
 

بهینه سازی مصرف انرژی در روند ساخت و ساز کشور 
( یک راهکار اجرایی ) 

 
بابک توکلی ∗                      

عضو هيات علمى گروه پژوهشى حقوق حميط زيست جهاد دانشگاهى 
احمد توکلی                               جمشید پایندانی 

                             کارشناس برق گيالن                              مدير دفتر حتقيقات برق گيالن  
چکیده :  

مصرف انرژی باال تر از حد استاندارد جهانی در کشور که از فرهنگ نادرست مصـرف انـرژی 
ــورت مـی گـیرد ,  به دلیل وجود منابع فراوان انرژی و همچنین عدم نظارت صحیح بر مصرف آن ص
ــش بـرای رهـایی از ایـن مشـکل  این انگیزه را به وجود می آورد که کلیه دست اندرکاران امر پژو ه
بزرگ و بسیار غیر منطقی تالش نمایند . نهادینه نمــودن راهکارهـای اجرایـی رفـع ایـن معضـل بـا 
مشکالت فراوانی روبرو است , زیرا تغییر هر فرهنگی نیازمند برنامه ریزی دقیق در بلند مــدت اسـت 
ضمناً الگو سازی برای ایجاد تغییر در فرهنگ نادرست ایجاد شده تالش و همــت زیـادی را از سـوی 
دولت و مردم می طلبد . اتالف انرژی در کلیه دستگاههای دولتی در فصول مختلف صورت میپذیرد 
که این نشان دهنده ضعف مدیریت سیستم های دولتی و عدم نظارت بر مصارف انرژی در آنها است. 
در صورت ایجاد یک سیستم درست مصرف انرژی در این گونــه دسـتگاهها و بررسـی مـیزان صرفـه 
ــو  جویی انرژی و انتقال یافته ها به کارکنان و در نهایت افراد جامعه می توان این امر را به عنوان الگ
در جامعه نهادینه نمود. عالوه بر راهکار فوق که برنامه ای دراز مدت است , برای رفع مشکل مصرف 
ــا  انرژی کشور در کوتاه مدت می توان به وسیله وضع قوانین دقیق اقدامهای عاجلی را صورت داد . ب
ــه  توجه به افزایش جمعیت و وجود جمعیت جوان کشور برای حل مشکل مسکن , آپارتمان سازی ب
شدت روبه گسترش است . بنابراین سیاست گذاری و قانون گذاری در این برهه از زمان می تواند در 
ــد داشـت ,  راستای صرفه جویی انرژی که به نوعی در ایجاد فرهنگ آپارتمان نشینی نیز نقش خواه
بسیار موثر باشد . شهرداریها به استناد دستور العملهای خاصی نسبت به صدور پایان کار آپارتمانها و 
ــاری نمـودن دو جـداره  خانه های ویالیی اقدام می نمایند . در صورت تغییر این دستور العمل و اجب
بودن پنجره های منازل برای اخذ پایان کار می توان شاهد صرفه جویی انرژی در فصل گرما و سرما 
ــهای بـازیر  بود . با توجه به ساخت و ساز فزاینده بخش خصوصی و دولتی و سیاست ساخت آپارتمان
بنای پایین و اجرای پیشنهاد فوق که همراه با وضع قانون جدید می باشد , در آینده نزدیک میتوان 
شاهد استفاده بهینه از انرژی بود . در این مقاله راهکارهای اجرایی جــهت حـل مشـکالت فـوق بـه 

صورت جدی مورد بحث قرار گرفته و پیشنهادهای عملی ارائه شده است.  
                                                

* عضو هیئت علمی دانشگاه گیالن 



 
مقدمه  

ــوده , بـر ایـن  در جهان امروز امنیت ملی اکثر کشورها به دسترسی مطمئن انرژی وابسته ب
اساس کاربرد بهینه از آن مورد توجه بسیاری از دولتمردان و محققین بوده است . انرژی الزمه ادامه 
ــی باشـد و  زندگی و تداوم روند مطلوب حیات اقتصادی , صنعتی , کشاورزی و خدماتی در جوامع م

مقدار مصرف سرانه آن شاخصی برای تعیین پیشرفت و توسعه یافتگی کشورها می باشد .  
ــدی مـورد  مسئله بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانها در بسیاری از کشورها به طور ج
توجه بوده و توانسته اند تا حدود 30% در مصرف انرژی از این طریــق صرفـه جویـی مصـرف انـرژی 
نمایند و ضروری است در کشور ما نیز با به کاربردن اصولی نظیر کنترل ساختارساختمانهای جدید , 

اصالح کاربری ساختمانهای موجود , جلوگیری از تلفات حرارتی , ممیزی انــرژی در سـاختمانها و...  
ــرژی مختلـف  در این راستا اقدامات اساسی انجام پذیرد . کشور ایران از لحاظ برخورداری از منابع ان
(تجدید پذیر و غیر تجدید پذیر ) دارای توان بسیار باالئی است . میزان تابش اشعه های خورشید در 
آن به دلیل وجود حدود 300 روز آفتابی پتانسیلی حدود 1900 ـ 220 کیلو وات ســاعت بـر مربـع 
ــا مقـدار جـهانی آن ( 800 ـ 2200 کیلـو وات سـاعت بـر مربـع ) از وضعیـت  بوده که در مقایسه ب
ــدی در کشـور بـه دلیـل دارا بـودن  مطلوبی برخوردار می باشد . پتانسیل استفاده از انرژی جزر و م
حدود 2700 کیلو متر ساحل بسیار باالست . همچنین در خصوص انرژیهای تجدید ناپذیــر ( ذخـائر 

نفتی و گازی ) دارای رتبه های بسیار ممتازی می باشد .   
ــیار نـا مطلـوب  با در نظر گرفتن امکانات فوق , شرائط و نحوه استفاده از انرژی در ایران بس
می باشد . البته در اکثر جوامعی که قیمت عرضه حاملهای انرژی پایین بوده و هزینه های سوخت و 
ــد بـه دلیـل اینکـه هزینـه  انرژی از ضریب اهمیت ناچیزی نسبت به مجموع هزینه ها برخوردار باش
ــراف  انرژی , بخش کوچکی از هزینه روز مره خانواده و صنایع را تشکیل می دهد , در مصرف آن اس
صورت پذیرفته و در استفاده از آن صرفه جوئی به عمــل نمـی آیـد . شـایان ذکـر اسـت کـه توجـه 
ــوده و تـاکنون نتوانسـته  دولتمردان , حتی در نهادها و سازمانهای دولتی متولی این امر , نیز کارا نب

بصورت یک فرهنگ نهادینه شود .  
با توجه به اینکه کشور ما از صادر کنندگان انرژی به کشورهای مختلف اســت وهنـوز ارزش 
ــی و اسـتفاده  واقعی آن از مصرف کنندگان وصول نمی شود , لذا مصرف کنندگان در پی صرفه جوی
ــهت جلـوگـیری از رونـد مصـرف بـی رویـه انـرژی در کشـور ,  منطقی از آن نیستند . الزم است ج

اقدامهای اساسی به صورت قوانین همگانی از طریق دولت صورت بگیرد .  
ــه بـاید تحـت شـرایط  یکی از این اقدامها , کنترل ساختمانهای جدید مسکونی می باشد ک
معینی که در آن کاهش مصرف انرژی در نظر باشد , صورت بگیرد . در این مقاله ســعی شـده بـا در 
نظر گرفتن شرایط فرهنگی و اقتصادی ـ اجتماعی جامعــه نسـبت بـه رفـع مشـکل فـوق در بخـش 

ساختمان از طریق قانون گذاری به همراه اقدامهای اجباری پرداخته شود .  



 
 

وضعیت مصرف انرژی در ایران :  
 

ــاز کشـور از فـراورده هـای هیدروکربـوری  در ایران 98 درصد از کل انرژی مصرفی مورد نی
تامین می شود و حدود 70 درصد از درآمد ارزی کشــور از محـل فـروش نفـت تـامین مـی گـردد . 
بنابراین صرفه جوئی در مصرف فراورده های نفتی موجــب کسـب در آمـد بیشـتر و افزایـش سـطح 
سرمایه گذاری و ایجاد خود کفائی خواهد شد . اما متاسفانه وضعیت مصرف انرژی به گونه ای اســت 
که لزوم سیاست گذاری جدیدی را می طلبد تا با توجه به مشکالت اقتصادی و اجتماعی موجــود در 

کشور , در جهت کاهش مصرف سرانه انرژی گام برداشته شود .  
 
 

درصد سهم مصرف  خبش مصرف کننده 
 26/8 صنعت 
 5/2 کشاورزی 
 36/9 خانگى- جتارى 
 23/4 حمل و نقل 
 8/1 سایر بخشها 

 
جدول (1) - سهم مصرف انرژی در بخشهای مختلف در ایران ( عارف محمد زاده 1380 ) 

 
 
 

گسترش مصرف در بخش خانگی ـ تجاری و اتالف انرژی در جامعه شهری , ناکارآئی حمـل 
و نقل و توسعه صنایع از دالیل بارز رشد سریع شدت مصرف انرژی در اقتصاد ملی به شمار می رود. 
انرژی مصرفی در کشور با هزینه های بسیار زیادی تولید و عرضه شده و اتالف آن عالوه بر خسارات 
مالی جبران ناپذیر , زیانهای غیر قابل انکاری را بر محیط زیست وارد می نماید . لذا شناسائی الگوی 
ــر گـیرنده کلیـت جامعـه مصـرف  رایج مصرف انرژی در کشور خصوصاً در بخش ساختمانها که در ب
ــه سـازی مصـرف انـرژی در ایـن  کننده انرژی است و همچنین شناخت موانع و غیر ساختاری بهین
بخش , می تواند ما را در جستجوی رهیافتها و ارائه راهکارها در نیل به اهداف بهینه سازی مصــرف 

انرژی یاری دهد .  



 
درصد  نوع مصرف 

 50 تهویه مطبوع 
 10 روشنایی 
 25 آب گرم 
 15 پخت وپز یا سایر موارد 

 
جدول (2) - وضعیت مصرف انرژی در ساختمانها 

 
 
 

در ایران ساالنه بالغ بر 200000 ساختمان ساخته می شود . در کل کشور طبق آمار ســال 
ــبت بـه  85 بیش از 12/7 میلیون واحد مسکونی وجود دارد و میزان مصرف انرژی در ساختمانها نس
ــش  کشورهای صنعتی تقریباً دو برابر است . انگیزه های حرکت بسوی مدیریت صحیح انرژی با افزای
ــا افزایـش شـدید قیمـت انـرژی مواجـه  قیمت آن می تواند صورت پذیرد , اما برای کشورهائی که ب
نیستند نیز استفاده از مدیریت انرژی به نوبه خود موجب از بین رفتــن تلفـات و کـاهش هزینـه هـا 
ــاختمانها بـا توجـه بـه نقـش عمـده آن در  میشود . لذا طرح ریزی یک برنامه مدیریت انرژی در س

مصرف انرژی تولیدی کشور بسیار می تواند مفید واقع شود .  
ــان در  با توجه به افزایش جمعیت جوان کشور , رونق چشم گیری در ساخت و ساز به صورت آپارتم
سطح کشور دیده می شود . بنابراین مدیریت مصرف انرژی در اینگونه ساختمانها می تواند به عنوان 

یک راهکار برای مصرف بهینه انرژی مطرح باشد . 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 1379  1378  1377  1376  1375  1374  1373 شرح 
 

 15/15
 7/42

 27/25
 3/77
 3/28

 56/87

 
 15/55
 7/63
 26/39
 3/96
 5/58
 59/10

 
 16/89
 8/07
 24/90
 4/50
 7/84
 62/20

 
 18/75
 9/31

 23/79
 4/03
 5/99
 61/87

 
 19/42
 9/11

 24/84
 4/94
 4/10

 62/41

 
 19/50
 9/10

 25/56
 4/99
 3/94
 63/08

 
 21/80
 10/16
 26/90
 5/20
 4/48
 67/02

فرآورده های نفتی: 
خانگی و تجاری 

صنعت 
حمل ونقل 
کشاورزی 

مصارف غیر انرژی 
کل فرآورده های نفتی 

 
 17/12
 13/30
 2/34

 32/76

 
 15/91
 12/11
 2/81

 30/83

 
 14/25
 12/31
 1/95

 28/51

 
 16/21
 11/39
 1/54
 29/14

 
 13/43
 13/02
 2/11

 28/56

 
 12/71
 12/28
 2/42
 27/41

 
 11/18
 10/19
 2/27

 23/65

گاز طبیعی: 
خانگی و تجاری 

صنعت 
مصرف غیر انرژی 
کل مصرف گاز طبيعى 

 
 0/56
 1/42
 1/98

 
 0/44
 1/43
 1/87

 
 0/46
 1/29
 1/75

 
 0/49
 1/17
 1/65

 
 0/35
 1/24
 1/60

 
 0/49
 1/36
 1/86

 
 0/61
 1/31
 1/92

سوختهای جامد: 
خانگی و تجاری 

صنعت 
کل مصرف سوختهای جامد 

 
 4/33
 2/92
 0/82
 0/33
 8/40

 
 4/27
 2/80
 0/74
 0/39
 8/20

 
 4/11
 2/58
 0/63
 0/23
 7/54

 
 3/93
 2/62
 0/57
 0/22
 7/33

 
 3/86
 2/70
 0/58
 0/28
 7/43

 
 4/02
 2/84
 0/58
 0/20
 7/65

 
 3/92
 2/74
 0/56
 0/19
 7/41

برق: 
خانگی و تجاری 

صنعت 
کشاورزی 

سایر مصارف 
کل مصرف برق 

 
جدول (3)- سهم انرژی نهایی مصرفی در بخشهای مختلف طی سالهای 1373-1379 (درصد) 

 
 
 

بررسی انتقال حرارت در شرایط مختلف :  
ــی تـوان بـه عنـوان عـایق حرارتـی در دیـوار , سـقف و  هوای محبوس , بین دو سطح را م
شیشههای ساختمانی به کاربرد . در این گونه موارد , می توان نقش این عایق در انتقال حرارت را با 
ــشود , مـی تـوان  استفاده از مقاومت حرارتی هوا ( R ) بررسی کرد . اگر این هوای محبوس تهویه ن
ــداره هـا بـه  برای آن همانند داخل اتاق ضریب انتقال حرارت داخلی در نظر گرفت که با مقاومت ج



ــهای هـوا  صورت سری قرار می گیرد . در بسیاری ساختمان ها به منظور عبور سیم های برق و کانال
رسانی از سقف دو جداره استفاده می شود وجود شیروانی نــیز فضـای خـالی بیـن سـقف و پوشـش 

خارجی را به وجود می آورد .  
ــه از 3 سـانتیمتر  به طور مثال سقف اتاقی در یک ساختمان دارای بامی مسطح می باشد ک
آسفالت و 15 سانتیمتر آجر سخت تشکیل یافته است . فضای خالی که برای عبور کابلهای برق بین 
ــود . ضریـب  سقف و بام ایجاد شده است توسط یک الیه 3 سانتیمتری گچ از فضای اتاق جدا می ش
کلی انتقال حرارت را برای این سقف مرکب برابرW/m2oC 1078محاسبه می شود . در صورتی که 
ــه دسـت  فضای خالی از این سقف مرکب حذف شود . ضریب انتقال حرارت کلیW/m2oC 78. 2 ب

می آید . که 56% افزایش انتقال حرارت را نشان می دهد .  
 
 

 U(W/m2oC)                                                                                نوع در و پنجره داخلی
در چوبی ( داخلی یا خارجی )                                                                                2/3

پنجره های داخلی شیشه دار                                                                                 3/5 
پنجره ی چوبی یا شیشه ( خارجی )                                                                        5/2 
درآهنی ( داخلی یا خارجی )                                                                                 5/8 
پنجره ی آهنی با شیشه                                                                                       5/8
پنجره ی ویترینی                                                                                               5/8
پنجره ی مضاعف , با کادر چوبی                                                                             2/3
پنجره مضاعف , با کادر فلزی                                                                                 2/3
پنجره فلزی با شیشه مضاعف                                                                                 3/7

پنجره ی چوبی با شیشه مضاعف                                                                            3/5 
 

جدول (4) - ضریب کلی انتقال حرارت برای انواع درو پنجره 
 
 
 

ضخامت  شیشه معمولی  شیشه دو جداره  درصد کاهش 
 mm  U[w/m2 oC]  Qo[w/m2] U[w/m2 oC]  Qo[w/m2] UQo

 3
 4
 5

 5/6
 5/23
 4/9

 11/2
 10/46
 9/6

 3/05
 2/83
 2/64

 7/1
 5/66
 5/29

 ٤٥/٥
 45/9
 46/1

 



جدول( 5) - مقایسه ضریب انتقال حرارت کلی در شیشه معمولی و شیشه های دو جداره 
 
 

ــی  محاسبات انجام شده که در جدول فوق خالصه شده اند مقایسه ضریب انتقال حرارت کل
   20 oC در شیشه معمولی و شیشه های دوجداره را نشان می دهد. همچنین با فرض اختالف دمای

در ماههای سرد سال بین داخل و خارج اتاق شاره حرارتی از طریق شیشه ها محاسبه شده است.  
 
 

مدیریت بهینه انرژی :  
 

ــه هـای توسـعه کشـور اسـت  سیاست گذاری و مدیریت بهینه انرژی , اهرمی قوی در برنام
ایران دارای رشد نامناسب در مصرف حاملهای انرژی است . رشد مصرف انــرژی در صورتـی توجیـه 
ــوی مصـرف  اقتصادی می یابد که به رشد تولید منجر شود . مصرف انرژی کشور ما در مقایسه با الگ
ــته اسـت . بطوریکـه مصـرف  انرژی در دیگر کشورهای در حال توسعه رشدی به مراتب فزاینده داش

سرانه در کشور ایران 8 برابر میانگین مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه می باشد .  
ــتیابی بـه راهکارهـای بهینـه  مدیریت انرژی در ساختمانها یکی از اقدامهای اولیه جهت دس
ــل  سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان است . بخش ساختمان در ایران , بیش از 30 درصد از ک
ــهمترین  انرژی مصرفی را طبق آمار سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور , مصرف نموده و از م

بخشهای مصرف کننده انرژی در کشور است .  
ــور دقیـق راهکارهـای  بنابراین برای بهینه سازی مصرف انرژی در این بخش الزم است , بط

کاهش مصرف انرژی و چگونگی اجرای آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد . 
 

بهینه سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان از روشهای زیر میتواند صورت پذیرد :  
الف ـ کاهش تقاضا برای مصرف انرژی  

     ـ صرفه جوئی در مصرف انرژی  
     ـ وضع مقررات به همراه اقدامهای اجباری  

ب ـ استفاده از تکنولوژیهای جدید برای افزایش کارایی  
ج ـ استفاده از منابع انرژی جایگزین  

 
هدف از تهیه این مقاله , بررسی یکی از روشهای ارائه شده برای بهینه سازی مصرف انــرژی 
ــا بـرای مصـرف  در بخش ساختمان که وضع مقررات به همراه اقدامهای اجباری است . کاهش تقاض
انرژی در بخش ساختمان نیاز به تغییرات و اصالحات عمده ای در برخــی از سـنتها , تکنولـوژیـها و 
ــی سـاختمان , نظـارت پیوسـته و  طراحیهای فنی دارد . بر این اساس رعایت قواعدی در طراحی فن



کنترل سیستمهای انرژی بر , تغییر تجهیزات برای دستیابی به کار آیــی بـاالتر , اصـالح رفتارهـای 
سنتی و وضع مقررات جدید می تواند بعنوان راهکار مطرح شود .  

ــاهش شـدید مصـرف  اصالح رفتارهای سنتی در مصرف انرژی از جمله اقداماتی است که ک
انرژی در ساختمان را باعث می شود. این امر عالوه بر خانه ها در کلیه مراکز دولتی حتی سازمانهای 
متولی این بخش دیده می شود. عدم رعایت راهکارهای ساده در ساختمانها , عدم جلوگیری از ورود 
ــردن تمـامی اتاقـها در زمسـتان,  هوای سرد به داخل ساختمان به همراه عادتهای غلط مانند گرم ک
ــگ  تمایل به داشتن پوشش سبک در زمستان , استفاده از پنجره های بزرگ و همچنین وجود فرهن
نادرست , عدم عالقه به حفظ سرمایه های دولتی توسط کارکنان دولت نیازمند اصالحات فرهنگی و 

تغییر در تفکر جامعه دارد که این امر در میان مدت کار بسیار دشوار و شاید بعیدی باشد .  
بدیهی است , به منظور تامین مسکن مورد نیاز اقشار مختلف جامعه , سیاست گذاری هـای 
ــیری از الگـوی مسـکن  کالن در زمینه انبوه سازی مسکن در حال انجام است . در این راستا بهره گ

آپارتمانی مناسب , موجب صرفه جویی قابل توجه در مصرف انرژی کشور می شود .  
ــوگـیری از گسـترش بـی رویـه  به کارگیری الگوی مناسب در آپارتمان سازی , عالوه بر جل
ــی انسـان نـیز  شهرها و مشکالت مربوط به آن باعث اصالح زیر ساختارهای متناسب با نیازهای واقع
می شود , به طوری که می توان با به وجود آوردن تنوع و تباین ناشی از فضاهــای بسـته شـهری در 
مقابل فضاهای باز سر سبز , محیطی مطلوب بــرای زنـدگـی فراهـم نمـود و از ایـن رهگـذر اصـالت 
فرهنگی شهر را غنا بخشید . در این برهه از زمان که انبوه سازی مسکن و ساختمان در کشور آغــاز 
ــی و اجـرای بهینـه اقتصـادی واحدهـای مسـکونی و سـاختمانی از اهـم  شده است , توجه به طراح

اقدامهای الزم به شمار می رود .  
 
 

وضعیت ساخت و ساز و چگونگی ممیزی آن :  
 

در سال 1380 حدود 604 هزار واحد مســکونی بـا مـیزان سـرمایه گـذاری حـدود 5 هـزار 
ــت . سـرانه  میلیارد تومان ساخته شد که حدود 40 درصد آن توسط تسهیالت بانکی تامین شده اس
زمین برای هر واحد مسکونی 100 متر مربع ومیانگین زیر بنا 116 متر مربع است . تعداد واحدهای 
ــانوار کشـور در حـال حـاضر 1/6  مسکونی سراسر کشور 12/7 میلیون که باتوجه به 14/3میلیون خ
میلیون واحد مسکونی کمبود در کشور وجود دارد که 1/1 میلیون واحد آن مربوط به مناطق شهری 

بوده که ساالنه حدود 600 هزار تقاضای جدید به آن اضافه می شود .  
ــا در  مصرف ساالنه انرژی در ساختمان 30 درصد مصرف انرژی جهان را تشکیل می دهد ام
ایران این نسبت 40 درصد, یعنی بیش از میانگین جهانی است. مصرف سرانه انرژی در ساختمانهای 
ــی 120 کیلـو  ایرانی 310 کیلووات ساعت بر متر مربع است . این میزان در کشورهای صنعتی 70 ال

وات ساعت بر متر مربع است . 



جمعیت جوان کشور و افزایش تقاضا برای تهیه مسکن , رونق ساخت و ساز ساختمان را در 
سالهای اخیر به همراه داشته است . فعاالن این بخش برای دریافت پروانه ساخت و در نــهایت اتمـام 

کار روند زیر را طی می نمایند . 
ــی شـود . در طـول  پروانه ساختمان با توجه به تعهد نظارت یک مهندس ساختمان صادر م

اجرا ساختمان مراحل زیر جهت کنترل کار و نهایتاً صدور پایان کار انجام خواهد شد :  
1 ـ توسط ناظر پروژه تاریخ شروع پی کنی اعالم می گردد .  

2 ـ توسط ناظر پروژه پس از اجرای فونداسیون گزارش پیشرفت عملیات ارائه می شود .  
3 ـ توسط مهندس ناظر پروژه گزارش پیشرفت پروژه در طول اجرا ساختمان ارائه می گردد .  

ــاختمان و نماسـازی توسـط مـهندس نـاظر اعـالم  4 ـ گزارش پایان یافتن کار پس از اجرا کامل س
میگردد .  

5 ـ کارشناس شهرداری پس از بررسی ساختمان در صورت عدم خالف در اجــرا , پایـان کـار صـادر 
می نماید . در صورتیکه در اجرا ساختمان خالف صورت پذیرفته باشد پس از اخــذ جرایـم مربـوط , 

پایان کار صادر می شود .  
ــاختمان را  در پروسه فوق , در اجرای بهینه بند 5 می توان با وضع قانون , اخذ پایان کار س
به گونه ای به انجام رساند که بر پایه قانون مذکور , دو جداره نمودن پنجره ها با استاندارد مشخص, 
به صورت اجباری صورت پذیرد . بر این اساس به کل هزینــه سـاخت پنجـره هـر واحـد مسـکونی , 
حداکثر حدود30% افزوده می شود که این هزینه در مقایسه با هزینه خرید و ســاخت مسـکن مبلـغ 
ــیزان  قابل توجهی را شامل نمی شود . از طرف دیگر با توجه به صرفه جویی های به عمل آمده در م
سوخت مصرفی و همچنین لحاظ نمودن , یارانه در نظر گرفته شده در این بخش , می توان در دراز 

مدت به همراه اقدامهای آموزشی و ترویجی به فرهنگ سازی در بین اقشار مختلف پرداخت .  
 
 

  
نتیجه گیری :  

 
ــکن کـه رونـق  بررسی به عمل آمده در جمعیت جوان کشور و افزایش تقاضا برای تهیه مس
ساخت و ساز ساختمان را در سالهای اخیر به همراه داشته است که این امــر نیـاز بـه بهینـه سـازی 

مصرف انرژی در ساختمانها را روز به روز افزایش می دهد .  
یکی از راههای صرفه جویی در انرژی برای سرمایش و گرمایش ساختمانها ایجاد پنجرههای 
ــی باشـد . انجـام چنیـن کـاری در شـرایط  دو جداره و جلو گیری از ورود هوا به داخل ساختمان م

اقتصادی و اجتماعی موجود نیازمند وضع قانون به همراه اقدامهای اجباری است . 
ــرای اخـذ پایـان  برای دستیابی به چنین مهمی پیشنهاد می گردد که یکی از شروط الزم ب
کار ساختمان طراحی سیستم پنجره های دو جــداره در آپارتمانـها باشـد . براسـاس اجـرای چنیـن 



قانونی , آپارتمان سازان اجباراً وادار به رعایت اصولی می شوند که می تواند در ایجــاد صرفـه جویـی 
انرژی بسیار موثر باشد .  

با توجه به میانگین زیر بنــای آپارتمانـها در کشـور , حـدود 30 درصـد بـه هزینـه سـاخت 
پنجرهها افزوده می شود که در مقابل صرفه جویی به عمل آمده , مبلغ ناچــیزی اسـت اگـر در ایـن 
ــاال خواهـد  برآورد یارانه در نظر گرفته شده برای سوخت لحاظ گردد , توجیه اقتصادی طرح بسیار ب

بود .  
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دانشگاهی گیالن تشکر به عمل می آید .  
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