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 چکیده
برابر  5.2بخش ساختمان بزرگ ترین مصرف انرژی در ایران است و مصرف انرژی در ایران  مصرف انرژی در

موارد ملزوم بهه اجهرا در آیین نامه ها و مقررات ساختمانی به عنوان با توجه به  اینکه  ]1[متوسط جهانی است

توانند ایفا کنند در ایهن مقاههه سه ی شوند نقشی بسزایی در کاهش مصرف انرژی میساختمان ها محسوب می

ها و مقررات ساختمانی کشورهای آهمان و آمریکا با  مبحه  نهوهده مقهررات آیین نامه شده است تا با مقایسه

را پیدا کرده و پیشنهاداتی برای کارایی بیشتر مبح  نهوهده  ملی ساختمان کمبود ها و کاستی های این مبح  

 در همینه کاهش مصرف انرژی ارایه دهی .

 

 مقررات ملی ساختمان ، آهودگی ، کارایی، منابع نفتی 11مصرف انرژی ، مبح   کلمات کلیدی :

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ،مدرس دانشگاه سجاد مشهد)شهرداری مشهد(  کارشناس ارشد ساهه 1

 کارشناس ارشد م ماری، گرایش م ماری، مدرس دانشگاه سجاد مشهد 5

 دانشگاه سجاد مشهد عمراندانشجوی کارشناسی  3

  عمران دانشگاه سجاد مشهددانشجوی کارشناسی  4



 

 
 

 

 

 مقدمه  -1

 .باالست بشدت جهانی متوسط به نسبت نیز و کشورها دیگر به نسبت ایران در انرژی مصرف شدت

 روند اگر که ایبگونه است، افزایش حال در باالیی نرخ با ساالنه ایران در مصرف انرژی میزان همچنین

 تبدیل انرژی کننده وارد به نزدیك ایآینده در را ایران ادامه  یابد، ف لی شکل به انرژی مصرف و توهید

 قابلیتشان و اهمیت به توجه بدون فسیلی هایانرژی ایران، در نفتی منابع وجود بواسطه همچنیننماید. می

 شده تامین منابع هیدروکربوری اه ایران در اوهیه انرژی مصرف اه % 97 حدود بطوریکه گردندمی مصرف

 .[2] گرددمی تأمین غیره و سنگ ذغال آبی، برق مثل انرژی دیگر منابع اه آن اه درصد 3 حدود تنها و

 گردد. می تأمین گاهی و نفتی محصوالت اه ایران در ها ساختمان انرژی مصرف اه %98.8حدود 

 همینه در آهمایشی بطور واقع در و ای حاشیه بصورت تنها های تجدیدپذیر،انرژی قبیل اه انرژی دیگر منابع

 .گردند می استفاده ایران در مختلف های

 غاهبا که باشند می باالیی هوای آهودگی دارای تهران، به ویژه ایران، در بزرگ شهری مراکز همچنین

 اه باالتر بسیار تهران در مثال عنوان به ها آهودگی این میزان .است فسیلی انرژی های مصرف اه ناشی

 نماید. بنابراینایجاد می مت ددی سالمتی مشکالت مسأهه و این است جهانی بهداشت ساهمان استانداردهای

 درحاهی این .است برخوردار ای ویژه اه اهمیت ایران، در فسیلی های انرژی مصرف کاهش و جویی صرفه

 .باالست بسیار ایران در جویی انرژی صرفه پتانسیل که است

 همچنین انرژی جوییصرفه ایران، در فسیلی های انرژی مصرف کاهش محیطی هیست مزایای بجز

جمله منافع اقتصادی اینست که منابع ذخیره شده هیادی برای کشور در بر خواهد داشت. اه  اقتصادی منافع

اه کاهش مصرف انرژی کشور که اه کاهش میزان یارانه های پرداختی برای انرژی و نیز اه فروش انرژی 

ایه گذاری شده که این خود باع  مصرفه جویی شده تامین می گردد ،می تواند در بخش نفت و گاه سر

گذاری گردد ، که یا می تواند در بخش انرژی های تجدید پذیر سرمایهتوهید سرمایه در آینده خواهد شد و 

 این امر جز اشتغال هایی، بخشی اه انرژی در ایران را تامین می کند. 

 



 

 
 

 
 

 [3] دهد می اختصاص خود به را کربن اکسید دی انتشار از درصد 2.64بخش ساختمان حدود

 

 

 
 ( 1331آماروزارت نیرو  اساس بر) ایران در بخش های مختلف  در انرژی مصرف

 

 
 (EIA  ،2010مصرف نهایی انرژی در ایران بر حسب نوع سوخت )براساس آمار 
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با توجه به میزان باالی تقاضای مسکن در ایران و پتانسیل باالتر صرفه جویی در ساختمان های نوساه و 

 ک  بودن عمر مفید ساختمان ها در ایران  بهتر است تمرکز صرفه جویی روی ساختمان های نوساه باشد. 

 
 

 

[4] 

 مبانی نظری  -2

 ایران در مسکن و ساختمان بخش در انرژی وری پیشنهادی بهره  های استراتژی

 وجود کشورها و عدم اه بسیاری در ها ساختمان در انرژی مصرف میزان برای هایی استاندارد وجود

ایران  در ساختمان بنای هیر مربع متر حسب بر ها ساختمان مصرف انرژی میزان برای استاندارد یا و مقرارت

 19 مبح ( پوسته حراراتی دهنده تشکیل اجزای حرارتی انتقال ضریب میزان برای مقرارتی ی نی تنها وجود

نشان دهنده ی هزوم تدوین مقررات و استاندارد های ساختمانی م رف میزان  )ساختمان ملی مقررات

مصرف انرژی بر حسب متر مربع هیر بنا و توجه به خصوصیات مناطق چهار گانه اقلیمی در ایران در تنظی  

 مقررات می باشد.

 های ساختمان  انرژی ک  های ساختمان کارا شامل  انرژی های ساختمان اه مت ددی های نمونه ساخت 

 کننده توهید های ساختمان مستقل های ساختمان های ساختمان آهودگی بدون های ساختمان  انرژی بدون

 بکارگیری برای خاص تکنیکی و اقتصادی شرایط به کارا و نیاه انرژی های ساختمان استانداردهای ایجاد انرژی

 می توان نام برد.  مسکن و ساختمان بخش در انرژی وری پیشنهادی بهره  های استراتژی  استانداردها 

 شود ایران استفاده ایران در تخصصی کار انجام بدون و مستقی  بصورت تواند نمی استانداردها این  

 .دارد همینه این در خود خاص های استراتژی به نیاه

 اقتصادی، شرایط اساس بر) ایران در مسکن و ساختمان بخش در انرژی وری بهره های استراتژی

 اجتماعی( و تکنیکی

  م ماری طراحی با ها ساختمان انرژی مصرف کاهش -1

 ها ساختمان برای انرژی مصرف برچسب و استاندارد تدوین -5



 

 
 

 کارا انرژی های ساختمان ساخت برای تشویقی های حمایت -3

  ها ساختمان در انرژی مصرف کاهش برای ساهی فرهنگ -4

 اهگو های ساختمان ساخت -2

 
 

 نمونه ای از قوانین و مقررات کشور های پیشرو

 آهمان

Low energy house 

Passive House 

Zero heating energy standard 

Autonomous House Standard 

 سوئد

 Sweden 1989 Building Code 

 نروژ

 Norway 1995 Building Code 

 سوئیس

 MINERGIE 

 Passive House 

 Autonomous House Standard 

 اتریش

Passive House 

 کانادا

Canada R-2000 Standard 

Canada Advanced House Standard, Toronto 

Healthy Houses 

Autonomous House Standard 

 عمومی استانداردهای

Zero-Energy Standard 

Zero-Heating Standard 

Zero-Emission Standard 

Positive Energy Standard 
 انرژی برچسب و استاندارد تدوین فواید -3

  ها ساختمان در انرژی مصرف به عمومی توجه -1



 

 
 

 انرژی مصرف میزان به نسبت ها ساختمان خریداران و ساهندگان کنندگان، استفاده آگاهی -5

  ها ساختمان

 فروش و خرید ساخت، ارهیابی، برای م یارها اه یکی به ها ساختمان انرژی باهدهی تبدیل -3

 ساختمان

 مقررات مصرف انرژی در آلمان
 

 

 

 

[6],[5] 

 

 [7]آمریکا در ساختمانها انرژی برچسب -4



 

 
 

 ایاهت در ساختمانها برای انرژی مصرف استاندارد آمریکا، کشور در بار نخستین برای 1974 سال در

 استاندارد یك تدوین و دیگر ایاالت به استانداردساهی منظور گسترش به آن اه پس .گردید تهیه کاهیفرنیا

 بار یك چند سال هر که شد تدوین (اجباری نه و اختیاری بصورت) کشور این ملی استاندارد کلی، مناسب

 خود ویژه استاندارد است مختار ایاهت هر آمریکا در فدرال قوانین به توجه با .گیرد می قرار باهنگری مورد

 استاندارد اه آمریکا در ایاهت41 حاضر حال در ساختمان، بودن استاندارد اختیاری وجود با .باشد داشته را

 آمریکا در ملی ساختمان استاندارد دو موجود، نتایج اساس بر .برند می بهره ساختمان ها انرژی مصرف

 ) مهندسان انجمن به مربوط  استاندارد اول .یشود م استفاده آنها اه مختلف ایاالت که در دارند وجود

IECC)آمریکا مطبوع تهویه و تبرید انرژی گرمایش، مصرف کاهش اهمللی استاندار بین ، دوم استاندارد و 

 اصلی برنامه های اه داخل ساختمانها ی بر انرژ تجهیزات برای انرژی برچسب تهیه که چند هر .باشد می

 .باشد می جدیدتر نسبتا کاری ساختمانها برای انرژی برچسب تدوین اما است، بوده آمریکا ایاالت مختلف

 با برچسبی 1980 سال در تالش ها این راستای Energy Guide گردید  تهیه تجهیزات خانگی برای در

خریدار  عهده به را گاهدست بودن یا پرباهده باهده ک  و داده نمایش را دستگاه انرژی مصرف تنها که نام

عنوان  با برچسبی 1992 سال در آن اه پس .گذاشت می Energy Star اه حفاظت ملی آژانس توسط

 اه استفاده موفقیت و داده قرار مشتریان اختیار در را اطالعات جام تری که شد تهیه 1 هیست آمریکا محیط

 رتبه برنامه برای خوب اثرات دهیل به .کسب نمود قبلی برچسب به نسبت بیشتری Energy Star، آن

 برای سنجش م یارهایی برنامه، این تکمیل در هذا .گردید آغاه نیز ساختمان ها امتیاهدهی و بندی

 هیست باالی در در که ساختمانهایی اه درصد 25 به این ترتیب به و شد گنجانده ساختمانهای غیرمسکونی

 به آن اه شد. پس آمریکا داده هیست حفاظت اهمحیط ملی آژانس داده های پایگاه بندی رتبه (EPA) قرار

دارای  که ساختمانهایی به نشان ساختمانها، داشتند، Energy Star در انرژی مشترکان بیشتر تشویق منظور

 گردید. اعطا این نشان نیز بودند منتخب به ساختمانهای مربوط شرایط حداقل

 



 

 
 

 

 

 

نشان می دهد  1192نمودار فوق مصرف انرژی در بخش های مختلف  در کشور آمریکا را  نسبت به 

در نظر گرفته شده است و مقدار مصرف در سال های ب د به نسبت  1برابر  1192.مقدار مصرف در سال 

 نشان داده است   yاین سال را در محور 

ین کشور باع  کاهش مصرف انرژی در اکثر همانطور که مشاهده می شود سیاست های انرژی در ا 

 [8] بخش ها شده است 

 

 

 و   2114 1991این نمودار مقدار  مصرف انرژی کشور های مختلف  را در دوسال [8]

 [9]به تفکیک منظور استفاده شده نشان می دهد  و به مقایسه می پردازد 

 

 . بحث و جمع بندی1

 ساختمان انرژی مصرف بر اثرگذار معماری عمده عوامل

  ساختمان حرارتی پوسته

  ساختمان تهویه و برودتی حرارتی، سیست 

  ساختمان فرم و م ماری



 

 
 

 مناسب ساختمانی تاسیسات و مصاهح اه استفاده طریق اه تنها ها ساختمان انرژی مصرف کاهش

 انرژی مصرف اقلی ، با متناسب م ماری طراحی و شهری طراحی یك با توان می بلکه شود، نمی انجام

 ها ساختمان انرژی مصرف بر بزرگی بسیار اثر شهری طراحی و م ماری طراحی .داد کاهش را ها ساختمان

 انرژی ساهیبهینه اه شیوه این و بوده باال بسیار ایران اقلیمی مناطق برخی در جویی صرفه این پتانسیل .دارد

 .باشد می هزینه بی

 

 شهری طراحی و معماری طراحی با انرژی وری . بهره.

 در انرژی مصرف کاهش قیمت ارهان های راه ایران در فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، شرایط دالیل به

  .باشدبرخوردار می ایویژه اه اهمیت ها ساختمان
 و شهرساهی روش ها، ساختمان در انرژی مصرف کاهش هزینه بی حتی یا و ک  های روش اه یکی
 .باشد می م ماری

 نظر اه چه و بوده پایداری های روش انرژی، مصرف دهنده کاهش م ماری و شهرساهی های روش

  .باشند می ها روش دیگر اه ترمحیطی مناسب نظر هیست اه چه و اقتصادی

 عملی قابلیت و بوده دسترس قابل سادگی به کارا انرژی م ماری و شهرساهی با انرژی وری بهره

 .است باال بسیار شدنش

 جهت در م ماری و شهرساهی کردن مند ضابطه و شهرساهی و م ماری مقررات و ضوابط تدوین

 انرژی مصرف عمده کاهش باع  تواند می های همسایگی، واحد و ها انرژی ساختمان مصرف کاهش

 .دهد افزایش را ها ساختمان هزینه اجرای آنکه گردد، بدون ها ساختمان و هیستی های مجتمع
 

 کارا انرژی شهرسازی و معماری . مقررات7

 م ماری طراحی و شهرساهی های طرح شهری طراحی و ریزی برنامه در بایستی می مقررات این

 .روند بکار ها ساختمان

 باع  ساختمان ملی مقررات 19 مبح  همچون مقرراتی ضوابط همراه به ضوابطی چنین اه استفاده

 .گردد هحاظ ها جنبه تمامی ها، ساختمان در انرژی جویی صرفه برای که گردد می

 وجود خاصی ضابطه هیچ آن برای که اقلی ، با متناسب شهری طراحی و ریزی برنامه ضوابط تدوین

 .گردد می اقلی  با متناسب و صحیح شهری طراحی و ریزی برنامه طریق اه انرژی جویی صرفه باع  ندارد،
 
 
 



 

 
 

 
  Energy efficient)در ساختمان انرژی کارا )مقایسه انرژی گرمایی دریافت شده  [10]

 با همان مصاهح ساخته شده و خوب ساخته شده 
 
 

 ایران در اقلیمی . مناطق3

 زیاد اقلیمی تنوع

 
[11] 

 

 ایران متفاوت اقلیمی مناطق . خصوصیات9

 تابش باالی همان مدت و شدت

 روه شبانه طول در باال دمایی تغییرات

 .دارند انرژی جویی صرفه باالی پتانسیل ک  نسبی رطوبت تابشو باالی شدت با اقلیمی مناطق

 .گردد می ها ساختمان انرژی مصرف عمده کاهش به منجر طراحی در اقلی  های قابلیت اه استفاده



 

 
 

 دو در تابش باالی شدت و ابرناکی اندك میزان هوا، خشکی  سرد  و  خشك و گرم  عمده بخش

 .باشد می ایران اقلیمی مناطق اقلیمی شرایط اه خصوصیات شوند، می شامل را ایران اقلیمی منطقه

 

 
 

 

 

 
 [12] 

 

 

 

 پرداخته، ها ساختمان انرژی مصرف بر اثرگذار م ماری فاکتورهای به کارا انرژی م ماری ضوابط

 .دهد می ارائه بناها م ماری طراحی در برای بکارگیری را ها شاخص اه این یك هر بهینه میزان

 

 

 

 



 

 
 

 اقلیم با همساز معماری . ضوابط11

  ساختمان گیری جهت

 ساختمان کشیدگی

  مختلف های جبهه در ها پنجره میزان

  ها سایبان شکل و نوع

  ساختمان ت دادطبقات

  ساختمان فرم

 پالن در فضاها قرارگیری محل
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 اقلیم شهرسازی . ضوابط:11

  ها بندی خیابان نحوه و شکل بهینه حاهت

  م ابر شبکه بهینه شکل و فرم

  محله و شهر سطح در مختلف های کاربری پخش نحوه

  همین بندی قط ه و اراضی تفکیك نحوه

 اشغال سطح و تراک  بهینه میزان
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 متفاوت های . اقلیم12

 های اقلی  در ها ساختمان انرژی مصرف بر شهری طراحی و م ماری طراحی اثرگذاری میزان

 است. متفاوت مختلف

  است. متفاوت مختلف های اقلی  در شهرساهی و م ماری مختلف عوامل اثر نوع

بر این اساس  دارند اقلیمی شرایط به نسبت نیز متفاوتی کامال رفتار متفاوت، کاربری با های ساختمان

متفاوت  های اقلی  در ها ساختمان انرژی مصرف کاهش متفاوت برای مقررات و متفاوت راهکارهای به نیاه

 های مختلف است.  کاربری برای اقلی  با متناسب م ماری و شهرساهی متفاوت ضوابط به و همچنین  نیاه

 

 کارا انرژی شهرسازی و معماری مقررات . مزایای13

 بواسطه  -جویی صرفه باالی کارا می توان به  پتانسیل انرژی شهرساهی و م ماری مقررات اه مزایای

 این اجرای کنترل بودن هزینه ک  و ساده  مقررات این بودن بکارگیری هزینه بدون اقلیمی خاص شرایط

 مقررات نام برد. 
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 مصاهح با شده طراحی ساختمان و موجود ساختمان روشنایی و گرمایشی سرمایشی، انرژی مصرف

 گرمایشی، انرژی کاهش باع  شده، طراحی ساختمان در مناسب م ماری تهران طراحی شهر در مشابه

 [16]شده است ساختمان روشنایی و سرمایش

 

 کارا انرژی شهرسازی و معماری مقررات . مزایای14

 مقررات این بکارگیری بودن هزینه بدون -

 ضوابط این کاربرد هذا و نیست نیاه خاصی عناصر یا و مصاهح گونه هیچ به ضوابط، این اجرای برای

 تکنیکی شرایط با بلکه است، پایداری روش تنها نه شیوه این .است ارهان بسیار یا و نداشته بر در ای هزینه

 .گیرد می قرار عمومی استقبال مورد و بوده متناسب ایران اقتصادی و

 مقررات این اجراي کنترل بودن هزینه کم و ساده -

 نقشه یا و م ماری های نقشه کنترل با ضوابط، این بکارگیری عدم یا و بکارگیری کنترل و باهرسی

 در بایستی آنها اجرای بر نظارت که ضوابطی به نسبت این ضوابط، اجرای .باشد می انجام قابل شهری های

 اندك ای با هزینه ضوابط این اجرای بر نظارت و گردد می انجام تردقیق گردد، انجام ساختمانی های کارگاه

 .باشد می انجام قابل

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 . محدوده ی مورد مطالعه 11

 سیاست های کارایی انرژی امریکا و اهمان و مبح  نوهده مقررات ملی  در همینه نحوه مصرف انرژی 

 

 . روش تحقیق.1

با مطاه ه مقررات ملی ایران مبح  نوهده  و مقایسه تطبیقی  سیاست های کارایی انرژی و ایین نامه  

در صرفه جویی مصرف انرژی با این مبح  ضرورت تغییر این  دیگر کشورها خصوصا کشورهای پیشگام

 مبح  و اهگو پذیری اه ایین نامه های کشورهای پیشرفته مورد بح  قرار گرفته است.

 

 . نتیجه گیری17

 انرژی جویی صرفه میزان و اقتصادی شرایط اه متاثر ساختمان در انرژی وری بهره مقررات و ضوابط

 .باشد می

 شرایط در اقتصادی هحاظ اه که است میزانی حرارتی پوسته اجزای برای پیشنهادی حرارتی مقاومت

 باشد بهینه کشور یك

 بواسطه .گردد می ساختمان پوسته حرارتی مقاومت بهینه میزان در تغییر باع  اقتصادی شرایط تغییر

 تغییر ساختمان حرارتی پوسته برای بهینه عایق میزان های انرژی، حامل قیمت افزایش و ها یارانه حذف

 بهینه ایران ف لی اقتصادی شرایط برای 19 مبح  پیشنهادی حرارتی انتقل با این حال  ضریب  است کرده

 .گردند بروه جاری شرایط اقتصادی اساس بر بایستی می و باشد نمی

 اه بخشی تنها تقریبا  انرژی مصرف در جویی صرفه عنوان با ساختمان ملی مقررات 19 مبح 

 .پرداهد می ها ساختمان در انرژی مصرف کاهش به که است  ساختمان ملی مقررات

 در ها ساختمان انرژی عمده کاهش برای ملی( مقررات 19 ساختمانی )مبح  مقررات وجود تنها

 می قرار هدف را شهرساهی و م ماری که است طرح مقرراتی به نیاه و نبوده کافی ایران همچون کشوری

 .دهند

با استفاده اه طراحی شهری و طراحی م ماری متناسب با اقلی  می توان صرفه جویی قابل توجهی در 

 مصرف انرژی انجام داد 



 

 
 

با توجه به استفاده کشورهای یشرفته اه برچسب انرژی ساختمان و تاثیر بسزایی که این برچسب در 

ن ها به خصوص ساختمان های کاهش مصرف انرژی دارد کمبود برچسب انرژی ساختمان برای ساختما

 نوساه و درحال ساخت محسوس است.

 

 . پیشنهادات 13  

  توسط ها ساختمان انرژی مصرف کاهش باالی بسیار پتانسیل و ایران اقلیمی شرایط به توجه با

 انرژی شهرساهی و م ماری مقررات کاربرد و تدوین اقلی ، با متناسب م ماری طراحی و شهری طراحی

 و ایران مسکن و ساختمان بخش انرژی مصرف کاهش بر ای عمده تاثیر ایران مختلف های اقلی  برای کارا

 و م ماری مقررات کاربرد کنترل و با توجه به این نکته که کاربرد.دارد ایران کل انرژی مصرف بر نتیجه در

 دارد اندکی بسیار هزینه کارا انرژی شهرساهی

 انرژی مصرف افزاینده و کاهنده شهرساهی و م ماری عوامل بایستی ابتدا مقرراتی چنین تدوین برای

 .نمود تدوین را مقررات این اساسآنها بر بتوان تا آید بدست ایران مختلف های اقلی  در ها ساختمان

  انجام دقیق پژوهشی کار بایستی ها ساختمان انرژی مصرف افزاینده و کاهنده عوامل بررسی برای

 استفاده ها ساختمان انرژی مصرف محاسبه برای انرژی دینامیك مدهساهی اه توان می امر این برای .گیرد

  .نمود

 ها ساختمان انرژی مصرف کاهش همینه در یکدیگر با دوهتی های ارگان همکاری

 مسکن و ساختمان بخش در انرژی کاهش مصرف روی بر متمرکز نیمه کار 
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