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Abstract 

The aim of this study was to compare the Iranian National Standard 

(INS) with LEED, a valid international standard, in the field of 

evaluating energy performance in buildings to show the strengths and 

weaknesses of INS and then improve and update it. For this purpose, a 

government office building in Tehran was selected as the case study. 

To evaluate the energy performance of this building in accordance with 

the guideline of LEED standard, at first, all of its components and 

equipment were modeled and simulated in the Design Builder software 

based on the ASHRAE standard 90.1. Then, the baseline and the 

proposed models of the ASHRAE standard were configured for the 

case building, and their annual energy consumption and cost were 

compared. The simulation results showed that the proposed model of 

the case building can save 31.5% of the annual cost of energy 

consumption and can achieve 13 out of 18 points of the LEED standard 

in the category of energy performance. Afterwards, this proposed 

model was evaluated by INS to determine the energy consumption 

criteria and the energy label guidelines for non-residential buildings. 

As the annual energy consumption of the proposed model for the case 

building in this study was 73 kWh/m2, the energy ratio index (R) for 

this building, based on INS, was less than one. Thus, it received label 

A in energy rating. The findings of this research revealed that, in order 

to receive the highest LEED score in the category of energy 

performance for an office building, it is necessary to use valid 

standards, as LEED is far beyond INS in energy conservation, 

prevention of carbon dioxide emissions, and environmental protection. 

To improve INS in the category of energy performance for office 

buildings and to be in line with the LEED standard, this paper 

recommends a 23% reduction in the energy consumption index of ideal 

non-residential buildings in Tehran and improvement of this index for 

the other climates in Iran. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 
Different national standards have been established for building designs for the aims of 

sustainability and protecting the environment. A range of issues including water efficiency, energy 

efficiency, and construction materials have been considered in most of these standards. 

LEED is one of the most famous standards that has been prepared by the U.S green buildings 

council. It is used by designers and building engineers from different countries considering 

geographical, social, cultural, and economic aspects. Among other standards, LEED was selected 

for this study based on its international reputation and comprehensiveness. 

On the other hand, the national standard organization of Iran has released an instruction for the 

energy labeling of residential and office buildings. This standard was prepared by an energy 

efficiency company many years ago, but it has not been updated so far. Thus, given the rate of 

climate change, the effect of this standard on energy efficiency and CO2 emission of office 

buildings in megacities cannot be verified. 

The aim of this study was to compare the Iranian national standard (INS) with LEED, a valid 

international standard, in the field of evaluating the energy performance in buildings to show the 

strengths and weaknesses of INS and then improve and update it.  

2. Research Methodology 
To do this study, a government office building in Tehran was selected as the case study. To 

evaluate the energy performance of this building in accordance with the guideline of the LEED 

standard, at first, all of its components and equipment were modeled and simulated in the Design 

Builder software based on the ASHRAE standard 90.1. Then, the baseline and the proposed models 

of the ASHRAE standard were configured for the case building, and their annual energy 

consumption and cost were compared. 

The architectural model of the office building has six floors including a basement, parking, and 

four upper floors. Generally, the LEED standard uses appendix G from ASHRAE 90.1 criteria to 

make a model, which means a major renovation. There are two methods to comply with the 

ASHRAE codes in building designs. In the first method, namely the prescriptive method, all the 

building components must comply with the minimum requirements of ASHRAE 90.1. The second 

method, namely the performance method, benefits from building energy simulation. A baseline 

model is made on the basis of an actual building. It is similar to it in terms of dimensions and 

occupancy schedule. But its components comply with the minimum requirements of ASHRAE 

90.1. Based on this baseline model, a model is extracted through simulation. The main differences 

between these models are HVAC systems, lighting, shading devices, glazing, and thermal 

insulation of external walls and roofs. 
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3. Results and discussion 
The simulation results showed that the proposed model of the case building can save 31.5% of the 

annual cost of energy consumption and can achieve 13 out of 18 points of the LEED standard in 

the category of energy performance. Afterward, the proposed model was evaluated by INS to 

determine the energy consumption criteria and the energy label guidelines for non-residential 

buildings. The annual energy consumption of the proposed model for the case building in this 

study was 73 kWh/m2. Therefore, the energy ratio index (R) for this building, based on INS, was 

less than one. It received label A in energy rating. The findings of this research revealed that, in 

order to receive the highest LEED score in the category of energy performance for an office 

building, it is necessary to use valid standards, as LEED is far beyond INS in energy conservation, 

prevention of carbon dioxide emissions, and environmental protection. 

In this study, the energy consumption index of the reference non-residential building for the 

climatic conditions of Tehran City, as the case study area, is suggested to be decreased by 23%. 

As a result, major renovation and integrated solutions in buildings will be required to achieve a 

high energy label in the national standard of Iran. 

4. Conclusion 
This paper reports the evaluation of the energy performance of an office building in Tehran using 

the international standard of LEED and the national standard of Iran. The results are then 

compared. It is shown that the national standard of Iran is very easy to use to evaluate the energy 

performance of buildings compared to LEED. Since LEED is stricter than the national standard of 

Iran, to achieve the highest score of energy performance in LEED, a combination of active, 

passive, and renewable solutions must be used. This is while achieving the highest level of energy 

saving in the national standard of Iran does not need the highest level of energy efficiency, as the 

this study showed. The importance of this issue is revealed when the evaluation of energy 

performance in non-residential buildings in megacities is declared mandatory by decision-makers 

in the building industry. In this case, the utilization of the current national standard of Iran to 

classify the energy use in non-residential buildings cannot significantly affect environmental 

protection and the availability of zero-Carbon cities. 
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 چکیده

  انرژی   عملکرد  ارزیابی  زمینه   در  ایران   ملی  استاندارد  بهبود  و  رسانی  بروز  مطالعه  این  هدف
  نقاط   طریق  این  از  تا  است  LEED  المللی  بین  استاندارد  با  آن  مقایسه  طریق  از  هاساختمان

  اداری  ساختمان یک منظور این   برای. گردد اصالح  و مشخص آن  های شاخص ضعف و قوت
  این   انرژی   عملکرد  ارزیابی  برای.  گردید  انتخاب  موردی  نمونه  عنوان  به   تهران  شهر  در  دولتی

  استاندارد   اساس  بر  آن   تجهیزات  و  اجزاء   همه  ابتدا  لید،  استاندارد   دستورالعمل  با   مطابق  ساختمان
ASHRAE 90/1  افزار  نرم   در  Design Builder  با   سپس.  شد  سازی  شبیه   و  سازی  مدل  

  مذکور   ساختمان  برای  اشری   استاندارد  پیشنهادی  و  اولیه  مدل  دو  افزار،  نرم  این  از  استفاده
 آمده  بدست نتایج. گردید مقایسه  یکدیگر با آنها  هزینه و انرژی  ساالنه مصرف و شد استخراج 

  درصد   ۳۱/5  ساالنه  مذکور ساختمان  از  اشری   پیشنهادی   مدل   که  دهدمی  نشان  سازی   شبیه   از
  استاندارد   امتیاز  ۱8  از  امتیاز  ۱۳  تواندمی  و  آوردمی  عمل  به  جویی  صرفه   انرژی   مصرف  هزینه   در

LEED   استفاده  با  اشری  پیشنهادی  مدل   این  سپس .  نماید  دریافت  را  انرژی عملکرد   بخش  در  
  برای   انرژی   برچسب   دستورالعمل  و  انرژی   مصرف   معیار   تعیین   برای   ایران  ملی   استاندارد  از

 مدل  انرژی  ساالنه   مصرف  که   آنجا  از .  گرفت  قرار  ارزیابی  مورد  غیرمسکونی  های  ساختمان
  استاندارد   مطابق  است،  kWh/m2  7۳  مطالعه  این  در   مذکور  اداری  ساختمان   از   اشری   پیشنهادی 

  مصرف   بندی  رده  در   و  بوده   یک   از   کمتر  ساختمان   این   برای (  R)  انرژی   نسبت   شاخص  ملی،
  دریافت  برای که دهدمی نشان تحقیق این نتایج. نمایدمی دریافت را ( A) رده برچسب انرژی،

  استانداردهای  از استفاده اداری، ساختمان  یک انرژی  عملکرد   بخش  در   LEED  امتیاز  باالترین 
  جلوگیری   و  انرژی   از  محافظت  در   مذکور  استاندارد  و  دارد  ضرورت  ساختمان  طراحی  در   باال  بسیار

.  است  پیشرو   ایران  ملی  استاندارد  به   نسبت   زیست  محیط  حفظ   و   کربن  اکسید  دی  انتشار   از
  ساختمانهای  انرژی عملکرد ارزیابی زمینه   در ملی استاندارد  بهبود برای مطالعه این پیشنهادات

  مصرف   شاخص   درصدی  ۲۳  کاهش  شامل  زمینه  این   در   لید   استاندارد   با   شدن   همطراز  و   اداری 
  دیگر   در   شاخص   این   بهبود   و   تهران  شهر   اقلیم   در   آل  ایده  غیرمسکونی  ساختمان   انرژی 
 .باشدمی کشور هایاقلیم

 کلیدواژه ها: 

  بین استاندارد ایران، ملی استاندارد

 انرژی عملکرد ،LEED المللی
  اداری های ساختمان ساختمان،

 تهران
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  موردی  برریس:    LEED  استاندارد   با   آن  مقایسه  طریق   از   ها ساختمان   انرژی  عملکرد   ارزیاب    در   ایران  میل  استاندارد   های  شاخص  بهبود 

 تهران   شهر   اداری  های  ساختمان

 مقدمه 1

افزایش بی رویه استفاده از سوخت های فسیلی توسط انسان در دهه های اخیر موجب افزایش انتشار گازهای گلخانه ای و تغییرات  
موجودات زنده محسوب شود. برای حفظ  اقلیمی گسترده در کره زمین گردیده که این موضوع میتواند تهدیدی برای حیات تمام  

و استاندارد های مختلفی برای طراحی ساختمانها در سطح ملی تدوین  ها  محیط زیست و توسعه پایدار، کشورهای مختلف، نظام
واد  نموده اند. در اغلب این استانداردها، موارد مختلفی از جمله بهینه سازی مصرف آب، بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از م

و مصالح مناسب برای محافظت از محیط زیست در نظر گرفته شده است. از جمله مشهورترین این استاندارد ها، استاندارد بین  
تدوین شده و نسخه های بومی شده آن با توجه به    ۲است که توسط شورای ساختمان های سبز ایاالت متحده آمریکا  ۱المللی لید

اجتماعی،   جغرافیایی،  ساختمان  فرهنشرایط  مهندسین  و  طراحان  از  بسیاری  استفاده  مورد  داوطلبانه  بصورت  اقتصادی  و  گی 
استاندارد بدلیل اعتبار بین المللی، جامعیت و استفاده از آن به عنوان یک سیستم  گیرد. این می درکشورهای مختلف جهان قرار

ویرایش  آخرین  انتخاب و مد نظر این مطالعه قرار گرفته است.  ها  گزینهارزیابی در بسیاری از کشورها از میان سایر استانداردها یا  

. موقعیت و حمل (Green Building and LEED Core Concepts Guide, ۲۰۱۴)قسمت مختلف است    8این استاندارد شامل  
انرژی و جو، منابع و مصالح، کیفیت محیط داخل ساختمان، خالقیت در طراحی و   پایدار، بهینه سازی آب،  و نقل، سایت های 

دارای یک نظام رتبه بندی جامع  دهند. استاندارد لید  می  اولویت های محلی از جمله بخش های مختلف این استاندارد را تشکیل
،  ۱۶، ۱۳، ۳۳،  ۱۱، ۱۰، ۱۶، هر یک از بخش های مذکور به ترتیب ۳باشد. برای ساختمان های جدید و بازسازی های عمدهمی نیز
امتیاز توسط یک ساختمان در این نظام رتبه بندی منجر به دریافت   ۴۹تا    ۴۰دهد. کسب  می  امتیاز را به خور اختصاص  ۴و    ۶

منجر شود. برای دریافت نشان    5تواند به کسب گواهی نقره ایمی  امتیاز  5۹تا    5۰گردد. دریافت  می  توسط لید  ۴ان تایید شدهنش
امتیاز کسب نماید، موفق به دریافت  ۱۱۰تا  8۰امتیاز است و سرانجام، ساختمانی که بتواند   7۹تا  ۶۰در این نظام نیاز به  ۶طالیی

امتیاز دهی زیست   7ی پالتینباالترین نشان لید یعن  خواهد شد. مهمترین بخش در نظام لید به مانند دیگر سیستم های معتبر 
مثل   و    BREEAMمحیطی ساختمان  انرژی(۱۳۹5,  کروانین  &   یسی )رئ ژاپن    CASBEEانگلستان  بهره وری    ، بخش 

امتیاز آن به تنهایی متعلق به بهینه    ۱8امتیاز این بخش در لید،    ۳۳باشد که در این مطالعه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از  می

انرژی  است. جدول  می  ساختمان  8کردن عملکرد  اختصاص داده  این بخش به خود    1باشد که مهمترین و بیشترین سهم را در 
 دهد.می  تصویری کلی از سیستم امتیاز دهی لید برای ساختمان های جدید و بازسازی های عمده را نشان

 ( USGBC, 2019) . جزئیات امتیازدهی در استاندارد لید برای ساختمان های جدید و بازسازی های عمده1جدول 

 امتیاز عنوان  

 ۱۶ محل قرار گیری و حمل و نقل 

 ۱۰ سایت های پایدار

 ۱۱ بهره وروی آب

 ۳۳ انرژی و جو

 نوع امتیاز  عنوان زیر مجموعه

 الزم پیشنیاز  راه اندازی اولیه و تایید

 الزم پیشنیاز  حداقل عملکرد انرژی 

 الزم پیشنیاز  حدود اندازه گیری انرژی 

 الزم پیشنیاز  مدیریت اولیه مبردها

 ۶ امتیاز الزم راه اندازی پیشرفته 

 ۱8 امتیاز الزم بهینه سازی عملکرد انرژی 

 ۱ امتیاز الزم انرژی اندازه گیری پیشرفته 
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 ۲ امتیاز الزم پاسخ به تقاضای انرژی

 ۳ امتیاز الزم تولید انرژی تجدید پذیر 

 ۱ امتیاز الزم مدیریت پیشرفته مبردها

 ۲ امتیاز الزم سوخت سبز و جایگزینی کربن 

 ۱۳ منابع و مصالح 

 ۱۶ کیفیت محیط داخلی

 ۶ خالقیت در طراحی

 ۴ اولویت های منطقه ای 

 ۱۱۰ مجموع  

 

از طریق محاسبه میزان صرفه جویی در هزینه    امتیاز تعلق گرفته به آن  انرژی ساختمان و  در نظام جامع لید، بررسی عملکرد 

از دیگر سو  باشد.  می  (ASHRAE۲۰۱۶ ,)  ۹گیرد و مبنای آن شاخص عملکرد هزینهمی  ساالنه مصرف انرژی ساختمان صورت
(  ۱۴۲5۳، سازمان ملی استاندارد، یک معیار مصرف و دستورالعمل برچسب انرژی برای ساختمان های مسکونی )استاندارد در ایران

تهیه کرده است. این استاندارد،   (۱۳۹۰b, رانی)ا ( ۱۴۲5۴و ساختمان های غیرمسکونی و عمدتا اداری )استاندارد  (۱۳۹۰a, ران ی)ا 
گیرد.  می  مختلف ایران در نظرهای  اقلیم( برای یک ساختمان ایده آل در  year/2kWh/mیک شاخص مصرف انرژی )بر حسب  

انرژی ساختمان مورد نظر، کافیست   )برای تعیین رده مصرف  انرژی  از تقسیم میزان مصرف ساالنه  Rشاخص نسبت  ( آنرا که 
نماییم. به این ترتیب رده مصرف انرژی ساختمان مورد    آید محاسبهمی  بدستبر مصرف ساالنه انرژی ساختمان ایده آل    انرژی آن

اما با در نظر گرفتن روند گسترده تغییرات اقلیمی و با توجه به اینکه    .شودمی  تعیین  Gتا    Aنظر با کسب یکی از برچسب های  
توسط شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تهیه و تدوین گردیده و تا کنون بروز رسانی نشده،    ۱۳۹۰استاندارد مذکور سالها قبل در  

اری و جلوگیری از انتشار دی اکسید کربن در شهرهای بزرگ مورد  میزان تاثیرگذاری آن بر بهبود بهره وری انرژی ساختمانهای اد 
باشد. ساختمان های اداری دولتی در شهرهای بزرگ مثل پایتخت به این دلیل به عنوان نمونه مورد بررسی این تحقیق  می تردید

ی، ساالنه مقادیر قابل توجهی از  انتخاب شده اند که سرمایه های زیادی را در خود جای داده اند و بعد از ساختمان های مسکون
دهند. در برهه کنونی که تاثیرات مخرب صنعت ساختمان بر محیط زیست بیش از  می  مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص

قانون اصالح الگوی مصرف مصوب مجلس شورای اسالمی،   ۱8هر زمان دیگری آشکار گردیده، مطابق با آیین نامه اجرایی ماده 
نها در اولویت نیاز به بازسازی و بهبود عملکرد انرژی مطابق با قوانین و استانداردهای ملی قرار دارند. در نتیجه الزم  این ساختما

است تا ابتدا نقاط قوت و ضعف این استاندارد شناسایی شده و شاخص های مورد استفاده آن در ارزیابی عملکرد انرژی ساختمانهای  
ین مقاله با هدف بهبود و بروز رسانی شاخص های استاندارد ملی ایران در زمینه ارزیابی عملکرد انرژی  اداری بهبود و ارتقاء یابد. ا 

انتشار دی اکسید   از  انرژی و جلوگیری  استاندارد بتوان به بهبود بهره وری  ساختمانهای اداری تهیه گردیده تا با بکارگیری این 
ه مرحله، ابتدا با جمع آوری اطالعات کتابخانه ای و سپس استفاده از مدل  کربن در شهرهای بزرگ کمک نمود. این مطالعه طی س

با تجزیه و تحلیل نتایج به بررسی تطبیقی استاندارد لید و استاندارد ملی ایران در زمینه ارزیابی  سازی و شبیه سازی و در انتها  
انرژی ساختمانهای اداری در کالنشهر تهران   اقلیمی نیمه خشک  عملکرد  انتخاب یک  پربا  از  داخته است. در مرحله اول، پس 

اجزاء فیزیکی ساختمان، تجهیزات تهویه و تهویه  فضاها و  اطالعات مربوط به نقشه های معماری و  ساختمان اداری در این شهر، 
آوری شد و با    جمعبا استفاده از مشاهده و پرسشنامه  مطبوع مکانیکی، تجهیزات روشنایی و برنامه زمان بندی استفاده از فضاها  

افزار   از نرم  انرژی    ،Design Builderاستفاده  ارزیابی عملکرد  ساختمان مورد نظر مدل سازی گردید. در مرحله دوم، برای 
بر   ASHRAE 90/1استاندارد   Gساختمان با استاندارد لید، مدل ساخته شده در نرم افزار با اعمال ضوابط موجود در ضمیمه  

و فایل اطالعات  ذکور به کمک نرم افزار  آن، به مدل پایه اشری تبدیل شد و سپس مدل پیشنهادی اشری از ساختمان اداری م
از مدل پایه اشری تولید گردید. در ادامه، نتایج بدست آمده از شبیه سازی مدل پایه و پیشنهادی اشری با هم  اقلیمی یک ساعته  
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دل پیشنهادی اشری  تا عملکرد انرژی آنها مطابق استاندارد لید ارزیابی گردد. در آخرین مرحله، نتایج شبیه سازی م  شوندمیمقایسه  
  شودمی با استفاده از استاندارد ملی ایران مورد بررسی قرار میگیرد و مقایسه تطبیقی بین نتایج حاصل از ارزیابی دو استاندارد انجام

 دهد. می  دیاگرام فرآیند تحقیق را نشان  ۱  تصویرگردد.  می  و سپس پیشنهادات الزم جهت اصالح و بهبود استاندارد ملی ایران ارائه

 
 )مآخذ: نگارندگان( . دیاگرام فرآیند تحقیق۱ تصویر

 پرسش های پژوهش 

. استاندارد ملی ایران برای تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی برای ساختمان های غیرمسکونی، دارای چه  ۱
 باشد؟می  نقاط قوت و ضعفی

افزایش دما در شهرهای بزرگ، بکارگیری ویرایش کنونی این استاندارد برای تعیین رده بندی  . با توجه به روند تغییرات اقلیمی و  ۲
تواند بطور قابل مالحظه ای به بهبود  می انرژی ساختمان های اداری در کالنشهرهای ایران در قیاس با استانداردهای بین المللی

 ن ساختمانها کمک نماید؟بهره وری انرژی و کاهش انتشار ساالنه دی اکسید کربن در ای

. چه راهکار/راهکارهایی جهت بهبود این استاندارد در زمینه ارزیابی عملکرد انرژی ساختمانها و همطراز شدن آن با استانداردهای  ۳
 گردد؟ می بین المللی پیشنهاد

  پیشینه تحقیق 2

گرفتن استاندارد های بین المللی و ملی و مقایسه   تا کنون تحقیقات مختلفی در زمینه بررسی عملکرد انرژی ساختمانها با در نظر 
 ,Arabi)این استانداردها با یکدیگر در جهت تدوین سیستم های بومی ارزیابی ساختمانهای سبز و رتبه بندی آنها انجام شده است.   

Golabchi, & Darabpour, 2020; Bagheri, Mokarizadeh, & Jabbar, 2013; Balali, Hakimelahi, & 

Valipour, 2020; Delgarm, Sajadi, Delgarm, & Kowsary, 2016; Fathalian & Kargarsharifabad, 2018; 

Fayaz & Kari, 2009; Heravi & Qaemi, 2014; Issa & Al Abbar, 2015  ;Masoumzadeh, Rasekhi, & Fathi, 
2016; Meiboudi, Lahijanian, Shobeiri, Jozi, & Azizinezhad, 2018; Naderi, Sajadi, Behabadi, & Naderi, 

2020; Orouji et al., 2019; Roodgar, Mahmoudi, Ebrahimi, & Molaei, 2011; Shad, Khorrami, & 

Ghaemi, 2017; Shakouri G, Rahmani, Hosseinzadeh, & Kazemi, 2018; Zarghami, Fatourehchi, & 

Karamloo, 2019; Zomorodian, Korsavi, & Tahsildoost, ۲۰۱۶;    پور,    &  ی جهرم  ;۱۳۹5نیک قدم,    &تقی بیگی

  صابر ;۱۳۹5, کروانی ن  & یسی رئ ;۲۰۲۱خاکزند,   &, انی عی, صنا یضی رستم زاد, ف ;۱۳۹۲کرد جمشیدی,  &خوش کشت  ;۱۳۹5

. در مهمترین  (۱۳۹7مهرپویا,    & مهربان, مفیدی شمیرانی,    ;۱۳۹۶قبادیان,    &مظلومیان    ;۱۳۹5افضلیان,   &دوات گران, سرشار,  
ایران انجام شده، فیاض و کاری   به    (۲۰۰۹)آنها که با تمرکز بر ساختمان های اداری و در نظر گرفتن مقررات ملی ساختمان 

اند و آنرا با استاندارده و مقررات ملی    ISO 9164    ،EN 832ای  بررسی مبحث نوزده مقررات ملی ساختمان ایران پرداخته 
اند تا بتوان نحوه تطابق این کشورها و پذیرش استاندارهای بین المللی در آنها را   کشورهای آلمان، ترکیه و چین مقایسه نموده 
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از این راه، اصالحات الزم در مبحث نوزده را پیشنهاد داد. نتایج این تحقیق نشان دهد که مبحث نوزده در  می  مشخص نمود و 
اجزاء ساختمان کارایی الزم را دارد اما در زمینه تهویه و دستیافت های داخلی گرما ناشی از تابش، تجهیزات و حضور  زمینه طراحی  

در تحقیقی مشابه، به بررسی تطبیقی مهمترین سیستم های متداول    (۱۳۹5)افراد نیاز به اصالح و بهبودی دارد. رئیسی و نیکروان  
مربوط به کشورهای ایاالت متحده آمریکا، انگلستان    CASBEEو    LEED  ،BREEAMتمان های سبز شامل  ارزیابی ساخ

اند تا   ایران را شناسایی و مورد مقایسه قرار داده  اند و زمینه های مشابه و متمایز آنها با مقررات ملی ساختمان  و ژاپن پرداخته 
یران کمک نموده و یک نظام رتبه بندی زیست محیطی بومی مخصوص ایران  بتوانند از این راه به بهبود و اصالح مقررات ملی ا

ایران، باقری و همکاران  ها  برای ساختمان انرژی ساختمان های اداری در  در   (۲۰۱۳)تدوین کنند. برای تهیه برچسب عملکرد 
ایران را شبیه سازی و    ۴ساختمان اداری در    ۲85زان را توسعه داده و عملکرد انرژی  وزارت انرژی، نرم افزار بهسا اقلیم مختلف 

طبقه بندی شده است. در این مطالعه، حد    Gتا    Aتحلیل نمودند. در نتایج این تحقیق، برچسب انرژی ساختمان های اداری از  
سرد، معتدل، گرم و خشک و گرم و مرطوب به  های اقلیمدر  Aباالی مصرف انرژی ساختمان های اداری برای دریافت برچسب 

کیلو وات ساعت بر متر مربع در سال در نظر گرفته شده که از شاخص های کنونی در استاندارد ملی    8۲و    78،  75،  8۴ترتیب  
ایران بیشتر است و نمی تواند به عنوان نسخه ای بروز شده برای تعیین برچسب عملکرد انرژی ساختمان های اداری در شرایط  
کنونی مورد استفاده قرار گیرد. سرانجام در تحقیقی در راستای توسعه سیستمی جهت ارزیابی ساختمان های اداری سبز در ایران،  

اند که در پروسه وزن دهی به    (۲۰۱7)شاد و همکاران   ارزیابی مانند لید و بریام پیشنهاد داده  نظامی مشابه دیگر سیستم های 
معیار بکارگرفته    8اجتماعی و جنبه های فنی بستر تحقیق در نظر گرفته شده است.  -معیارهای اصلی آن، عوامل محیطی، اقتصادی

ی، بهره وری آب، مواد و مصالح، کیفیت محیط داخلی، آلودگی و هدررفت،  شده در این سیستم شامل انتخاب سایت، بهره وروی انرژ
امتیاز در این سیستم، بیشترین وزن را   ۱۰۰امتیاز از مجموع   ۲۰هزینه و اقتصاد و خالقیت در طراحی است و بهره وری انرژی با 

سیستم کسب کند، به عنوان یک ساختمان اداری  امتیاز در این  ۹۱-۱۰۰در مقایسه با بقیه معیارها دارد. ساختمانی اداری که بین 
امتیاز کسب نماید، تنها موفق به دریافت    ۴۱-۶۰که باالترین نشان در این سیستم است و ساختمانی که    شودمی کامال سبز شناخته

، بخشی از ساختمان  باشد. برای تست کاربرد عملی این سیستممی  گردد که پایین ترین امتیاز در این سیستممی  نشان تایید شده
ارزیابی و رتبه بندی قرار    GISهای اداری شهر مشهد به عنوان نمونه موردی با بکارگیری   این سیستم، مورد  و ترکیب آن با 

ارزیابی با دیگر نظام های معتبر رتبه بندی ساختمان  های سبز مانند   ،  LEED  ،BREEAMگرفتند و نتایج حاصل از این 
CASBEE  ،GBTOOL  وSABA    مقایسه شد و نتایج حاصل از این مقایسه، قابل اعتماد بودن آنرا نشان داد. نکته مهم

امتیاز دهی به معیارها در هر بخش توسط طراحان صورت میگیرد و طراح است که  تواند در هر بخش،  می  در این سیستم آن 
امتیاز د گانه در این سیستم از قبل تعیین    8هی به معیارهای  معیارهای خود را برای امتیاز دهی بکار گیرد. بنابراین، مالک های 

 نشده و بسته به نظر طراح میتواند متغیر باشد.   

دهد که هر یک از نظام های پیشنهادی مذکور برای ارزیابی پایداری و یا عملکرد انرژی  می  بررسی پیشینه تحقیق از یک سو نشان
باشد که بکارگیری آنها را غیرمتصور نموده و ارزیابی حاصل از آنها را در  می ساختمانهای اداری در ایران، دارای نقاط ضعف خاصی

دهد. مبحث نوزده مقررات ملی ساختمان ایران نیز تنها به نحوه طراحی اجزاء و  می  قیاس با استاندارد ملی ایران مورد تردید قرار
و رده بندی آنها ندارد. بنابراین در برهه  ها  نرژی ساختمانپردازد و دستورالعملی برای بررسی عملکرد ا می  سیستم های ساختمان

کنونی، استفاده از استاندارد ملی برای ارزیابی عملکرد انرژی ساختمانها در ایران ارجحیت دارد. بکارگیری نظام لید در این مطالعه  
را تضمین  ها  ارزیابیتواند اعتبار  می  ارزیابی،نیز با توجه به جامعیت و انعطاف پذیری آن در مقایسه با دیگر نظام های بین المللی 

انرژی ساختمان های اداری با   از تحقیقات مذکور، عملکرد  ادبیات موضوع نشان داد که در هیچ یک  نماید. از سوی دیگر، مرور 
با  ها عملکرد انرژی این ساختماناستفاده از استاندارد لید و استاندارد ملی ایران مورد بررسی قرار نگرفته و مقایسه ای بین بررسی 

انرژی   ایران و تاثیر گذاری آن بر بهبود بهره وری  استاندارد ملی  انجام نشده تا نقاط قوت و ضعف  استاندارد  این دو  بکارگیری 
از این مرحله فراترها  ساختمان ایران در ا می  مشخص گردد. این مطالعه  رزیابی  رود تا با هدف بهبود شاخص های استاندارد ملی 

 عملکرد انرژی ساختمان های اداری، نقاط قوت و ضعف آنرا را از طریق مقایسه آن با استاندارد لید مورد بررسی قرار دهد.  
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 ها مواد و روش 3

ارائه گردیده    ۳و    ۲  تصاویرکه نقشه های معماری و حجم سه بعدی آن در  این مطالعه    مورد نظرمدل معماری ساختمان اداری  
 طبقه فضای اداری است.  ۴ینگ و شامل یک زیرزمین، یک فضای پیلوت و پارک  طبقه  ۶دارای 

 
 )مآخذ: نگارندگان(  از چپ به راست به ترتیب: پالن زیر زمین، پالن طبقه همکف )پارکینگ و پیلوت( و پالن طبقات اداری  -۲ تصویر

 

 )مآخذ: نگارندگان(  Design Builder تصویر سه بعدی از ساختمان در محیط -۳ تصویر

به   ۱۰تا    5)بخش های    ASHRAE 90/1مربوط به استاندارد     G ۱۰استاندارد لید از ضوابط موجود در ضمیمه   بطور کلی،
، آب گرم مصرفی، سیستم های برق، سیستم های روشنایی و  HVACترتیب مربوط به اجزاء فیزیکی ساختمان، سیستم های  

باشد. می  هکند که به معنای یک بازسازی عمدمی  تجهیزات ساختمان( برای ایجاد یک مدل از ساختمان منطبق با اشری استفاده

دارد.   وجود  ساختمان  طراحی  در  اشری  های  کد  با  انطباق  برای  راه  روش    (ASHRAE, ۲۰۱۶)دو  به  موسوم  اول  روش  در 

تعیین   ASHRAE 90/1بخش مذکور در باال( که توسط  ۶، تمام اجزاء ساختمان باید از حداقل استانداردهای الزم )11تجویزی

، که منطبق بر شبیه سازی کل  12شده برخوردار باشند و انطباق الزم با آن وجود داشته باشد. در روش دوم موسوم به روش عملکرد

پایه  13انرژی ساختمان بندی    شودمی  برای ساختمان مورد نظر پروژه ساخته  ۱۴است، یک مدل  برنامه زمان  و  اندازه  نظر  از  که 

  90/1روش تجویزی در استاندارد اشری    ۱۰تا    5همان خصوصیات را دارد ولی اجزاء آن منطبق بر بخش های    استفاده از فضاها
که در واقع یک مدل    شودمی  با استفاده از شبیه سازی استخراج  ۱5باشند. پس از آن بر اساس مدل پایه، یک مدل پیشنهادیمی

این    هایویژگیباشد.  می  آید و مصرف ساالنه انرژی و هزینه آن کمتر از مدل پایه اشریمی  اصالح شده از مدل پایه به حساب
خالصه گردیده است. تفاوت های عمده در این دو مدل در سیستم های   ۲دو مدل که در شبیه سازی آنها استفاده شده در جدول 

HVAC  باشد.می و عایقکاری حرارتی دیوارهای خارجی و بام ساختمانها م های روشنایی، سایه بانها، شیشه پنجره، سیست 

 اجزاء فیزیکی و تجهیزات مدل های پایه و پیشنهادی اشری در این مطالعه  هایویژگی . ۲جدول 

N 
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مشخصات اجزاء فیزیکی  

 ساختمان و تجهیزات 

 مدل پیشنهادی اشری مدل پایه اشری 

 2133/5 2133/5 مساحت ساختمان 

 110cmافقی و عمودی به عمق  فاقد سایه بان  سایه بان شمالی

 120cmافقی و عمودی به عمق  فاثد سایه بان  سایه بان جنوبی

 عدم نیاز به سایه بان عدم نیاز به سایه بان سایه بان غربی 

 عدم نیاز به سایه بان عدم نیاز به سایه بان سایه بان شرقی 

 فاقد تهویه طبیعی  فاقد تهویه طبیعی  نقطه تنظیم تهویه طبیعی

 فاقد برنامه زمانی تهویه طبیعی  فاقد برنامه زمانی تهویه طبیعی  برنامه زمانی تهویه طبیعی 

 هواساز هواساز سیستم تعویض هوا

 بار  0/7 بار  0/7 نرخ تعویض هوا در هر ساعت

نوع سیستم سرمایش، ظرفیت/  

عملکرد سیستم و برنامه ضریب 

 زمانی سرمایش

  - 1/8ضریب عملکرد-هواساز متصل به چیلر

 آپریل تا سپتامبر 

فن کویل متصل به چیلر با ظرفیت سرمایشی  

 آپریل تا سپتامبر -کیلو وات 8370

نوع سیستم گرمایش، ظرفیت/ 

ضریب عملکرد سیستم و برنامه 

 زمانی گرمایش

  -0/85ضریب عملکرد  -هواساز متصل به بویلر

 اکتبر تا مارچ 

فن کویل متصل به بویلر با ورودی/خروجی  

 اکتبر تا مارچ  -کیلو وات 37- 44گرمایی 

بر اساس استاندارد اشری برای ساختمان های   سیستم روشنایی 

 11/9متصل به سطح با توان گرمایی  -اداری
2w/m 

اختمان های  بر اساس استاندارد اشری برای س

 9/7متصل به سطح با توان گرمایی  -اداری
2w/m 

سیستم آب گرم، ظرفیت 

 سیستم و برنامه زمانی استفاده 

کیلو   37- 44بویلر با ورودی/خروجی گرمایی  

 اکتبر تا مارچ  -وات

کیلو   37- 44بویلر با ورودی/خروجی گرمایی  

 اکتبر تا مارچ  -وات

 cm 4یو پی وی سی با ضخامت  cm 4ضخامت  آهنی با نوع پروفیل پنجره و ضخامت آن 

و نوع  ها تعداد جداره شیشه 
 شیشه

شیشه کم  -گاز آرگون mm 13دوجداره با  U-65با کد  1-90بر اساس استاندارد اشری 

 mm 6گسیل و شفاف  

 k23/69 w/m k21/49 w/m ضریب انتقال حرارت شیشه ها 

ضریب جذب گرمای خورشید از 

 شیشه ها

0/25 0/56 

 cm 34 cm 11 ضخامت دیوارهای خارجی 

دو الیه  -بلوک سیمانی -سیمان مخصوص روکار مصالح دیوارهای خارجی 

 صفحات گچی  -پشم شیشه

بلوک سیمانی  -مالت ماسه سیمان -سنگ گرانیت

عایق حرارتی پلی   -الیه هوای داخل -مجوف

 رزین پلی استر  -صفحات گچی -استایرن

ارهای  ضریب انتقال حرارت دیو

 خارجی 
k20/47 w/m k20/31 w/m 

مصالح مورد استفاده در  

عایقکاری حرارتی دیوارهای  

 خارجی و ضخامت آن

 cm 7 -پلی استایرن cm 6 -پشم شیشه

مصالح مورد استفاده در  

عایقکاری حرارتی بام و ضخامت  

 آن

 cm 4 -الیه هوا cm 12 -پشم شیشه

 am- 4 pm 8 am- 4 pm 8 برنامه زمانی استفاده از فضاها 
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 پنجشنبه و جمعه پنجشنبه و جمعه روزهای تعطیل 

 

در مدل   HVACو سیستم    Design Builderبه ترتیب مدل های پایه و پیشنهادی اشری در محیط نرم افزار   ۶تا    ۴  تصاویر
ساختمان تاثیر زیادی بر مصرف ساالنه انرژی دارد الزم است تا  HVACدهند. از آنجا که سیستم  می پایه و پیشنهادی را نشان

جزئیات آن در هر دو مدل معرفی گردد. در مدل پیشنهادی اشری، از سیستم هواساز برای تهویه و از فن کویل به همراه بویلر و  
از یک برج خنک کننده در کنار  ( درحالیکه در مدل پایه اشری،  ۶  تصویر چیلر برای گرمایش و سرمایش ساختمان استفاده شده )

چیلر و مبدل حرارتی متصل به هواساز در سیستم مرکزی برای سرمایش استفاده شده و از بویلر متصل به هواساز برای گرمایش  
(. بعالوه در مدل پیشنهادی اشری نسبت به مدل پایه، از سیستم روشنایی با توان حرارتی کمتر  5  تصویراستفاده گردیده است )

 اده شده و عایقکاری حرارتی نیز تقویت گردیده است.استف 

 
 )مآخذ: نگارندگان( Design Builder مدل های پایه و پیشنهادی اشری در محیط نرم افزار -۴ تصویر
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 )مآخذ: نگارندگان( Design Builder در مدل پایه اشری در محیط نرم افزار ۱۶پالن جزئیات سیستم تهویه، گرمایش و سرمایش -5 تصویر

 
 )مآخذ: نگارندگان(  Design Builder پالن جزئیات سیستم تهویه، گرمایش و سرمایش در مدل پیشنهادی اشری در محیط نرم افزار -۶ تصویر

پیشنهادی و ارزیابی عملکرد انرژی این دو مدل به کمک لید، الزم  برای مقایسه نتایج بدست آمده از شبیه سازی مدل های پایه و 
است تا شیوه ارزیابی و امتیاز دهی به عملکرد انرژی ساختمان در این نظام معرفی گردد. الزم به ذکر است که در استاندارد لید،  

ساختمان انرژی  عملکرد  ارزیابی  مبنای  انرژی،  هزینه مصرف  در  ساالنه  )می  میزان صرفه جویی  معادله  از  استفاده  با  (  ۱باشد. 

(ASHRAE, ۲۰۱۶)  توان میزان صرفه جویی ساالنه در هزینه مصرف انرژی در پروژه یا ساختمان مورد نظر را محاسبه نمود  می
 و بر اساس آن، امتیاز کسب شده در بخش عملکرد انرژی ساختمان در نظام لید را معین کرد: 

مدل پایهنه انرژی  هزینه ساال ÷ هزینه ساالنه انرژی مدل پیشنهادی)] -100 = (%) صرفه جویی هزینه  ) × 100] (1) 

و یا با استفاده از شبیه سازی، با    (۱)بعد از مشخص شدن میزان صرفه جویی ساالنه در هزینه مصرف انرژی با بکارگیری معادله  
انرژی ساختمان  می  ۳مراجعه به جدول   امتیاز کسب شده متناسب با درصد صرفه جویی ساالنه در هزینه مصرف  را معین  توان 

 نمود.

 ( USGBC, 2019) . جزئیات امتیاز دهی به میزان صرفه جویی ساالنه در هزینه انرژی در استاندارد لید۳جدول 

امتیاز ساختمان 
 مدارس 

امتیاز ساختمان های 
 درمانی

امتیاز ساختمان)به 
استثناء ساختمان های 

 درمانی و مدارس(

میزان صرفه جویی  
در بازسازی اجزاء  

 ساختمان )%( 

میزان صرفه جویی  
در پروژه های  

 بازسازی عمده )%( 

میزان صرفه جویی  
در ساختمان های  

 نوساز )%(

۱ ۳ ۱ ۳ ۴ ۶ 

۲ ۴ ۲ 5 ۶ 8 

۳ 5 ۳ 7 8 ۱۰ 

۴ ۶ ۴ ۹ ۱۰ ۱۲ 

5 7 5 ۱۱ ۱۲ ۱۴ 

۶ 8 ۶ ۱۳ ۱۴ ۱۶ 

7 ۹ 7 ۱5 ۱۶ ۱8 
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8 ۱۰ 8 ۱7 ۱8 ۲۰ 

۹ ۱۱ ۹ ۱۹ ۲۰ ۲۲ 

۱۰ ۱۲ ۱۰ ۲۱ ۲۲ ۲۴ 

۱۱ ۱۳ ۱۱ ۲۳ ۲۴ ۲۶ 

۱۲ ۱۴ ۱۲ ۲۶ ۲7 ۲۹ 

۱۳ ۱5 ۱۳ ۲۹ ۳۰ ۳۲ 

۱۴ ۱۶ ۱۴ ۳۲ ۳۳ ۳5 

۱5 ۱7 ۱5 ۳5 ۳۶ ۳8 

۱۶ ۱8 ۱۶ ۳۹ ۴۰ ۴۲ 

 --- ۱۹ ۱7 ۴۳ ۴۴ ۴۶ 

 --- ۲۰ ۱8 ۴7 ۴8 5۰ 

 

( و به دنبال  Rاما در قیاس با استاندارد لید، ارزیابی عملکرد انرژی ساختمان در استاندارد ملی ایران با تعیین شاخص نسبت انرژی )
( یک ساختمان غیر مسکونی  Rنسبت انرژی )( میتوان شاخص  ۲گیرد. با استفاده از معادله )می  آن، تعیین رده مصرف انرژی صورت

 را محاسبه نمود: 

 R=(2kwh/mمصرف ساالنه انرژی ساختمان ) ÷( 2kwh/m( شاخص مصرف انرژی ساختمان غیر مسکونی ایده آل )۲)

در این    گردد.می  تعیین  ۴مختلف با استفاده از جدول  های  اقلیمکه در آن شاخص مصرف انرژی ساختمان غیر مسکونی ایده آل در 
مربوط به مناطق معتدل و بارانی و نیمه معتدل و بارانی   ۴و   ۳مربوط به مناطق بسیار سرد و سرد است. اقلیم  ۲و  ۱جدول، اقلیم 

  نیمه خشک، گرم و خشک، بسیار گرم و خشک و بسیار گرم و مرطوب های  اقلیمنیز به ترتیب مربوط به    8تا    5های  اقلیماست.  
 گردد. می تعیین 5(، رده مصرف انرژی ساختمان با مراجعه به جدول Rاز تعیین شاخص نسبت انرژی )باشد. بعد می

 (Yr/2kwh/m) مختلفهای اقلیم. شاخص مصرف انرژی ساختمان غیرمسکونی ایده آل در ۴جدول 

 شاخص  اقلیم

 ساختمان خصوصی  ساختمان دولتی

 ۱۲۰ 8۰ ۲و   ۱

 ۱5۲ ۶۴ ۴و   ۳

5 7۴ ۱۲۴ 

۶ ۶۴ ۱۱7 

7 8۶ ۱۲۱ 

8 ۹۱ ۱۹7 
 

 

 ( R) . تعیین رده مصرف انرژی ساختمان غیر مسکونی بر اساس شاخص نسبت انرژی5جدول 

 رده مصرف انرژی ساختمان اداری دولتی  ساختمان اداری خصوصی 

R < 1 R < 1 A 

1 ≤ R < 2.2 1 ≤ R < 2 B 

2.2 ≤ R < 3.2 2 ≤ R < 3 C 

3.2 ≤ R < 4 3 ≤ R < 4 D 

4 ≤ R < 4.6 4 ≤ R < 5 E 

4.6 ≤ R < 5.2 5 ≤ R < 6 F 
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5.2 ≤ R < 5.5 6 ≤ R < 7 G 

5.5 ≤ R 7 ≤ R برچسب تعلق نمی گیرد 

 

اشری را  انرژی مدل پیشنهادی  ارزیابی عملکرد  ایران نیز انجام داد و سپس  می  به این ترتیب،  استاندارد ملی  توان با بکارگیری 

 ارزیابی هر دو استاندارد را با یکدیگر مقایسه نمود. نتایج حاصل از 

 نتایج و یافته ها 4

در این بخش، ابتدا یافته های حاصل از شبیه سازی مدل های پایه و پیشنهادی اشری به لحاظ مصرف ساالنه انرژی و هزینه آن  

استاندارد لید، میزان صرفه جویی ساالنه در  شوندمی  با یکدیگر مقایسه امتیاز مربوط به آن    و مطابق با  انرژی و  هزینه مصرف 

و در انتها، نتایج    شودمیمشخص میگردد. سپس، عملکرد انرژی مدل پیشنهادی اشری با استفاده از استاندارد ملی ایران بررسی  

به    8و    7  ویر تصاتا نقاط قوت و ضعف استاندارد ملی ایران مشخص گردد. در    شودمیارزیابی هر دو استاندارد با یکدیگر مقایسه  

ترتیب میزان مصرف ساالنه انرژی و هزینه آن در مدل های پایه و پیشنهادی اشری نمایش داده شده است. میزان مصرف ساالنه  

کیلووات ساعت در   156085/9و    230930/7به ترتیب    7  تصویرانرژی در مدل های پایه و پیشنهادی اشری مطابق  

کیلووات ساعت بر مترمربع در سال خواهد بود.   7۳و  ۱۰8ن، این میزان به ترتیب برابر با سال بوده که با توجه به مساحت ساختما

درصد در مصرف ساالنه انرژی صرفه جویی به عمل آمده است. میزان هزینه ساالنه انرژی در    32/4به عبارت بهتر به میزان  

  ( مطالعه  این  در  اشری  پیشنهادی  و  پایه  های  ترتیب    8  تصویرابق  ( مط$ kwh = 0/0754 1مدل  و    17428/8به 

توان میزان صرفه جویی ساالنه انرژی برای مدل پیشنهادی  می  ( در بخش قبل۱باشد. با استفاده از معادله )می  دالر 11944/9

 اشری را محاسبه نمود: 

 % 31/47 =68/53 -100 = [100 × (17428/8 ÷ 11944/9)] -100 = (%) صرفه جویی هزینه 

آید که این میزان با محاسبات  می  درصد در هزینه انرژی مدل پیشنهادی اشری صرفه جویی به عمل  31/47به این ترتیب، ساالنه  

   نیز مطابقت دارد. 8 تصویردر  Design Builderنرم افزار 
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 )مآخذ: نگارندگان( مصرف ساالنه انرژی در مدل پایه و پیشنهادی اشری -7 تصویر

 

 )مآخذ: نگارندگان(  هزینه ساالنه انرژی در مدل پایه و پیشنهادی اشری -8 تصویر

گردد  می  مشخص  ۳مراجعه به جدول    میزان صرفه جویی ساالنه در هزینه مصرف انرژی مدل پیشنهادی اشری و با در دست داشتن  
امتیاز بخش عملکرد انرژی    ۱8امتیاز از    ۱۳،  ۲ذکر شده در جدول    هایویژگیکه برای پروژه بازسازی عمده یک ساختمان اداری با  

از آنجا که میزان مصرف ساالنه   انرژی  ساختمان در قسمت انرژی و جو از استاندارد لید عاید خواهد شد )خانه های سبز رنگ(. 
است، با در نظر گرفتن شاخص مصرف انرژی ساختمان غیرمسکونی    year/273 kWh/mمدل پیشنهادی اشری در این مطالعه  
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است )خانه های سبز رنگ(، شاخص    year/274 kWh/mکه برابر با    ۴( از جدول  5)اداری دولتی( ایده آل در شهر تهران )اقلیم  
 :  شودمی به طریق زیر محاسبه (۲( با بکارگیری معادله )Rنسبت انرژی )

R = 73 ÷ 74 = 0/98 < 1 

از    Rشاخص   این مطالعه کمتر  اشری از ساختمان اداری مورد نظر در  ،  5باشد و لذا مطابق جدول  می  ۱برای مدل پیشنهادی 
انرژی   ایران در این مطالعه    (A)باالترین رده مصرف  )خانه های سبز رنگ( به مدل پیشنهادی اشری مطابق با استاندارد ملی 

 گیرد. می تعلق

درحالیکه مدل پیشنهادی اشری برای ساختمان اداری مذکور در این مطالعه توانست باالترین رده صرفه جویی در مصرف انرژی  
امتیاز از    ۱۳(، اما مطابق استاندارد لید، این مدل تنها موفق به اخذ Aب انرژی را مطابق استاندارد ملی ایران دریافت نماید )برچس

، حداقل  ۳امتیاز بخش عملکرد انرژی ساختمان گردید. برای کسب امتیاز کامل از این بخش در لید الزم است تا مطابق جدول    ۱8
نجی رنگ(. این بدان معناست که مصرف ساالنه  درصد در هزینه های ساالنه انرژی صرفه جویی به عمل آید )خانه های نار  ۴8

کاهش یابد. در اینصورت، هزینه ساالنه انرژی در    kwh/m2 56/21یا   kwh 120186انرژی مدل پیشنهادی اشری باید به  
ب  رسد و کسمی  درصد  ۴8صرفه جویی ساالنه در هزینه مصرف انرژی به  یابد و  می  دالر کاهش  ۹۰۶۲دالر به    ۱۱۹۴5این مدل از  

ایران عدم همطراز بو  مشکل. برای رفع  شودمیامتیاز لید در بخش عملکرد انرژی ممکن    ۱8 با    دن شاخص های استاندارد ملی 
برای   آل  ایده  غیرمسکونی  ساختمان  انرژی  های مصرف  شاخص  تا  است  انرژی، الزم  عملکرد  ارزیابی  زمینه  در  لید  استاندارد 

درصدی این شاخص برای اقلیم    ۲۳. در این راستا و در این مطالعه، کاهش  ان بهبود یابدمختلف در استاندارد ملی ایرهای  اقلیم
انرژی ساختمان غیرمسکونی ایده آل دولتی و  . به این ترتیب باید  شودمیپیشنهاد    ۹  تصویر شهر تهران مطابق   شاخص مصرف 

اقلیم شهر تهران به ترتیب از   در    kwh/m2 95و  kwh/m2 57  به  kwh/m2 124  و   kwh/m2 74خصوصی برای 
  kwh/m2 73برای مدل پیشنهادی اشری از ساختمان اداری مذکور با مصرف ساالنه    Rسال کاهش یابد. در نتیجه، شاخص  

 A( و تنها در صورتی به رده  5خواهد بود )خانه های نارنجی رنگ جدول    Bخواهد رسید و رده مصرف انرژی آن     1/2به عدد  
تواند  می  کاهش یابد که در اینصورت  kwh/m2  56به    kwh/m2 73( که مصرف ساالنه آن از  R<1ارتقاء خواهد یافت )

این بدان معناست که الزم است اصالحات انجام   دریافت نماید.امتیاز( را نیز در بخش عملکرد انرژی  ۱8باالترین امتیاز نظام لید )
 برای بهبود بهره وری انرژی بطور موثری افزایش یابد. شده در مدل پیشنهادی اشری از ساختمان اداری مورد نظر 

 

 )مآخذ: نگارندگان( . شاخص های اولیه و اصالح شده مصرف انرژی ساختمان غیرمسکونی ایده آل در شهر تهران۹ تصویر

دولتی دولتی اصالح شده خصوصی
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کی از نقاط ضعف اصلی استاندارد  به این ترتیب مشخص گردید که شاخص های مصرف انرژی ساختمان غیرمسکونی ایده آل ی
ملی ایران در تعیین معیار مصرف انرژی است و با توجه به روند افزایش دما در شهرهای بزرگ ایران، بکارگیری ویرایش کنونی  

ش  این استاندارد برای تعیین رده بندی انرژی ساختمان های اداری نخواهد توانست بطرز مطلوبی به بهبود بهره وری انرژی و کاه 
از   اطمینان  برای  نماید.  لید کمک  المللی مانند  بین  استانداردهای  با  قیاس  اداری در  های  اکسید کربن در ساختمان  انتشار دی 
حصول هدف اصلی این مطالعه که بهبود و بروز رسانی شاخص های استاندارد ملی در زمینه ارزیابی عملکرد انرژی ساختمانهای  

شاخص های مصرف انرژی ساختمان غیرمسکونی  نداردهای بین المللی است، پیشنهاد گردید تا  اداری و همطراز شدن آن با استا
ایده آل دولتی و خصوصی برای اقلیم شهر تهران به عنوان نمونه مورد بررسی این تحقیق مورد بازبینی و اصالح قرار گرفته و به  

جب خواهد شد تا همانطور که قبال در مورد مدل پیشنهادی  کاهش یابد. در نتیجه، این کاهش مو   ۹درصد مطابق تصویر    ۲۳میزان  
اشری اثبات گردید، دستیابی به رده های باالی برچسب انرژی در استاندارد ملی و بهبود بهره وری انرژی به مانند استانداردهای  

باشد. به این ترتیب، دستیابی به  بین المللی مانند لید مستلزم بکارگیری اصالحات عمده و راهکارهای ترکیبی و موثر در ساختمان 
استاندارد ملی در زمینه مصرف انرژی در یک ساختمان اداری دولتی که در سال های اخیر از سوی دولت اجاری گردیده،    Aرده  

طرز چشمگیری افزایش دهد و موجب کاهش قابل مالحظه انتشار  همستلزم انجام اصالحاتی خواهد بود که بهره وری انرژی را ب
 . ساالنه دی اکسید کربن گردد

 ج و یافته هابحث در نتای - 5

این مطالعه نشاان داد  مقایساه می گردد.  در پیشاینه تحقیق  حقیقات مشاابه  تنتایج  تایج و یافته های این مطالعه با  ن  ،در این بخش
از نقاط ضاعف اصالی این اساتاندارد  در  مصارف انرژی سااختمان غیرمساکونی ایده آل که شااخص های کنونی   اساتاندارد ملی ایران 

د  درصاد از مقدار کنونی کاهش یاب ۲۳در تعیین معیار مصارف انرژی به شامار می رود و پیشانهاد گردید تا این شااخص ها به میزان  

  rY/257 kwh/mبه نیمه خشاک شاهر تهران   در اقلیم  برای سااختمان های اداری دولتی   rY/274 kwh/mو از  
امیدوار    این کالنشاهرد تا بتوان به بهبود بهره وری انرژی و کاهش سااالنه انتشاار دی اکساید کربن در شارایط کنونی در  یاب  تقلیل
های اداری برای دریافت    حد باالی مصارف انرژی سااختمان  که  (۲۰۱۳)باقری و همکاران  مقایساه این نتایج با نتایج مطالعه  بود.  

تحقیق  نشاان می دهد که نتایج  اند   کیلو وات سااعت بر متر مربع در ساال در نظر گرفته  78را    گرم و خشاک  اقلیمدر  Aبرچساب  
با توجه به روند فزاینده افزایش میزان دی اکساید کربن و افزایش دما در کالنشاهرها به مراتب بهتر از نتایج مطالعه مذکور    حاضار

 می باشد.
نشاان می دهد که مالک های امتیاز دهی در تحقیق مذکور از قبل    (۲۰۱7)شااد و همکاران  بعالوه، مقایساه این مطالعه با تحقیق  

وضااوع می تواند نتایج نهایی امتیاز دهی را تحت تاثیر نظرات  تعیین نشااده و بسااته به نظر طراح قابل تغییر می باشااد که این م
های اداری در هر اقلیم ثابت    ، مالک های امتیاز دهی به سااختما نتحقیق حاضارحال آنکه در   شاخصای و سالیقه طراح قرار دهد.

 بوده و سلیقه افراد در امتیاز دهی نقشی ندارد.

ینتیجه 6  گیر

در این مقاله، عملکرد انرژی یک ساختمان اداری در شهر تهران با استفاده از استاندارد بین المللی لید و استاندارد ملی ایران مورد  
با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که سهولت بکارگیری استاندارد  ها   ارزیابیارزیابی قرار گرفت و نتایج این  

انرژی ساختمان  ملی ایران برای در قیاس با استاندارد لید بیشتر است اما آخرین ویرایش استاندارد بین المللی  ها  ارزیابی عملکرد 
نماید و یک ساختمان اداری  می لید در ارزیابی عملکرد انرژی ساختمانها سختگیرانه تر از ویرایش کنونی استاندارد ملی ایران عمل

عملکرد انرژی در نظام لید باید با بکارگیری ترکیبی از راهکارهای فعال، غیرفعال و تجدید پذیر به   برای دریافت باالترین امتیاز از
انرژی در استاندارد  سطح قابل توجهی از بهینه سازی مصرف انرژی   دست یابد، درحالیکه دستیابی به باالترین رده صرفه جویی 

به سطح باالیی از بهره وری انرژی نخواهد داشت. اهمیت این موضوع آنجا    ملی ایران، آنچنانکه نتایج این مطالعه نشان داد، نیاز
با هدف جلوگیری  می  آشکار بندی در ساختمان های غیرمسکونی در کالنشهرها  تعیین رده  و  انرژی  ارزیابی عملکرد  گردد که 

  یم گیرندگان در صنعت ساختمان توسط دستگاه های قانون گذار و تصمحداکثری از انتشار دی اکسید کربن و حفظ محیط زیست 
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انرژی ساختمان های   بندی مصرف  رده  تعیین  برای  ایران  ملی  استاندارد  ویرایش کنونی  بکارگیری  اجباری گردد. دراینصورت، 
ه  غیرمسکونی و عمدتا اداری در قیاس با استاندارد لید و در شرایط فعلی تغییرات اقلیمی و افزایش دما در کالنشهرها نمیتواند نتیج

چشمگیری در محافظت از محیط زیست و دستیابی به شهرهای عاری از کربن به همراه داشته باشد. برای اصالح این موضوع، در  
ایده آل در استاندارد ملی ایران برای شهر تهران به   این مطالعه پیشنهاد گردید تا شاخص مصرف انرژی ساختمان غیرمسکونی 

یب با بکارگیری این شاخص همطراز شده با استاندارد لید در تعیین رده مصرف انرژی و  درصد کاهش یابد. بدین ترت  ۲۳میزان  
انرژی  توان به دستیابی به ساختمان های اداری  می  برچسب آن میزان انتشار دی اکسید کربن در کالنشهر تهران    حداقلبا  کم 
خت های اقتصادی الزم و حذف یارانه انرژی توسط دولت نیز در کنار اصالح و بروز رسانی استاندارد ملی، تامین زیرساامیدوار بود. 

از اهمیت فراوانی در این حوزه برخوردار است چراکه سرمایه گذاری در پروژه های بهبود عملکرد انرژی ساختمانها تنها درصورتی  
ه به حداقل ممکن کاهش  توجیه پذیر است که انرژی مصرفی در بخش ساختمان با قیمت واقعی عرضه شود و زمان بازگشت سرمای 

در نقاط مختلف کشور، میزان تغییر در شاخص    ، اجتماعی و فرهنگیبدیهیست که با توجه به متفاوت بودن شرایط اقلیمییابد.  
 تواند موضوع مطالعات آینده در این حوزه باشد.   می هابرای بقیه اقلیم های استاندارد ملی
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