنونی، برخورد اصولی نسبت به توليد و عرضه 

د نظم و حفظ آن باشند. برنامه ريزی در زمينه بهينه سازی مصرف داشته و در صدد تهيه برنامه و ايجا و مصرف آينده جامعه

انرژی بايد بر اساس يک مدل و روش خاص تهيه و تدوين گردد که اين مدل بر حسب موقعيت اقتصادی، اجتماعی، سياسی، 

ده ها و اطالعات اوليه فرهنگی، اقليمی جوامع متفاوت است. هر گونه برنامه ريزی در زمينه صرفه جويی مصرف انرژی نياز به دا

داشته و لذا برنامه ريز و طراح بايد بداند که وضعيت منابع انرژی بطور اعم در جهان و بطور اخص در کشور ما چگونه بوده و 

مصرف انرژی در کشور مربوط به چه بخش هايی می باشد. طبق پيش بينی های مجلس شورای اسالمی در برننامه توسعه 

درصد افزايش قيمت انواع حامل های انرژی، مورد برنامه ريزی قرار گرفته و اين  24شور، ساالنه حداکثر اقتصادی و اجتماعی ک

درصد می باشد، لذا قيمت انرژی در ايران هر سال بطور نسبی  24در شرايطی است که نرخ ساليانه تورم به مراتب بيشتر از 

ی، هيچگونه توجهی نشده است، در حاليكه بهتر بود بجای کاهش می يابد و در نتيجه برای صرفه جويی در مصرف انرژ

تخصيص يارانه به بخش انرژی، همگان را بر ارزش واقعی انرژی آشنا می ساختند. تات مردم آگاهانه در جهت صرفه جويی 

انرژی  عملی در مصرف انرژی گام بر می داشتند. وجود تشكل ها و گروههای مهندسی مشاور در زمينه صرفه جويی در مصرف

در ساختمانهای کشور گامی مثبت در جهت حمايت از طراحان و اجرا کنندگان اين بخش بوده و مصرف کنندگان نيز می 

توانند براحتی با آنان در اين زمينه ارتباط برقرار نموده و از توصيه ها و راه حل های مختلف ) فنی، اجرايی، اقتصادی ... ( بهره 
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تباط، بروز خطاها و مشكالت جدی در طراحی، اجرا و نحوه نگهداری بهينه، اجتناب ناپذير می باشد. مند شوند. با فقدان اين ار

به موازات اين امر، آموزش و اشاعه فرهنگ درست مصرف و انتقال دانش الزم در زمينه صرفه جويی در مصرف انرژی در 

دوين استاندارد و مقررات ملی ساختمان بايد مد ساختمان، مشخصات فيزيكی مصالح بكار رفته و کنترل کيفی آن درجهت ت

 نظر قرار گيرد.

و  نيناقو لعماا ایبر  مناسب بچورچا تعيين جهت فمصر مديريت تمااقدا مهمتريناز  يكی ژی،نرا فمصر رمعيا ينوتد

 سیربر.  باشد یمآن   با متناسب ژینرا توليد جهت یيزو برنامه ر تقاضا به طمربو یها برنامه بينی پيشو  لعملهاراستود

 ژینرا فمصر ایبر دیمتعد یلعملهاراستوو د هارمعيا ،گذشته نساليا طی که هدد   ننشا نجها پيشرفته یهارکشو تتجربيا

    شدو ر سياستها نشد آوردهبر یستادر را یيزر دیقتصاا برنامه رمنظو به عمومیو  ریتجا ،خانگی ،صنعتی مختلف یبخشهادر 

 ژی،نرا نکنندگا فمصراز  مجموعه هر ایبر ژینرا فمصر زیسا نهيبه یستادر را مگا نخستين.   ستا  هيددگر ينوتد ،نهاآ

و  هااردستاندا ،لعملهاراستود تهيه طريقاز  ضعيتو دبهبو جهت لحصو قابل یپتانسيلها سیربرو  نهاآ دموجو ضعيتو شناخت

و  هااردستاندجهان ا  پيشرفته یهارکشو تمامیدر  يباتقر خيرا نساليا طی سساا ينا بر.   باشد یم یژنرا یبرچسبها  يا

 یبردار هبهر ردموو  ينوتد مختلف یها  یبررکا با یساختمانهاو  بر  ژینرا اتتجهيزاز  ریبسيا ایبر ژینرا فمصر یبرچسبها

 سطحدر  مختلف یههاوگر فمصر کاهش بر ژینرا فمصر یبرچسبهاو   ها ينوتد ينا اتثرا اردستاندقرار گرفته است  .ا

  باشد می توسعهو  شدر لحادر  یچشمگير سرعت با مينهز يندر ا زیسااردستاندا ندرو که دهبو توجه قابلای   ازهندا به ن،جها

 یم نيتدو بر ژینرا  اتتجهيزاز  ریبسيا ایبر ژینرا فمصر یبرچسبها نيز نمارکشودر  گذشته یسالها طی سساا ينا بر.

 تا رکشودر   ژینرا فمصر یبرچسبهاو  اردستاندا ينوتد نتايج که چند هر.   باشند یم  اجرا لحادر  حاضر لحادر  که هيددگر

 مختلف یههاوگر سطحدر  ژینرا فمصر کاهش جهت بااليی ربسيا یپتانسيلها زهنو ماا ،ستا دهبوقابل قبول  یودحد

 سساا بر. نمايند  یح کشور کامال روشن مرا د ر سط زیسااردستاندا ظرفيت  يشافزو ا اومتد وملز که نددار دجوو مشترکين

در  لكتريكیا ژینرا فمصر   ساليانه متوسط ،مريكاآ ژینرا نتمارپاد  " تطالعاا ژینرا مديريت " سايتدر  رجمند تطالعاا

 متوسط ارمقد که حاليستدر  ين. ا  ستا دهبو مترمربع بر ساعت  واتکيلو 03برابر  لسادر  رکشو ينا مسكونی یساختمانها

 متوسط همچنين. ستساعت بر مترمربع ارائه شده ا واتکيلو 245کشوربرابربا  يناداری ا یساختمانها ایبر رمذکو اخصش

 رکشودر    عمطبو هيتهو ستمياداری  دارای س یساختمانها متوسط تيپو  مسكونی یساختمانها لكتريكیا ژینرا فمصر

 فمصر کل ساليانه متوسطآن  بر وهعالاست.  دهيگرد نييبر متر مربع تعساعت  واتکيلو  223و  53 با برابر ترتيب به ننگلستاا

 لسابر متر مربع در   ساعتوات  لويک 574و   154   ترتيب به مريكاآ رکشوو اداری  مسكونی یساختمانهادر  تحويلی ژینرا

  به طمربو یکميتها باآن  مقايسهو  نمارکشواداری  یساختمانهادر  ژینرا فمصر ضعيتو سیربر.   ندا هيددگر کرذ

 نيشتريب ،یادار ی. ساختمان ها  هدد می نمايش ساختمانها ينا نميارا  توجهی قابل یتهاوتفا نيز مسكونی یساختمانها

استفاده از  تيريبه مد ديبا نجايرا بخود اختصاص داده است. حال در ا يیو روشنا هيتهو ستميبخش س رد یمصرف انرژ زانيم

ديريت انرژی يک راهبرد بوده و می بايستی عباراتی نظير بهينه سازی و صرفه جويی را در بر بگيرد اشاره کرد که م یانرژ

گزينش نوع مناسب انرژی يعنی بكارگيری اقتصادی ترين  قيقتمديريت انرژی مفاهيم ذيربط را تحت پوشش قرار داده و در ح

رآمد از انرژی بعنوان اتالف انرژی محسـوب می گردد هزينه منبع انرژی بر حسب نوع مصرف مورد نظر می باشد . استفاده ناکا

های مربوط به انرژی اغلب بخش قليلی را در مجموع هزينه ها تشكيل می دهد . بعبارتی مديريت انرژی ابزاری برای اندازه 

ديريت انرژی را بر گيری سطح دقت در اجرای فعاليتهای اصلی مديريت انرژی می باشد . هر يک از مديران سازمان مسئوليت م

عهده دارند لذا ضروری است که کليه کارکنان دولت نسبـــت به صرفه جويی ايجاد انگيزش شود و نسبت به ارتقاء و تبليغ 

خود در اين عرضه اقدام نمايند بديهی است کارکنانی که از مهارت ، دانش و روحيه خوبی  تاوردهایمديريت انرژی و دس

هند بود به يک برنامه موفق مديريت انرژی همت گماشته و در اجرای يک مميزی مورد انتظار مطلوب برخوردار باشند قادر خوا

نقش مهمی را در حصول اطمينان از مشاوره مستقل داشته و  یانرژی اهتمام ورزند موسسات دولتی مسئول ارتقاء کارايی انرژ

ژی را می بايستی فراهم نمايند توفيق مديريت انرژی در اطالعات مورد نياز در خصــوص فن آوريهای مربوط در مديريت انر
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و انگيزش در  زشیسازمانها به تعهد همه جانبه اعضای سازمانی و نظام گزارش دهی به وضعيت مصرف انرژی و يک برنامه آمو

انرژی مصرف کارکنان بمنظور مصرف موثر انرژی و صرفه جويی دارد . مميزی انرژی نيز که شامل بررسی دقيق و جز به جز 

شده در يک منزل ، سازمان و اداره و کارخانه صنعتی ، شرکت حمل و نقل می باشد می بايستی توسط افراد متخصص در 

 مراکز مورد بحث اجراء شود .

با ارائه اطالعات در رابطه با توزيع کارايی انرژی الگوها به مصرف کنندگان در هنگام  تصميم گيريهای جدی   برچسبها

نمايند و توليد کنندگان را بسوی طراحی محصوالتی با رتبه بندی باالتر از رتبه استاندارد حداقل کارايی انرژی کمک می 

و برچسبها با کاهش هزينه های انرژی ، اقتصاد ملی را تقويت نموده و رفاه و  رژیتشويق می کنند و اصوالً استانداردهای ان

  ی شهری و منطقه را کاهش خواهد داد .آسايش مصرف کنندگان را افزايش و آلودگی ها

 
( در هستند وهگر ينا ءجز مانیدر کزامرو  ستانهاربيما) عمومیو  خانگی بخش یژنرا فمصر، هشد يهارا رماآ خرينآ بقط

( هکنند فمصر گترينربز)رکشو نهايی یژنرا فمصر %53 دلمعا يعنی مخا نفت دلمعا بشكه نميليو 014 بر بالغ 1537لسا

 هشد آوردبر صددر 34 تا 04 بين یژنرا فمصر کاهش پتانسيل رکشودر  پذيرفته منجاا تمطالعا طبق يگرد فطر.از ستا دهبو

 ننشا هارما. آدبو هداخو رالد ردميليا 14 ساليانه کاهش انميز ينا مالیارزش  که يافتدر انميتو دهسا محاسبه يک با که ستا

 جهانی متوسط برابر ′3/2‘ نيزو  چين برابر’ 2‘از  بيش،  پنژا برابر’ 13’ تقريبا انيرا رکشو یژنرا فرمص تشد که هدد می

 .ستا هشد رکشودر  هکنند اننگر ضعيتو يک ديجاا باعثو  ستا یا ههندد نتكا ربسيا رماآ متاسفانه که ستا

 

 

 گیرینتیجه 
را به موضوع کاهش مصرف  یاديتوجهات ز یطيمح ستيدر جهان و طبعات مخرب ز یروز افزون مصرف انرژ شيافزا

 یاز نقطه نظر اقتصاد ،یطيمح ستيعالوه بر اثرات نامطلوب ز زين رانيبخود جلب کرده است. ا یليبخصوص منابع فس یانرژ

 یاز کل انرژ  %04مصرف کرده است و  یعيگاز طب نياز چ شيب رانيا 2415است. در سال  یملزم به کاهش مصرف انرژ

 یبه وارد کننده انرژ ليتبد 1045تا سال  رانيا یمربوط به ساختمان هاست. در صورت ادامه روند کنون رانيدر ا یرفمص

 دهش فيدر ساختمان تعر یکاهش مصرف انرژ یبرا یاهداف مشخص زين 1045منظور در سند جشم انداز  نيخواهد شد. به هم

مطبوع و  هيتهو ستميس یمصرف یانرژ انيهستند که از آن م یدر ساختمان مصرف کننده انرژ یمختلف یاست. بخش ها

 يیو روشنا هيتهو ستميس گريد یساختمان ها را بخود اختصاص داده اند. از سو یسهم مصرف انرژ نيشتريب يیروشنا ستميس

ند به کاهش توا یم یمناسب در فاز طراح رياست. لذا اتخاذ تداب انساختم یمعمار یطراح ماتياز تصم ميمستق ريتحت تاث

 ساختمان منجر شود. یمصرف انرژ
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