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   وزارت نیــرو برگــزار و در" اختمانبهینــه ســازی مــصرف انــرژی در ســ"ســمینار 7/7/1387در تــاریخ 

آقایان رضـاپور،    و) جایکا  (  هاشیموتو از آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن             و  مقاالتی از سوی آقایان چیهارا    
  :شد که اهم مطالب مطروحه بقرار ذیل می باشد شیرازی و خانم طاهباز از وزارت نیرو ارائه

 پـس از مبادلـه اولـین        1371نـه سـازی مـصرف انـرژی از سـال            همکاری ایران و ژاپـن در زمینـه بهی          
در ادامه این همکاری پـروژه      . توافقنامه بین جایکا و دفتر بهینه سازی مصرف انرژی  وزارت نیروآغاز شده است             

ارتقاء مدیریت انرژی در ایران و احـداث مرکـز ملـی آمـوزش مـدیریت انـرژی در صـنعت بـه صـورت پـروژه                           
المللـی  ژاپـن       ینه سازی انرژی، معاونت امور انرژی وزارت نیرو و آژانس همکاریهـای بـین             مشترکی میان دفتر به   

)JICA (       نهایتا این مرکز در    .  در قالب یک تفاهم نامه به امضاء طرفین رسید         1381تعریف گردید و در آبان ماه
  .  افتتاح گردید و فعالیت خود را آغاز نمود1383آذر ماه سال 

همکاری های صورت گرفته با جایکا در زمینه مدیریت انرژی در صنعت بوده لـیکن       تاکنون پروژه ها و     
 ، لـذا      باشـد  انرژی مورد مصرف کشور در بخش سـاختمان مـی            درصد 40حدود  با توجه به اینکه     

الزم بـذکر اسـت کـه     . یرو با جایکا توسعه مدیریت انرژی در سـاختمان اسـت          نموضوع مذاکرات جدید وزارت     
کل .در دنیا را دارد و فاصله آن هم با کشور رتبه دوم بسیار زیاد است               تبه اول شدت مصرف انرژی    کشور ژاپن ر  

با توجه به اینکه شدت مـصرف انـرژی در   ( . درصد بیش از کشور ژاپن است        10مصرف انرژی در ایران  حدود       
   ). برابر کشور ژاپن است12  حدودایران

ژی را پشت سر گذاشته است که اولین آن مربوط به سال           در چند دهه اخیر جهان دو شوک مهم انر          
، شـوک جدیـد انـرژی بـا افـزایش مـصرف انـرژی در                ه اسـت     آغـاز شـد    2003 بوده و دومین آن از سال        1970

  . و باعث افزایش شدید تقاضا و قیمت انرژی در جهان شده است اه بوده رکشورهای چین و هند هم
 شروع شـده وبـا تمهیـداتی کـه صـورت گرفتـه              1973از سال   برای کشور ژاپن موضوع مدیریت انرژی       

کـاهش  ،در مـصرف انـرژی  صـنعت           %40در صنعت کاهش یافته است بطوریکه حـدود          شدت مصرف انرژی    
  و در ادامه کار ، در سالهای اخیر فعالیت ها بر روی مدیریت انرژی در بخش های تجـاری                     است صورت گرفته   

  .و مسکونی معطوف شده است 
 مصرف انرژی در ژاپن نشان می دهد که تا          وضعیت ،  مشاهده می شود    1گونه که در نمودار شماره      همان

 میـزان  1987 مصرف انرژی در این کشور روند افزایشی داشته است ، از این زمان تـا حـدود سـالهای                     1973سال  
 ارتقاء سـطح کیفـی و  رفـاه     مصرف انرژی تقریباً روند ثابتی داشته پس از این دوره با افزایش تولیدات صنعتی و              

 در کـشور  2003سهم مصرف انرژی در سـال   . مجدداً روند افزایشی پیدا نموده است       انرژی جامعه میزان مصرف  
  :ژاپن بقرار ذیل بوده  
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   درصد4/24حمل و نقل                              
   درصد9/26مسکونی و تجاری                   

   درصد7/48                    صنعت                 
  
  

  
  
   )1  (نمودار

 در ژاپن اقداماتی در زمینه وضع قوانین الزم برای مدیریت انرژی صورت گرفـت و بـراین          1979از سال   
 در حـال حاضـر قـوانین و مقـررات الزم بـرای مـدیریت انـرژی در بخـش هـای صـنایع ، ماشـین آالت ،                              اساس
نه سازی مصرف انرژی  دارد ؛ اوالً کشور         یکشور ژاپن دالیل متعددی برای به     . یزات و ساختمان وجود دارد    تجه

 ثانیاً برای ارتقاء سطح زندگی نیازمنـد مـصرف انـرژی بیـشتر              ژاپن مصرف کننده و واردکننده مهم انرژی  است        
  .می باشد 

ستان ، ویتنـام ، انـدونزی همکاریهـایی را           با کشورهای عربـ    )کایجا( ژاپن   ی الملل نی ب یهایآژانس همکار 
 چـون بـا افـزایش سـطح درآمـد و             ، مشابه با ایران دارد ، مهمترین مشکل این کشورها افزایش تقاضا بوده اسـت             

 جایکـا همچنـین بـا کـشورهای چـین ، هنـد ،        . افزایش یافتـه اسـت      نیز ارتقاء سطح زندگی میزان مصرف انرژی     
  . موسوم به نهضت سبز همکاری دارد ی در فعالیتاسترالیا ، کره جنوبی و کانادا
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ی و تجهیـز جایکـا صـورت          همانگونه که ذکر شد مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی در صنعت  با همکار               

  ارائه خدمات فنی و مشاوره در بخشهای مختلـف پـروژه و  در زمینه )جایکا( بین المللی ژاپن  آژانسگرفته ، همکاریهای  
ت آزمایشگاه مرکز، شامل تجهـیزات کوره، بویلر، احتـراق، پمـپ، فـن، موتـور الکتریکـی و کلیـه                    فراهم کردن تجهیزا  

 . بوده است .…,Data Logger, Power Analyzer, Gas Analyzerدستگاههای اندازه گیری شامل 

انرژی در افتتاح این مرکز بعنوان گامی موثر در تعمیق و بهبود بهره وری           به اعتقاد مسئولین وزارت نیرو      
 درصد در بخش صنعت و نیـز آمـوزش   10صنایع محسوب گردیده و باعث کاهش مصرف ویژه انرژی به میزان        

با توجه به .  نفر از مدیران و کارشناسان صنایع پر مصرف انرژی تا پایان برنامه چهارم توسعه خواهد گردید           2200
 دوره آموزشـی    3ز در آموزش مدیریت انـرژی،       شرایط و نیازهای موجود در صنایع کشور و نیز مطالب مورد نیا           

 :در این مرکز برگزار می گردد

  )General Training Course(دوره آموزشی عمومی مدیریت انرژی  ◄
  )Electricity Training Course(دوره آموزشی مدیریت انرژی برق  ◄
 )Thermal Training Course (یدوره آموزشی مدیریت انرژی حرارت ◄

 نفر بـه بـاال در کـشور وجـود           50 کارخانه با تعداد پرسنل      2200یرو اعالم داشتند که تعداد      مسئولین وزارت ن  
از میـان ایـن تعـداد کارخانـه         .  درصد مصرف انرژی بخش صنعت را به خود اختـصاص مـی دهنـد              80داشته که   

زان مـصرف   نفر از مدیران انرژی صنایع بـا توجـه بـه اولویـت در میـ     1200هدف، پیش بینی شده است که تعداد  
   تـا پایـان    بـراین اسـاس  . بهره برداری از پروژه  مرکـز آمـوزش  ،آمـوزش ببیننـد      سال اول4انرژی آنها در طی    

 دوره آموزشی عمومی و تخصصی برای مدیران انرژی صنایع و شرکتهای خدمات انرژی         89  حدود    86شهریور  
  .فر در آزمون قبول شده اند  ن500 نفر شرکت نموده و 1268 که در این دوره هابرگزار شده 

باتوجه به مطالب مطروحه از سوی آقای  هاشیموتو سـه رکـن  اصـلی مـدیریت انـرژی درسـاختمان                         
  :عبارتند از

   طراحی و معماری  -1
  ... )از قبیل آسانسور ،  سیستم گرمایش و سرمایش و (  تجهیزات داخل ساختمان  -2
   کنترل و مدیریت -3

 از جمله میزان های مصرف انرژی در ساختمان در ژاپن بر اساس آب و هوای هر منطقه          اصوالً استاندارد 
مهمترین قوانینی و مـشوق هـایی کـه بـرای بهبـود            .  جداگانه تعیین و بشکل استاندارد  اعالم شده است           رطوبت ، 

   :مصرف انرژی در ساختمان ها وجود دارد عبارتند از
   قوانین مالیاتی -1
   وام های کم بهره-2
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  استانداردهای مربوط به تجهیزات بکار رفته در ساختمان -3
 سال گذشـته بـین      30انرژی را در انواع مختلف ساختمان ها ی ژاپن طی           مصرف    میزان افزایش     2  شماره نمودار

  : را نشان می دهد 2005 و 1975سالهای 

  
  
   )2( نمودار 

  
 ژاپن موضوع مدیریت مصرف انرژی در ساختمان بین دو زارتخانه  اقتصاد ، تجارت و صنعت                در کشور 

یاسـتگذاری و راهبـری   و وزارتخانه زمین ، زیر بنا و حمل و نقل  مطرح بوده و با هماهنگی این دو وزارتخانـه  س                
ر حـوزه کـاری     خاطر نشان می سازد که موضـوع مـدیریت انـرژی در صـنعت کـشور ژاپـن صـرفاً د                    ( . می شود 

 بعبارت دیگـر وزارتخانـه ای کـه واحـدهای ذیـربط آن              ،وزارت اقتصاد ، تجارت و صنعت این کشور  می باشد          
  . )  مدیریت انرژی در حوزه صنعت می نماید  اعمالمصرف کننده انرژی هستند مبادرت به سیاستگذاری و
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1975 2005

ادرات 100% → 216%

مراکز فروش  100% → 279%

رستوران ها  100% → 161%

مدارس 100% → 118%

هتل ها 100% → 127%

بيمارستان ها 100% → 193%

مراکز تفریحی  100% → 206%

سایر 100% → 410%

13.2
% 
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  : نشان می دهد  ساختمان را در کشور ژاپن ساخت یک مراحل مختلف3نمودار شماره 

  

  
  
  

   )3(نمودار 
  

چهار بخش مهمی که درمدیریت انرژی در ساختمان های ژاپن از اهمیت بیشتری برخوردار است 
  :عبارتند از 

   ادارات و ساختمان های دولتی-1
   مراکز تجاری-2
   بیمارستان ها-3
   هتل ها-4
  

        ESCOهمکاری و استفاده از شرکت های خدمات انرژی موسوم به           آقای هاشیموتو معتقد است که با       
، در مراکز تجاری و بیمارسـتان هـا حـدود           %  25 حدود    را ساختمان های اداری  توان میزان مصرف انرژی در     می
  .کاهش داد %  21و در هتل ها تا %  18

  اگـر   است مـثالً       متفاوت  ، ی شرایط آب و هوای      انرژی براساس   میزان مصرف  ،    شد  همانگونه که ذکر  
   مـصرف    مورد  یابد میزان انرژی   افزایش   % 70 به     %35 از     هوا  سانتی گراد، رطوبت   درجه    35  ثابت   دمای  در
   از بـا ایـن حـال معیـار مـصرف انـرژی در برخـی              . سیستم های حرارتی و برودتـی تقریبـاً دو برابـر مـی شـود                در

  معــادل مراکــز تجــاری   در 2,000MJ/m2･yearادارات  معــادل      ؛  عبارتنــد  ازتوکیــو  ی ســاختمان هــا
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2500 - 4,000MJ/m2･year  4,000 ،  در بیمارسـتان هــا معـادلMJ/m2･year معــادل هتــل هـا   و در 
3,500MJ/m2･year.   

 سهم انرژی الکتریکی و سوخت فسیلی مورد مصرف در برخی از ساختمان های کشور               4نمودار شماره   
  .ان می دهد ژاپن را نش

  
   )4( نمودار     

 بطـور میـانگین      ) 5نمـودار شـماره      (  کشور توسط محققان داخل  با توجه به بررسی های بعمل آمده         
  .  درصد در ساختمان های کشور وجود دارد43امکان صرفه جویی در مصرف انرژی به میزان 

صورت گرفته است مقرر شده ) جایکا ( مکاریهای بین المللی ژاپن  آژانس هبا توجه به مذاکراتی که با 
 بـا حمایـت و     " مرکـز ملـی آمـوزش کـاربردی مـدیریت انـرژی در سـاختمان                  " که مرکزی تحت عنوان       

یکـی از نکـات مـورد توجـه آنکـه سـاختمان آموزشـی و                . اری جایکا در شهر اصفهان احداث گـردد         کهم
      بردی مــدیریت انــرژی در ســاختمان مــی بایــستی زیــرو انــرژی باشــد آزمایــشگاه مرکــز ملــی آمــوزش کــار

)Zero Energy Building= ZEB      (       که در آن تمامی مـوارد بهینـه سـازی و صـرفه جـویی انـرژی
  .دیده شده و نمونه خوبی برای آموزش گیرندگان جهت مطالعه و بررسی است

١

熱電比
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  سهم انرژی الکتریکی و سوخت فسيلی در برخی از ساختمان های ژاپنسهم انرژی الکتریکی و سوخت فسيلی در برخی از ساختمان های ژاپن

  سوخت   انرژی الکتریکی 

 

  ادارات

 فروشگاه های بزرگ

 فروشگاه های کوچک

  مراکز خريد

 هتل ها

 بيمارستان ها

Source:  2002-2003 Survey of Energy Use in Buildings, The Energy Conservation Center, Japan
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ی شـود کـه بخـش عمـده انـرژی خـود را بـدون                ساختمان های زیرو انرژی به ساختمان هایی اطـالق مـ          
بررسـی هـایی کـه در مـورد سـایر کـشورها             . استفاده از انرژی الکتریکی و سوخت فسیلی تامین مـی نمایـد             

کمتـر از   %  75 حـدود می دهد که میزان مصرف انرژی در این ساختمان هـا در آمریکـا                صورت گرفته نشان  
  .بوده است % 85و در ایرلند حدود % 77ان این مقدار حدود ساختمان های مشابه می باشد، در کشور انگلست

  
   )5( نمودار 

معماری نقش بسیار حائز اهمیتی دارد ، از دیگر موارد مهم استفاده از نـور               در ساختمان های زیرو انرژی                  
 جریـان طبیعـی هـوا ، جهـت گیـری مناسـب بنـا و                  بصورت مستقیم و غیر مستقیم ، استفاده از        خورشیدو گرمای   

با توجه به اینکه قرار است مرکز ملی آمـوزش کـاربردی مـدیریت انـرژی در           .استفاده از انرژی های نو می باشد        
 لذا مطالعاتی توسط مشاوران  ذیصالح در خصوص آشنایی با شرایط             ،  اصفهان احداث شود   ردر شه   ،ساختمان  

انجام شـده    مطالعاتی   همچنین بمنظور استفاده از فناوری های بومی      ،  قه صورت گرفته    اقلیمی و آب و هوایی منط     
بررسی های  نشان می دهد که برخی از نکات فنی در خانه های سنتی این منطقه و جـود دارد کـه مهـم و       . است  

 و محل اقامت    نه ها  حوض خا  ، بادگیرها    معماری سنتی منطقه وجود      قابل توجه  از موارد    .د  نقابل استفاده می باش   
از بادگیرهای ایرانی و فنـاوری   این مرکز  در تکنولوژی ساخت     الزم بذکر است که   . دنمی باش  تابستانه و زمستانه  

  .مربوط به ساخت آنها الهام گرفته خواهد شد

   نمونه پتانسیل صرفه جویی انرژی درساختمانهای

  ،  کشورا استفاده از پروژه های نمونه بهینه سازی انرژی در بخش ساختمانب
 .  در صد برآورد می گردد43پتانسیل صرفه جویی انرژی الکتریکی و حرارتی حدود 

 


