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چکیده:
با توجه به افزایش روزافزون مصرف انرژی و کاهش منابع انرژی به عنوان یکی از دغدغههای بزرگ کالنشهرها
و همچنین وجود اسناد فرادستی در این زمینه منجمله ابالغ سیاستهای کلی محیط زیست توسط مقام
معظم رهبری و برنامههاي دولت يازدهم در زمينه بهينهسازي مصرف انرژي از جمله مصوبه دولت در خصوص
بهینه سازی مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست و تشكيل ستاد بهينهسازي انرژي و محيطزيست،
شهرداری تهران طی مصوبه شماره  160/1270/4474مورخ شورای اسالمی شهر تهران در خصوص «الزام
شهرداری تهران به اجرای برنامه اصالح الگوی مصرف» ،اقدام به اجرای پروژههای متعددی در این زمینه نمود
که ازجمله آنها میتوان به «بهینهسازی مصرف آب ،برق و گاز در ساختمانهای شهرداری تهران» اشاره کرد.
اجراي برنامه مذكور در سنوات اخير در ساختمانهای شهرداري موجب نتايج قابل توجهي شده است .مقاله
حاضر به بررسي ميزان کاهش مصرف انرژی و منابع در سالهاي  96و  97در مجموعه ساختمانهاي تحت
پوشش پروژه در مناطق 22گانه شهرداري پرداخته است .بررسي تغييرات مصرف انرژی و منابع در ساختمان
های شهرداری تهران در سال  97نسبت به سال  96نشان داد كه اجرای پروژه اصالح الگوی مصرف منجر به
کاهش  3درصدی سرانه آب 9 ،درصدی سرانه مصرف برق و  5درصدی سرانه مصرف گاز شده است.

مقدمه و طرح مسئله

هرگونه شتاب در امر توسعه ،همزمان با افزایش درخور توجه در میزان
مصرف انرژی بوده است .در سالهای اخير رشد مصرف انرژي در جهان،
ساالنه 1ـ  2درصد و در ايران5 ،ـ  8درصد بوده است .به بیان ديگر،
رشد مصرف انرژي در ايران  5برابر متوسط رشد مصرف در جهان است.
درخور یادآوری است حدود 30ـ  35درصد از كل انرژي مصرفي در ايران
در ارتباط با مصارف ساختماني است .از سوي ديگر ،به واسطۀ انتشار
آاليندههاي حاصل از احتراق ،محدوديت و پيشبيني افزايش قيمتهاي
سوختهاي فسيلي موجب شده سياستگذاران و برنامهريزان بخش انرژي

امروزه بحث انرژی از مهمترین مباحث مطرح در تمام کشورهای
جهان در امر توسعه به شمار میرود .توسعۀ اقتصادی و اجتماعی کشورها
نه تنها نیازمند مصرف انرژی ،بلکه افزایش مصرف آن است .نگاهی به
روند مصرف انرژی در کشورهای در حال توسعه بهوضوح نشان میدهد
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زهره حسامي

با انجام مطالعات ساختاري ،سياست بهينهسازي مصرف انرژي ساختمان
را در رئوس برنامههاي خود قرار دهند (وریج کاظمی و وریج کاظمی ،
.)۱۳۹۲
بر اساس آمار و ارقام منتشرشده در بخش ساختمان و مسكن ايران،
از يك سو مصرف انرژي در ساختمانهای كشور حدود  2/5تا  4برابر
متوسط مصرف انرژي در ساير كشورهاي جهان است .از سوي ديگر در
بخش ساختمان ،ساختمانهای عمومي و دولتي  70درصد مصرف اين
بخش از انرژي را به خود اختصاص میدهند و ساختمانهای موجود و
قدیمی عموماً بین  60-40درصد اتالف انرژی دارند .بر اساس تراز مصرف
انرژی الكتریكی در یك ساختمان اداری در كشور ،سرمایش و تهویۀ
مطبوع با  40درصد بیشترین سهم این نوع مصرف را به خود اختصاص
داده و بعد از آن روشنایی با  25درصد ،گرمایش و آب گرم مصرفی با
 19درصد و سایر لوازم برقی با  15درصد ،در رتبههای بعدی قرار دارند
(زربخش.)۱۳۹۱ ،
منظور از بهينهسازي مصرف انرژي ،انتخاب الگوها و اتخاذ روشها و
سياستهايي در مصرف انرژي است كه از نظر اقتصاد ملي مطلوب باشند
و استمرار وجود و دوام انرژي را تضمين كنند و موجب ارتقای شاخصهای
زندگی و کاهش هزینهها شوند و زمینۀ گسترش عدالت در جامعه را فراهم
كنند .در اين چارچوب ،بهکارگیری پربازدهترين شيوۀ استفاده از منابع كه
متضمن كاهش تخريب منابع انرژي و نيز كاهش تأثیرات سوء ناشي از
استفادۀ نادرست از انرژي بر محيط زيست باشد ،مد نظر است(محمدیان،
. )۱۳۸۰
در ايالت كاليفرنيا به منظور كاهش مصرف انرژي در ساختمانهای
اداري اقدام به اجراي برنامۀ بلندمدتي به منظور كاهش مصرف انرژي در
ساختمانهای یادشده کردند .در اين طرح  1700ساختمان اداري برای
انجام اين پروژه انتخاب كه مقرر شد ميزان مصرف انرژي در سال 2018
در اين ساختمانها نسبت به سال  ،2008به ميزان  20درصد و كاهش
هزينۀ  220ميليوندالري را در پي داشته باشد .ميزان مصرف انرژي
(برق و گاز) اين ساختمانها در سال  2003معادل  170هزار ساختمان
مسكوني در اين ايالت بوده است .روشهای مد نظر به منظور كاهش
مصرف انرژي در بخش روشنايي و تجهيزات موتورخانه و مكانيكي مد
نظر قرار گرفته و كاربرد انرژیهای تجديدپذير در اين ساختمانها از ديگر
روشهای اتخاذي است (چائو.)۲۰۱۳،1
در نيوزيلند ساختمانهاي اداري و تجاري مسئول حدود  9درصد
از كل انرژي مصرفي و  21درصد از برق مصرفي نيوزيلند هستند كه
هزينهاي حدود  1/25بيليون دالر در سال را شامل ميشود .حدود 280
ميليون دالر از اين ميزان ،ميتواند از طريق اقدامات بهرهوري انرژي
صرفهجويي شود .بهبود مديريت ساختمانها ،بازبيني سيستمهاي
تأسيساتي ساختمانها ،كنترل روشنايي ،بهبود كارايي چيلرها و
سيستمهاي گرمايش از جمله اقدامات مؤثر و در حال انجام است(انجمن
ساختمان سبز نیوزلند.)۲۰۱۴ ،2
1 Chauh
2 New Zealand Green Building Council

مروري بر قوانين و مقررات در زمينۀ بهينهسازي مصرف در ايران
نشان ميدهد اين قوانين و راهبردهاي بهينهسازي مصرف انرژي شامل
تعيين و ابالغ سیاستهای كلي اصالح الگوي مصرف توسط مقام معظم
رهبري (سال  ،)1389سند چشمانداز جمهوري اسالمي ايران در افق
( 1404سال  ،)1382قوانين اجرایي برنامۀ پنجم توسعه (سال ،)1389
تكاليف 20گانۀ مصوبۀ هیئت دولت برای اصالح الگوي مصرف انرژي (سال
 ،)1388قانون اصالح الگوي مصرف انرژي (سال  ،)1389قانون هدفمند
كردن يارانهها (سال  ،)1388برنامههاي وزارت نيرو در دولت دهم (سال
 )1389و سند نقشهراه بهرهوری انرژي الكتريكي (سال  ،)1389تا كنون
بوده است (ترابی .)۱۳۸۹ ،همچنين ،به اين منظور ميتوان به برنامههاي
دولت يازدهم در زمينۀ بهينهسازي مصرف انرژي از جمله مصوبۀ دولت در
خصوص بهینهسازی مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست و تشكيل
ستاد بهينهسازي انرژي و محيط زيست اشاره کرد( .پايگاه اطالعرساني
دولت .)1393 ،همچنین ،در برنامۀ ششم توسعه به استناد بند «ز» مادۀ 38
بر اجراي مديريت سبز تأكيد شده و دولت موظف به تدوين آييننامۀ اجرايي
اين بند به پيشنهاد مشترک وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست
شد که پس از تهيه به تصويب هيئت وزيران رسيد (به شمارۀ /36637ت
55490ه مورخ  1398/3/30هيئت وزيران) .استفادۀ صحيح از منابع پايه
محيط زيست و حفظ آن براي نسلهاي آتي از اهداف این مصوبه است.
مقايسۀ مصرف انرژي بين ساختمانهاي كشور با مقدار متناظر آن در
كشورهاي توسعهيافته ،گوياي فاصلۀ زياد اين دو مقدار بود كه اين تفاوت
تجديد نظر اصولي در سياستهاي مصرف انرژي در بخش ساختمان را
ضروري ميساخت .بر اين اساس ،سياستها و برنامههاي بخش ساختمان
به منظور دستيابي به اهداف بهينهسازي مصرف انرژي در كشور به شرح
ذيل پيگيري و اجرا ميشود :تدوين مقررات و استانداردها ،تحقيقات
در زمينۀ الگوي صحيح مصرف ،سازماندهي بهينهسازي مصرف انرژي،
قيمتگذاري و وضع ماليات ،اعطاي امتيازها ،تشويقهاي مالياتي و وامها
(شرکت بهینه سازی مصرف سوخت.)۱۳۹۱ ،
بانك جهاني دستورالعمل و راهنمايي را براي شهردارها در سراسر
جهان منتشر كرده است كه اطالعات كاربردي و عملي و نمونههايي را از
ارتقای راندمان و بازدهي انرژي در فعاليتها و برنامههاي شهري ،موضوعات
مالي و سرمايهگذاري ،ساختوساز و ..ارائه داده است .ارتقای بهرهوري
انرژي شهرها فقط به ذخيرۀ انرژي و كاهش انتشارات كمك نميكند ،بلكه
به توسعۀ بودجۀ شهرها و بهبود خدماترساني و افزايش رقابت در اين
عرصه نيز منجر ميشود .اين راهنما به شهرداران و سياستگذاران شهري
طيف وسيعي از گزينههای كاربردي و استراتژيك برای اثربخشي و بهبود
خدمات شهري و ادارۀ شهرها ارائه ميدهد .تشويق شهرداران به اولويت در
تهيه و خريد محصوالت با بهرهوري انرژي بیشتر از جمله انواع روشنايي و
تجهيزات اداري و دفتري با بازده زیاد ،اصالح تجهيزات و امكانات انرژي بر
بهبود طراحي ساختمانها و چگونگی ساختوساز و بسياري موارد ديگر
كه در صرفهجويي انرژي و كاهش هزينهها موثرند ،از جمله راهكارهاي
ارائهشده در اين دستورالعمل است(بانک جهانی.)۲۰۱۴ ،3
3 Word bank
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ساختمانها ،نصب خازن و تابلوهای بارانی به منظور به حداقل رساندن
بار راکتیو ،حذف المپهای پرمصرف و جایگزینی المپهای کممصرف
مانند المپهاي LED ،هوشمندسازی سیستم روشنایی برخي ساختمان،
استفاده از ترانسهای باالست برای كاهش مصرف برق در سیستمهای
روشنايي ،نصب کنتور سه تعرفه ،جایگزین کردن وسايل پرمصرف با نمونۀ
كممصرف ،اصالح تعرفهها و حذف دیماندهای اضافی خریداریشده در
برخی اشتراکها ،استفاده از روشنايي طبيعي در برخي ساختمانها با
توجه به شرايط مكاني آنها و استفاده از تجهيزات خورشيدي برای تأمين
روشنايي بخشي از ساختمانها اشاره كرد .از اقدامات انجامشده به منظور
كاهش مصرف گاز ،به نصب سیستم هوشمند گرمايشي در موتورخانهها،
معاينۀ فني موتورخانهها و صدور برگههاي مربوطه ،عایقکاری اجزاي
موتورخانه ،استفاده از شيشههاي دوجداره برای جلوگيري از هدر رفتن
انرژي و درزگيري درب و پنجرهها به منظور جلوگیری از هدررفت انرژي
و استفاده از تجهيزات خورشيدي مانند آبگرمكن خورشيدي برای تأمين
آبگرم برخي ساختمانها ميتوان اشاره کرد .عالوه بر موارد يادشده،
آموزش پرسنل اداري ،اجرايي و خدماتي در زمينۀ مصرف صحيح منابع
و صرفهجويي در مصرف ،از جمله موارد درخور توجه برای بهينهسازي
مصرف منابع در مجموعه ساختمانها بوده است.

شهرداري تهران نيز از ارگانهای پيشرو در انجام بهينهسازي مصرف
انرژي در ساختمانهای تحت اختيار خود بوده است .به اين منظور،
پس از نامگذاري سال  1388با عنوان سال اصالح الگوي مصرف و ابالغ
سیاستهای کلي اصالح الگوي مصرف توسط مقام معظم رهبري و مصوبه
شورای شهر ،مديريت شهري اقدامات خود به منظور بهينهسازي مصرف
و كاهش هزينهها در حوزۀ مناطق ،سازمانها و واحدهای تابعۀ شهرداری
تهران از جمله اجراي پروژۀ «بهينهسازي مصرف منابع (آب ،برق و گاز)
در مجموعه ساختمانهای شهرداري تهران» كه از سال  1388تا کنون در
مناطق 22گانه ،معاونتها ،سازمانها و شرکتهای تابع شهرداري تهران
در حال انجام است را آغاز کرد .نظارت بر پروژۀ یادشده در شهرداري
تهران به ادارۀ کل محيط زيست و توسعۀ پایدار شهرداري تهران محول
شد.
دادههای مؤثر در پروژۀ اصالح الگوی مصرف انرژی و منابع در
مجموعه ساختمانهای تحت پوشش پروژۀ شهرداري تهران
شهرداری تهران به عنوان اصلیترین ارگان مدیریت شهری و با توجه به
اينکه ساختمانهاي فراواني را در اختيار دارد كه مصرف انرژي ،هزينههاي
هنگفتي را به اين مجموعه تحميل کرده است ،با اجراي طرحهای جامع
در زمينۀ بهينهسازي مصرف انرژي شامل تدوين دستورالعمل اجرايي
«بهينهسازي مصرف منابع (آب ،برق ،گاز) در ساختمانهای شهرداري
تهران» و اجراي راهکارهاي مؤثر ،سعي در کاهش هزينههاي اقتصادي و
ارتقاي کيفيت محيط زيست شهري کرده است.
به منظور ابالغ دستورالعمل یادشده ،براساس اهداف تعیینشده
در این پروژه ،ساالنه تعداد  82ساختمان از ساختمانهاي تحت تملك
شهرداري تهران در مناطق  22گانه ،سازمانها و شركتهاي تابعه تحت
پوشش پروژۀ اصالح الگوي مصرف قرار گرفت .اثربخشي اقدامات و
فعاليتهاي صورتگرفته به منظور بهينهسازي و اصالح الگوي مصرف
منابع در اين ساختمانها به صورت دورهاي و ساليانه براساس قبوض
صادرشده پايش و ارزيابي میشود.
به طور كلي ،از آغاز پروژۀ حدود  550ساختمان شهرداری تحت
پوشش پروژه اصالح الگوی مصرف انرژی و منابع قرار گرفته است .از
ابتدای اجرای پروژه تا کنون ،اقدامات مؤثري در فازهاي زماني كوتاهمدت،
ميانمدت و بلندمدت ،برنامهريزي و اجرا شده كه همچنان نيز ادامه دارد
و تا كنون ميزان درخور توجهي از مصرف منابع ،در بسياري از ساختمانها
كاهش يافته و در كاهش هزينهها نيز مؤثر بوده است.
مهمترین اقدامات اجرايي به منظور کاهش ميزان مصرف آب در
ساختمانهای شهرداري تهران شامل استفاده از تجهيزات کاهندۀ مصرف
آب (مانند سرشيرهاي قطع و وصل) ،تعویض شیرهای آب معمولی با
شیرهای چشمي و پدالي ،بازديد ساليانۀ سيستم لولهکشي ساختمان
برای بررسي فرسودگي و نشتي لولهها توسط واحد تأسیسات است.
همچنين ،از جمله اقدامات انجامشده برای كاهش ميزان مصرف برق
ميتوان به نصب سيستم كنترل هوشمند سرمايشي در موتورخانۀ برخي

تحلیل اجراي اصالح الگوی مصرف انرژی و منابع در مجموعه
ساختمانهای تحت پوشش پروژه در شهرداري تهران
اجراي برنامۀ بهينهسازي مصرف منابع در سالهای گذشته در برخي
ساختمانهای شهرداري موجب نتايج درخور توجهي شده است .به طور
کلی ،ميتوان به تدوين اهداف ساليانه و ايجاد برنامۀ مدوني برای كاهش
ميزان مصارف و افزايش بهرهوري ،كنترل کردن ميزان مصارف در بسياري
از ساختمانها و ارائۀ برنامههاي اجرايي با توجه به وضعيت موجود و
شرايط هر منطقه ،توسعۀ استفاده از تجهيزات كممصرف و هوشمند
در مجموعۀ شهرداري ،اطالعرساني و آموزشهاي گستردۀ پرسنلي در
ارتباط با بهينهسازي مصرف انرژي ،كاهش ميزان مصارف انرژي در برخي
ساختمانهای مناطق 22گانۀ شهرداري تهران ،كاهش هزينههاي مصرف
منابع و كاهش توليد آاليندههاي محيط زيستي اشاره کرد.
نتايج بررسيها نشان داده است در سال  1397کمترین ميزان سرانۀ
مصرف آب ،مربوط به مناطق  2 ،17و  ،18کمترین میزان سرانۀ برق
مربوط به مناطق  16 ،21و  15و کمترین میزان سرانۀ مصرف گاز مربوط
به مناطق  21 ،1و  8بوده است .شيوۀ محاسبۀ براي مقايسۀ عملكرد
مناطق 22گانه به منظور بهینهسازی مصرف آب ،برق و گاز ،تعیین سرانۀ
مصرف آب شرب به ازای تعداد افراد ،برق مصرفي به ازاي هر مترمربع
زيربنا ،گاز مصرفي به ازاي هر مترمربع زيربنا و مقايسه مقادير آن است.
همچنین ،آمار سال  1397نشان داده که میزان سرانۀ مصرف آب56 :
مترمكعب به ازای هر نفر ،برق 89 :کیلووات ساعت به ازای مترمربع و گاز:
 19مترمکعب به ازای متر مربع زیربنا در مجموع ساختمانهای تحت
پوشش ذکر شده بوده است .محاسبات نشان میدهد منطقۀ  17دارای
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اثر بخشی اجرای مصوبه اصالح الگوی مصرف انرژی
جدول  .1مقایسۀ سرانۀ مصرف مناطق 22گانه 
جدول  .1مقایسۀ سرانۀ مصرف مناطق 22گانه
سرانۀ مصرف مناطق 22گانه

97

96

درصد تغییرات سرانۀ مصرف مناطق 22گانه

آب (مترمکعب)

55.53

57.08

-2.72

برق (کیلووات ساعت)
گاز (مترمکعب)

89.24
19.38

97.77
20.45

-8.72
-5.21

کمترین سرانۀ مصرف آب ،منطقۀ  21کمترین سرانۀ مصرف برق و منطقۀ
 1کمترین سرانۀ مصرف گاز و در مقابل ،منطقۀ  21بیشترین سرانۀ
مصرف آب ،منطقۀ  17بیشترین سرانۀ مصرف برق و منطقۀ  16بیشترین
سرانۀ مصرف گاز را در سال  1397داشتند.
همچنین ،با توجه به میانگین عدد کاهش انتشار دیاکسید کربن
در انواع نیروگاهها ،مشاهده میشود کاهش میزان مصرف برق در 550
ساختمان تحت پوشش ،به کاهش انتشار  3411تن گاز  CO2منجر شده
است .با توجه به کاهش  4487812کیلووات ساعتی حاملهای انرژی در
ساختمانهای تحت پوشش پروژه میزان کاهش انتشار  CO2به صورت
زیر محاسبه شده است.
کیلوگرم                        0/76*4487812=3410737
همچنین ،با توجه به انواع کاربری ساختمان و متغیر بودن تعرفههای
برق و گاز در این ساختمانها ،با استفاده از تعرفۀ میانگین میزان کاهش
هزینه ،قابل محاسبه است .از آنجا که  70درصد از ساختمانها تحت
پوشش کد تعرفه (الف  )2 -1و  30درصد آنها تعرفه سایر مصارف کد
 510را دارند ،با احتساب ارزش افزوده ،دیماند و ضریب تعدیل میانگین
رقمی  199تومان به ازای کاهش هر کیلووات ساعت برق در نظر گرفته
شده است .همچنین ،هر مترمکعب مصرف گاز در مکان و تأسیسات در
ششماهۀ اول سال  299تومان و در ششماهۀ دوم سال  149تومان است.
بنابراین ،برای میزان کاهش هزینههای صورتگرفته در ساختمانهای
شهرداری در زمینۀ مصرف گاز ،با لحاظ موارد یادشده کاهش هر
مترمکعب گاز در ساختمانهای تحت پوشش پروژۀ اصالح الگوی مصرف،
عدد  224تومان محاسبه میشود .حال با این توضیحات میزان کاهش
هزینۀ صورتگرفته در  550ساختمان تحت پوشش در قسمت حاملهای
انرژی معادل  893074565تومان بوده است.
پیشنهادها
در مجموعۀ شهرداري تهران با توجه به كليۀ اقدامات فني و مديريتي
انجامشده به منظور بهينهسازي مصرف منابع در ساختمانها ،به طور كلي
نتايج مطلوبي در عرصۀ كاهش مصرف منابع و نيز كاهش هزينهها در
حوزههاي مختلف اداري ،عمومي و فرهنگي -ورزشي داشته است.
در بررسي اقدامات گذشته مشخص شد آنچه سبب شده فعاليتهاي
صورتگرفته همگي همزمان با موفقيت نباشد ،نوع ذهنيت موجود و
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مشكالت ساختاري بوده كه اهميت آن بيش از محدوديتهاي مالي و
مشكالت فني بوده است .با انجام اصالحاتي در اين دو حوزۀ غلبه بر
مشكالت فني و محدوديتهاي مالي دور از دسترس نخواهد بود .به همين
علت ،نتايجي كه به آنها اشاره خواهد شد ،تمركزشان بر نوع نگرش و
ساختار موجود است.
به رغم صرف هزينههای سنگين براي خريد و نصب تجهيزات
كممصرف و هوشمند در ساختمانها ،در برخي ساختمانها در سطح
مناطق ،از نقش نيروي انساني در موفقيت اقدامات انجامشده ،غفلت شده
است .با توجه به اينكه مصرفكنندۀ نهايي منابع در ساختمانها مجموعۀ
پرسنل در همۀ سطوح و جايگاه شغلي هستند ،نقش نيروي انساني در
كاهش مصرف منابع و استفاده از الگوهاي صحيح مصرفي ،در مقايسه با
تكنولوژيها و تجهيزات مصرفي ،مؤثرتر ارزيابي شده است .در بررسيهاي
صورتگرفته مشاهده شد برخي ساختمانها به رغم تجهيز به انواع
سيستمهاي هوشمند و غير هوشمند به منظور كاهش مصرف منابع ،به
علت بيتوجهي نيروي انساني (به علت ناآگاهي ،ضعف مسئوليتپذيري،
عدم تسلط بر كاركرد سيستمها و ،)...وجود داشتن یا نداشتن سيستمهاي
یادشده بيتأثير بوده و نه تنها كاهش مصرف در دورههاي مد نظر مشاهده
نشده ،بلكه افزايش نيز داشته است.
بهينهسازي مصرف منابع و تعيين الگوهاي صحيح مصرف در
هریک از مناطق 22گانۀ شهري با توجه به شرايط و موقعيت هر منطقه،
در هر مرحله از برنامهريزي اجرا و پايش نياز به بررسي از ابعاد علمي،
اقتصادي و فني دارد كه متأسفانه اين امر در برخي مناطق و ساختمانها
بهدرستي پيگيري و اجرا نميشود .نبود كارشناسان مربوطه در مرحلۀ
طرح ،نظارت و بهرهبرداري و پايش پروژههاي مرتبط با كاهش مصرف
منابع (به داليلي همچون كمبود نيروي انساني ماهر ،كمبود آموزشهاي
الزم ،كمبود بودجه و )...سبب شده است نتايج مد نظر از اقدامات
صورتگرفته تأمين نشود.
به رغم تشكيل كميتۀ اصالح الگوي مصرف در مناطق 22گانۀ
شهرداري تهران با توجه به دستورالعمل ابالغي ،در بسياري از مناطق
كميتههاي یادشده پويا نبوده و برنامۀ منسجمي براي برگزاري جلسات
و پيگيري موارد وجود ندارد ،همچنين اقدامات به صورت واكنشي (در
شرايط خاص و اضطرار) صورت ميپذيرد.
با در نظر گرفتن اينكه طرحها و برنامههاي بهينهسازي مصرف
در كليۀ كشورها در بازههاي كوتاهمدت ،ميانمدت و بلندمدت تعريف
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زهره حسامي

ارائۀ راهكارهای سبكسازی ساختمانسازي ،بهبود دوام ،كیفیت و ایمنی
مصالح و اجزای ساختمانی ،ارائۀ راهكارهای توسعۀ پایدار در صنعت
ساختمان ،توسعۀ فضاهاي سبز عمودي و بام سبز در ساختمانها.
اميد است تا با اعمال سياستهاي پيشنهادي گامي به منظور حفظ
منابع و كاهش آلودگيهاي محيط زيستي و هزينهها برداشت.

و تبيين ميشود و با توجه به زمانبندي و شرايط اجرا ،دورۀ بازگشت
سرمايه و جبران هزينهها در عرصۀ اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي متفاوت
است ،در صورت انجام تحليلهاي سود و هزينه براي كليۀ طرحها و
برنامههاي مرتبط با انرژي ،استفاده مناسبتري از منابع مالي صورت
گرفته و نتايج شفافتري براي مديران شهري و تصميمگيرندگان به دست
خواهد داد و نتايج آن بر ميزان پذيرش و اعتماد كليۀ پرسنل در همۀ
سطوح اداري مبني بر استفادۀ درست و مناسب منابع و تجهيزات و كاهش
مصرف و هزينههاي مصرفي ،خواهد افزود.
به طور كلي ،با توجه به اینکه راهکارهای قیمتی و سیاستهای
قیمتگذاری به دلیل پیچیدگیهای خاصی که در اقتصاد ایران وجود
دارد ،بسیار مشکل است و غالباً هم همراه با سعی و خطا بوده و تبعات
اقتصادی فراوانی برای جامعه دارد ،بنابراین شناسایی راهکارهای غیر
قیمتی اصالح الگوی مصرف انرژی میتواند مناسبتر و سهلالوصولتر
باشد و تبعات اقتصادی منفی کمتری را به همراه خواهد داشت.
با توجه به مطالب يادشده موارد ذيل ميتواند در بهبود اجراي پروژۀ
اصالح الگوي مصرف و كاهش هزينههاي مرتبط با انرژي در مجموعۀ
شهرداري مفيد واقع شود:
بازنگری و تكمیل ضوابط و مقررات ملي ساختمان بهويژه مبحث
 19مقررات ملي ساختمان
تأكيد بر اجراي صحيح و نظارت بر اجراي مباحث مقررات ملي
ساختمان بهويژه مبحث  19مقررات ملي ساختمان
بهروزرساني دستورالعملهاي اجرايي مرتبط با انرژي در مجموعۀ
شهرداري و پيگيري مجدانۀ اجرا در مجموعه شهرداري
افزايش بهرهوري از تجهيزات انرژي بر بازيافت انرژي و استفادۀ
حداکثري از پتانسيلهاي ذخيرهسازي
الزام در خريد تجهيزات با ردۀ مصرف انرژي کم در ساختمانها
توسعۀ شهرداری الکترونیک  و شهر الكترونيكي (اقدام در زمینۀ
کوتاه کردن و بهینهسازی فرایند اداري مراجعات شهروندان و حذف یا
کاهش تشریفات زائد اداری و ...در حوزۀ شهري)
ارتقای فرهنگ و بهبود و افزايش آموزشهای عمومي و تخصصي
بهخصوص مجموعۀ پرسنل شهرداري در همۀ سطوح
گسترش استفاده از انرژيهاي تجديدپذير در ساختمانها
بهرهگیری از كليۀ پتانسیلهای موجود در ساختمانها برای
كاهش هدررفت انرژي مانند کاهش انتقال حرارت از پوستۀ خارجي
ساختمان ،استفاده از فناوريهاي با بازده زیاد براي كليۀ تجهيزات
انرژيبر استفادهشده در ساختمان ،بازرسي ادواري تجهيزات انرژيبر و
انجام اقدامات تنظيم ،تعمير و نگهداري ،استفاده از سيستمهاي هوشمند
براي کنترل موتورخانه و ميزان گرمايش و سرمايش فضاهاي مختلف
ساختمان ،توسعۀ فناوریهای نوین در اجرای اجزا و سیستم ساختمانی،
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A B ST R AC T
Considering the increasing energy consumption and the reduction of energy
resources as one of the major concerns of metropolitan areas as well as the
existence of overseas documents in this regard, including the adoption of
general environmental policies by Leader and the eleventh government’s plans
to optimize energy consumption, including the government decree specifically
on the optimization of energy consumption and environmental protection and
the establishment of the energy and environment optimization campaign, Tehran
municipality, through resolution No. 4474/1270/160 of the Council of the islamic
republic of Tehran on “Requirement of the Tehran municipality to implement the
consumption model reform”, has done several projects in this field among them
are “optimization of water, electricity and gas consumption in Tehran municipal
buildings”.Implementation of the program in recent years in municipal buildings
has produced significant results. The present paper investigates the reduction
of energy and resource consumption in two years (2018-2019) in municipality’s
buildings. Investigation of changes in energy consumption and resources in
municipality’s buildings in the year 2019 compared to the year 2018 showed
that the implementation of the project of modifying the consumption pattern
resulted in a 3% reduction in water per capita, 9% in electricity consumption and
5% in gas consumption.
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