
 سازمان بهینه سازی مصرف سوخت
 کشور

 مدیریت ساختمان و مسکن



 وضعیت مصرف انرژی در بخشهای مصرف کننده انرژی
در سال ٧٩

210خانگی .244799 .6 2
47تجاری .091371 .23

179حمل ونقل .056 237 .16
226صنعت .493524 .17
33کشاورزی .101238 .94
2سایر .2016 8 .37

698.1مصرف نهایی در بخشها 71 7339.49
31مصارف غیر انرژی .006 20 .00
729.1کل مصرف نهایی 71 7959.49

106سوخت و ضایعات پاالیشگاه ها .001144 .14
6تلفات انتقال وتوزیع گاز .0038 .72
1جمع تلفات و ضایعات 1 2.0 01 1 82.86

97گاز سوزانده شده .001103 .88
938.1جمع کل 720 246.23
16تزریق گاز 5 .001042 .80

             مقدار                     
(به میلیون بشکه معادل نفت خام)

                ارزش               
  (به میلیون دالر)



  ارزش انرژی مصرفی در بخشهای مختلف در سال 
١٣٧٩
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( مقدار و ارزش انرژي مصرفي در بخش خانگي ( ١٣٧٩

1826/532284/175ارزش
5774/422152/124
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9045/87

46/5294/480
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68/134/528/104/1816/1128/224/210مقدار

سوختهاگاز سبكبرقنفت گازنفت سفيدگاز مايع
جمع آلي سنتي
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مصرف سرانه سوخت  در بخش خانگی
 ( بشکه معادل نفت خام ) 
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م==اآزيمم منطق===ه 
سردسير

منطق==ه معت===دل  متوس===ط آ===ل 
آش=ور 

برنام=ه بهين=ه س=ازي در آش=ورهاي اروپ=ايي ت=ا س=ال        2010  مصرف درش=رايط مش=ابه در آش=ورهاي اروپ==ا   
اج=راي برنام=ه ه=اي بهين=ه س=ازي ت=ا س=ال        2010 مصرف  بر اس=اس رون=دفعلي در آش=ور   

 اعمال راهکارهای بهینه سازی



بهينه سازي در بخش ساختمان و مسكن

               فعلي
ارتقاء تکنولوژی در لوازم خانگی و ساختمان•
اعمال سیاست های تشویقی ( بخشش مالیاتی ،•
  کمک بالعوض ، یارانه سود تسهیالت )•
فرهنگ سازی و آموزش•
کمک به تحقیق و توسعه•
 

                      آينده 
نظارت مستمر از طریق •
آزمایشگاه های ملی و منطقه ای•
اعمال سیاست های تنبیهی•

 ( مالیات ، افزایش قیمت سوخت )
تدوین استاندارد•
اجرای مبحث ١٩ •
تدوین برچسب انرژی برای وسایل انرژی بر•



مفروضات اقتصادی

***تنسوختهاي سنتي

444آيلووات ساعتبرق

444متر مكعبگاز  طبيعي

8.25.912.9ليترنفت آوره

12.98.318.2ليترنفت گاز

13.39.319.2ليترنفت سفيد

13.69.722.2ليتربنزين

18.314.231آيلوگرمگازمايع
سنتسنتسنتواحدحامل

137613771378

** برای سالهای ٧٣ – ٧۵ قیمتهای سال ١٣٧۶ در نظر گرفته شده اند و قیمت 
سوختهای سنتی در نظر گرفته نشده اند 



 ارزش دالری حاملهای انرژی مصرف شده
( در بخش خانگی ( میلیون دالر

137313741375137613771378شرح

   1,731.8     864.7  1,285.6   1,292.8  1,197.2     1,218.8نفت سفید

         772        677        651         579        504           440گاز طبیعی

      549.3     244.4     314.6      313.3     299.5        302.7گاز مایع

      342.6     215.2     301.9      313.3     287.9        311.7نفت گاز

      1,339     1,147     1,061         960        935           899برق

??????سوختهای سنتی 

   4,734.7  3,148.5  3,614.3   3,457.9  3,223.8     3,171.9جمع کل 



مقایسه مصرف انرژی خانوار در ایران و آمریکا
برای نقاط گاز رسانی شده ایران

(آمریکا ١٩٩٧/ایران:برآوردهای آماری )
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بدون بهينه سازي با بهينه سازي

ارزش سوخت مصرفی در بخش خانگی
ميليارد دالر

جمع ١٣٨٢ تا ١٣٩٠
٩/۶٢ میلیارد دالر

جمع ١٣٨٢ تا ١٣٩٠
٧/٧ میلیارد دالر

جمع  مصرف انرژی ( برق و نفت ) طی سالهای١٣٨٢ تا ١٣٩٠ معادل ۶/٧٠ میلیارد دالر



معرفی سرفصل های پروژه های بخش ساختمان 
ومسکن

لوازم خانگی•
بخاری های گاز سوز•
آبگرمکن های فوری و مخزن دار•

گازی
اجاق گاز•
لوازم پخت و پز•
بخاری و آبگرمکن های نفت سوز•
آبگرمکن خورشیدی•

ساختمان و مسکن�
شیشه دوجداره�
استاندارد کردن در و پنجره ها�
عایق های حرارتی�
تاسیسات مکانیکی�
معماری�
مصالح جدید�
تدوین استانداردها �
استفاده از انرژیهای نو در ساختمان �



مزایای حاصل از اجرای مبحث١٩ در طی ٢٠ سال

کاهش اتالف حرارتی و مصرف سوخت و به تبع آن ایجاد •
منافع درآمدی در سطوح ملی و خانوارها

ایجاد شرایط محیطی مناسب در ساختمان ها•
ارزش صرفه جویی :  ۵/۴ میلیارد دالر •



اجباری نمودن قوانین صرفه جویی انرژی در ساختمان
در جهت بهینه سازی ساختمان ها

 اجباری نمودن قوانین صرفه جویی انرژی در ساختمان برای کلیه 
مناطق کشور در ۵ سال آینده

آموزش

تبلیغات



اجباری نمودن قوانین صرفه جویی انرژی در ساختمان 
برای کلیه مناطق کشور در ۵ سال آینده

استانداردهای طراحی ساختمان•
اعطای تسهیالت مالی به کارخانجات ( کمک به کارخانجات )•
ساختمان های خاص•
آزمایشگاه های ساختمان•
ممیزی انرژی•
طراحی محیط اطراف ساختمان•



استانداردهای طراحی ساختمان
پنجره ها•
عایق کاری حرارتی•
مصالح دیوارها•
کف ساختمان و سقف•
مصالح ساختمانی جایگزین•
سقف سرد•
درزبندی ساختمان•
پلهای حرارتی•
سیستم های کنترلی خودکار•
سیستم های تهویه مطبوع•
سیستم های سرمایش جاذب رطوبت•
مشعل ها و دیگ ها•
پمپ حرارتی•
داکتها•



ساختمان های خاص

مدارس•
ساختمان های دولتی و عمومی•
ساختمان سازی برای اقشار کم درآمد•
ساختمان های نمونه•



اعطای تسهیالت مالی به کارخانجات
 ( کمک به کارخانجات )

شرکت عایق بلوری•
شرکت شیشه آبدیده•
شرکت پشم سنگ ایران•
شرکت رنگین پروفیل کویر•
شرکت آسان پالستیک•
شرکت پاد رعد •



جایگزینی سایر حامل های انرژی به جای 
سوخت های پرمصرف و فسیلی

برق•
ذغال سنگ •
 انرژی های بادی •انرژی های نو •

 انرژی های خورشیدی•



آموزش

آموزش مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان•

آموزش تئوری و عملی ممیزی انرژی در ایران و سوئد•

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد•



جایگزینی ذغال سنگ به جای فراورده های نفتی

بررسی الگوی انرژی روستایی بمنظور جایگزینی ذغال سنگ •
به جای فراورده های نفتی و اجرای نمونه در سه روستا ( تولید

ذغال سنگ مصرفی برای خانوار به طریق بریکت )

استفاده از ذغال سنگ مایع•



ساختمان های دولتی و عمومی
هماهنگی و مشاوره با ارگان های دولتی و شهرداری•
بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان های دولتی و شهرداری•
خدمات مشاوره برای اقدامات بهینه سازی در ساختمان های طرف •

قرارداد با شهرداری منطقه ١٠
ممیزی انرژی و اجرایی و EMS سیستم بهینه سازی انرژی بیمارستان•

امام حسین
انجام خدمات مشاوره برای اقدامات بهینه سازی در ساختمان های •

وزارت بهداشت و درمان
اقدامات بهینه سازی در ساختمان های وزارت بهداشت •
اقدامات بهینه سازی مصرف سوخت در بیمارستان مرکزی وزارت نفت•



ساختمان های نمونه

طراحی و ساخت و نظارت یک ساختمان بی نیاز از انرژی های•
فسیلی 

طراحی ساختمان بهینه از نظر انرژی طبق استانداردهای •
جهانی

طراحی ۴ ساختمان بهینه و مشاوره پارک انرژی نو •



آزمایشگاه های ساختمان

طراحی و تجهیز آزمایشگاه تعیین مشخصات فنی شیشه ها•

تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفیت قابهای جداره های شفاف •
ساختمانی 

•(GTS) انجام خدامت طراحی و تجهیز آزمایشگاه ملی ساختمان



 ممیزی انرژی

جمع آوری اطالعات پایه بخش خانگی و پیش بینی روند •
تغییرات آتی

ممیزی انرژی بر روی ساختمان های متداول برای ارایه •
راهکارهای بهبود کیفیت حرارتی

مشاوره ممیزی انرژی و ارایه راهکارهای بهینه سازی•



عایق کاری حرارتی

بررسی فنی و اقتصادی استفاده از عایق های حرارتی•

تدوین استانداردهای تعیین مشخصات فنی و گونه بندی •
عایق های حرارتی

تدوین استانداردهای روشهای تعیین ضرایب هدایت حرارت •
و انتقال حرارت مصالح ساختمانی 



پنجره ها

بررسی اقتصادی و فنی استفاده از پنجره های دوجداره •

استاندارد نمودن در و پنجره های صنف آهنگران•



انرژی خورشیدی

روش های صرفه جویی در ساختمان های روستایی در •
استفاده از انرژی خورشیدی 

نظارت عالیه بر طرح ساخت پروژه های انرژی خورشیدی در •
بخش ساختمان



 مکانیزم اجرای طرح های جایگزینی سایر حامل های
انرژی به جای سوخت های پر مصرف و فسیلی

 ذغال
سنگ

 مطالعه و
 بررسی
 وضع
موجود

 اجرای
 طرح به
 صورت
پایلوت

 بررسی و
 تحلیل
نتایج

 اجرای
 طرح به
 صورت
گسترده

 نتیجه
 گیری و
 تعمیم
نتایج

پنجمچهارمسومدوماول



 مکانیزم اجباری نمودن قوانین صرفه جویی انرژی در
 ساختمان در جهت بهینه سازی ساختمان ها

 اجباری
 نمودن در
کل کشور

 اجباری
 نمودن در
 شهرهای
 بزرگ
کشور

 اجباری
 نمودن در
 استان
تهران

 اجباری
 نمودن در
 کل شهر
تهران

 اجباری
 نمودن
 در ۶
 منطقه
تهران

 اجباری
 نمودن

 مبحث ١٩
 مقررات

 ملی
 ساختمان
در کشور

پنجم چهارم سوم دوم اول


