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چکیده
يانرژینهمصرف بهي،منابع انرژیتو محدوديدر مناطق شهریتجمعیشبا توجه به رشد و افزایراخيهادر سال

به یصنعتيهادر کشوریکهبوده است بطورمحققینو هادولتمباحث مورد توجه همترینو کاهش تلفات آن از م
در این مقاله نتایج یک مطالعه میدانی به همراه .نگرندیميانرژیدمنبع جدیکبه عنوان يمصرف انرژیریتمد

نتایج این اگر چه بیان شده است.یفشریدانشگاه صنعتيکوچک از دانشگاه سبز، خوابگاه سبز، براییارائه الگو
. باشدمیبزرگتر، در کل دانشگاهیاسآن در مقيسازیادهپییهدف نهایول،خوابگاه استیکیتبا محورمطالعه

نحوه مصرف گاز، برق و یبه بررسیفشریدانشگاه صنعتدر یدهشوریدشههخوابگایدر ابتدا با معرفقالهمیندر ا
کاهش ي به منظور شدن مصرف انرژینهدر جهت بهنه راهکار اصلیسپس و شده پرداخته این خوابگاهآب در 

یارزش فعلمانندهاگزینهياقتصادیسهمقاهايبا استفاده از روش. در انتهاه استي ارائه شدضروریرمخارج غ
کنترل هوشمند مشخص شد که سه راهکاردوره بازگشت سرمایهو )IRR(ینرخ بازده داخل، )NPV(خالص 

،و استفاده از سردوش کاهنده مصرفقطع و وصل، کنترل هوشمند موتورخانه به همراه شیر برقی موتورخانه
.روندشمار میانرژي در این خوابگاه بهش مصرف ها براي کاراهکارترینمناسب

دانشگاه صنعتی شریف، ارزیابی اقتصادي راهکارها، خوابگاه سبز، سازي مصرف انرژين کلیدي: بهینهواژگا
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مقدمه
ها ها براي دولتترین چالشیکی از مهمبه عنوان تولید کننده اصلی انرژي،، حفاظت از منابع طبیعیه به رشد جمعیتبا توج

باشد،جوامع مختلف میمبحث انرژي و پیوند آن با الگوهاي زندگییکی از مباحث مهم در دنیاي امروز.باشدمیدر دنیا امروز 
می باشند. در میزان مصرف آنبه گونه اي که تمامی کشورهاي جهان به دنبال روش هایی مناسب براي تامین انرژي و کاهش 

ینه انرژي و کاهش سال هاي اخیر با توجه به رشد و افزایش جمعیت در مناطق شهري و محدودیت منابع انرژي، مصرف به
هاي صنعتی به مدیریت مصرف وریکه در کشوربط؛تتلفات آن از مهمترین مباحث مورد توجه محققین و پژوهشگران بوده اس

.]1[می نگرندانرژي به عنوان یک منبع جدید انرژي
تحقیقات نوین علمی و عملی در یکی از وظایف مهم دانشگاه ها و مراکز علمی هر کشور فراهم نمودن بستر مناسب براي انجام 

راستاي توسعه پایدار و مدیریت مصرف انرژي است. دانشگاه ها می توانند با ایجاد مراکز و سازمان هاي تحقیقاتی پیشرو، نقش 
بسزایی در برنامه ریزي راهبردي مناسب در زمینه توسعه پایدار و مصرف بهینه انرژي داشته باشند. ایده دانشگاه سبز یکی از 

.تحقیقاتی در دانشگاه ها می باشدمهمترین این پروژه هاي
منظور از دانشگاه سبز دانشگاهی است که تمام فعالیتهاي آن اعم از آموزشی و پژوهشی، دیدگاه بهداشت، ایمنی و حفاظت از 

توسعه پایدار جامعه مورد مربوط به تحقق اهداف در راستايمحیط زیست و استفاده کارآمد و بهینه از منابع و مواد مصرفی
این یکی از مهمترین اهداف دانشگاه سبز را میتوان ایجاد الگویی مناسب در ابعاد کوچک براي کل جامعه دانست. . باشدنظر

، برنامه هاي مختلفی را در زمینه دانشگاه سبز تهیه و اجرا بسیاري از دانشگاههاي معتبر جهاندر سالهاي اخیر در حالیست که 
اند.نموده

براي دانشگاه صنعتی شریف می باشد. اگر ،خوابگاه سبزالگویی کوچک از دانشگاه سبز، ، ارائه حاضرمطالعه هدف اصلی از ارائه 
. باشدمیپیاده سازي آن در مقیاس بزرگتر یعنی در کل دانشگاه ،چه این طرح با محوریت یک خوابگاه است، ولی هدف نهایی

و شدهپرداختهخوابگاه شهید شوریده دانشگاه صنعتی شریف در این مطالعه در ابتدا به بررسی نحوه مصرف گاز، برق و آب در 
هاي با استفاده از روشدر انتها .قرار گرفته استبررسیمورد انرژيسازي مصرفراهکارهاي مختلف جهت بهینهآن پس از 

اند.جهت اجرا معرفی شدهمناسبيراهکارهابرآورد اقتصادي

مروري بر کارهاي انجام شده
در این بخش مطالعات صورت گرفته توسط دیگران در زمینه بهینه سازي مصرف انرژي در خوابگاهها و ساختمانهاي آموزشی 

پرداخته شود.به بررسی موضوع مورد نظر نگرشی بهتر تا با گیردمورد بررسی قرار می
که عایق بندي باعث و به این نتیجه رسیدانرژي در ساختمان خوابگاه دانشگاه اردبیل پرداختي به بررسی بهینه سازي مصرف خداداد

صدري نقش طراحی و تاسیسات حرارتی و برودتی را قاسمی و . ]2[شودمتر مکعبی گاز طبیعی در سال می23515صرفه جویی 
عایق کاري با بیان نمودند که داده وي آموزشی دانشگاه اصفهان مورد بررسی قراردر کاهش میزان مصرف انرژي در ساختمانها

% در مصرف انرژي صرفه جویی 40توان تا حداکثر هاي دو جداره میهاي خارجی ساختمان یا استفاده از پنجره با شیشهپوسته
.]3[نمود 
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هاي استفاده از آبگرمکناین نتیجه رسیدند که بهعلوم تحقیقاتعلوم انسانی دانشگاه آزادساختمان با بررسی نوري و همکاران 
مترمکعب گاز 12739جویی سبب صرفهتواند میاعمال قوانین استاندارد ساختمان،تاتیک وشیرهاي ترموسخورشیدي،

مکانیک در کاهش مصرف انرژي دانشکده هاي دو جداره نقش پنجرهرجبیعالمفضیلتی و .]4[شددر ساختمان طبیعی 
24هاي دو جداره نیاز به ها با پنجرهنشان داد که تعویض پنجرهاین بررسیدانشگاه صنعتی اصفهان را مورد ارزیابی قرار دادند. 

گذاري کند چنانچه دولت در این بخش سرمایهها به این نتیجه رسیدند که آنسال انتظار براي بازگشت سرمایه دارد.  از طرفی 
.]5[خواهد شدسال اول جبران 5/2ي اولیه در ها گردد، سرمایهتعویض پنجرهيو متضمن هزینه

روش ارائه تحقیق
ضرورت اجراي بهینه سازي مصرف انرژي در ساختمانها

ها باشند که مصرف آننقل و کشاورزي میوتجاري، صنعت، حمل-شامل خانگیدر کشوررژيهاي مصرف کننده نهایی انبخش
در بیشتر کشورهاي دنیا مصرف انرژي در .]6[است داشته1383تا 1374درصد را طی سالهاي 5/5رشد متوسط سالیانه 

مختلفی از عواملدهد. این در حالی است که بخش خانگی، درصد باالیی از مصرف کل انرژي کشور را به خود اختصاص می
هاي تکنولوژیکی و سبک ساختمان بر ، سلیقه مصرف کننده، توسعهجمله رشد جمعیت، عملکرد اقتصادي مقرون به صرفه

هوایی و توجه وساختمان، طراحی معماري بر اساس شرایط آبباشد. در بخشش مسکونی موثر میمیزان انرژي مصرفی در بخ
.]1[باشد یابی به بیشترین بازدهی در بخش مسکونی میبه ذخیره انرژي، دستورالعملی مهم جهت دست

درصد از کل مصرف، بزرگترین حجم 43درصد و سهم 76/6تجاري با میانگین رشد مصرف سالیانه - خانگیبخشدر ایران 
هاي متفاوتبراي سالمختلفهايبخشتوسط انرژيحجم مصرفی1. در جدول دهدبه خود اختصاص میمصرف انرژي را 

دهاي جهانی کشورها و استاندارسایرها در ایران در مقایسه با میزان مصرف انرژي ساختمان. در این میان]6[شده استارائه 
.]7[برابر متوسط مصرف جهانی است5/2بیش ازکشورها در میانگین مصرف انرژي در ساختماناي کهبسیار باالست، بگونه

]6[1383-1374مصرف نهایی انرژي کشور طی سالهاي -1جدول
جمع کلکشاورزيونقلحملصنعتتجاري-خانگیسال

1374213130/99/1419/307/516
13787/2511/1303/1703/304/582
13799/2706/1324/1838/307/617
13835/3425/1642342/322/773

76/685/221/747/052/5میانگین رشد ساالنه (درصد)
15/4360/2216/2908/5100سهم از کل مصرف (درصد)

واحد: میلیون بشکه معادل نفت خام

. میزان این باشندباالیی میاي آلودگی هوايدارفسیلیهايسوختبه علت مصرف شهرهاي بزرگ بویژه تهران در این میان
بسیار باالتر از استانداردهاي مصوب سازمان بهداشت جهانی است. ،کننده زیادمصرفبه دلیل جمعیت ها در شهر تهران آلودگی

دهد و انتشار دي درصد از انتشار دي اکسید کربن را به خود اختصاص می4/26در ایران حدود ساختمان و مسکنبخش
ها در استان تهران ساالنه تماننین ساخمیلیون تن بوده است. همچ119ش از بی2008اکسید کربن توسط این بخش در سال 
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این تولید شده در دي اکسید کربن کل % 40از بیش این مقدار کنند که میلیون تن دي اکسید کربن تولید می29بیش از 
.]7[حیطی نیز بسیار سودمند خواهد بود ها از جنبه زیست مکاهش انرژي مصرفی ساختمانلذاباشد. استان می

هاي تجاري و بسیاري جهت یافتن بهترین رویکرد ممکن به منظور کنترل انرژي مصرفی در ساختمانهاي در دهه اخیر تالش
، سطح کارایی انرژي مربوط به قوانین ساختمانی اروپا،EEPBD1زیست صورت گرفته است.محدود کردن عواقب آن بر محیط

جویی در مصرف انرژي و کاهش انتشار گازهاي از صرفههدف از این قانون اطمینان یافتن باشد.ها میاي از این تالشنمونه
سیستماتیک جهت روشاین امر از طریق استفاده از یک باشد.اي بدون برهم زدن شرایط محلی و آسایش ساکنین میگلخانه

.]8[باشد یابی میسازي طراحی قابل دستارزیابی عملکرد و بهینه
معادل ،1385تجاري در سال - مصرف گاز در بخش خانگیدرصدي10حدود کاهش نشان داده است که انجام شدهتحقیقات 

پتانسیل صرفه جویی در مصرف با توجه به لذا باشد.میلیون متر مکعب در روز) می25(پارس جنوبیاز ظرفیت تولید یک فاز 
در این بخش از مهمترین بهینه سازي مصرف انرژي،تجاري-درصد در بخش خانگی60الی 40گاز طبیعی به میزان ساالنه 

باشد. الزم به ذکر است کهمیسرد و جلوگیري از تبعات منفی اقتصادي آن اي پیشگیري از بحران انرژي در فصولراهکاره
در بلند مدت از سوي دست فرایند ذکر شدهاتخاذ تدابیر الزم در خصوص اجرایی شدن ،مطلوبجهت رسیدن به شرایط 

.]6[استضرورييامراندرکاران انرژي کشور 

خوابگاه شهید شوریده
یابی از نحوه هاي تامین کننده انرژي، آگاهیچنین بهبود بازده سیستمیک گام ضروري جهت کاهش میزان انرژي مصرفی و هم

هایی مانند مدارس و بویژه مربوط به ساختماناستفاده از انرژيمیزان بررسی باشد.کنونی مصرف انرژي در ساختمان می
باشد (تغییرات باشد، چراکه در این اماکن پروفایل مصرف ساکنین داراي یک سري خصوصیات منحصر بفرد میها میدانشگاه

امکانات مناسبی را MITبراي مثال محوطه دانشگاه .)هایی با ساکنین کم اما غیر صفرهاي زمانی کوتاه و اغلب بازهباال در بازه
سنسور جهت 100000با استفاده از شبکه یکپارچه تشکیل شده از سازد (فراهم میدانشگاهدر این جهت مطالعه مصرف انرژي 

WiFiیابی به اطالعات مورد نیاز، استفاده از شبکه . یک راه دیگر جهت دست)نمایش میزان مصرف در کل محوطه دانشگاه

.]9[باشد وسیع توسعه داده شده در کل دانشگاه می
خریداري شد. مساحت زیر توسط دانشگاه صنعتی شریف جهت بهره برداري به عنوان خوابگاه 1380ساختمان خوابگاه در سال 

در و باشدطبقه می4این ساختمان داراي . و از دو بلوك مجزا تشکیل شده استمتر مربع است 3700بناي این ساختمان 
اد ساکنین ، که در مجموع تعدهستندنفر ساکن 6واحدهر در ور متوسط به طتشکیل شده است.واحد مسکونی 39ازمجموع 

.باشدنفر می234آن در حدود 

1. European Energy Performance of Building Directive
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در ذکر شده هزینه مصرف سه پارامترکهمشخص شد) خوابگاه1390سالمربوط به (با بررسی فیش هاي برق، آب و گاز 
لیتر و سرانه 149وات، سرانه مصرف آب 2491که سرانه مصرف برق باشدمیتومان میلیون5/24طول یک سال تقریبا برابر 

آورده شده است.1شکل در در طی یک سال پارامتر 3نحوه تغییرات این.برآورد شده استمتر مکعب 12/1مصرف گاز 

1390-1389میزان مصرف گاز بر حسب دوره مصرف در طی سالهاي C)ومیزان مصرف آبB)، میزان مصرف برقA)-1شکل
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دومین کنفرانس بین المللی
رویکردهاي نوین در نگهداشت انرژي

ارائه راهکارهاي کاهش مصرف
باشد. امري ضروري میدر ساختمان خوابگاههدرروي انرژيعواملشناسایی ،مناسبهايگزینهارائه راهکارها و انتخاب به منظور

عبارتند از:باعث هدر رفتن انرژي می شود که خوابگاه عوامل مختلفی این در 
خالی بودن زمین مجاور خوابگاه
عدم درزگیري مناسب در و پنجره ها
عدم بسته شدن کامل در ورودي به ساختمان
 کولرهاعدم وجود سایبان بر روي کولرها و پارگی شلنگ
هاي مختلفهاي ساختمان در بخشعدم عایقکاري لوله
هاي ساختمانقدیمی و غیرکارآمد در بسیاري از بخشو تجهیزاتاستفاده از ابزارآالت

. نحوه ارائه مطالبشودپرداخته میانرژي در مصرف جویی ی جهت صرفهئبا توجه به موارد اتالف انرژي در خوابگاه به بیان راهکارها
و هر راهکارمورد نیاز جهت اجراي و در ادامه میزان هزینه اولیه دنگردمیذکر هاي تعیین شدهبه این گونه است که در ابتدا راهکار

هاي ممکن و رایج جهت الزم به ذکر است که این راهکارها به عنوان بخشی از ایدهشود.االنه در طی عمر مفید آن بیان میسود س
باشند:راهکارهاي ارائه شده به شرح زیر میبرخی از شوند.نرژي بیان میش میزان مصرف اکاه
هاي مهتابیهاي کم مصرف به جاي المپاستفاده از المپ
 کنترل هوشمند موتورخانه به همراه شیر برقی تابستانی زمستانیو موتورخانه هوشمندایجاد
و دیوارهاي جانبیهاکاري لولهعایق
هاي دو جدارهاستفاده از پنجره
آباستفاده از سردوش کاهنده مصرف
استفاده از سنسور جهت کنترل آب خروجی از شیرآالت

و سود گیرندمیها مورد بررسی قرار راهکارهاي ارائه شده از لحاظ میزان مصرف انرژي قبل و بعد از استفاده از آنبدین منظور 
با توجه به حجم .گرددمیتعیین با در نظرگیري تمام جزئیاتنیاز جهت اجرا همراه هزینه موردحاصله از اجراي این راهکارها به 

الب جداول در قصرفاباالي محاسبات انجام شده و محدود بودن تعداد صفحات مقاله از ذکر جزئیات خودداري کرده و نتایج نهایی 
.اشندبمی1390ها مربوط به سال قیمتالزم بذکر است که .گرددتهیه شده بیان می

راهکارهاي مربوط به مصرف برق

(روشنایی)خالصه وضعیت اقتصادي صرفه جویی در مصرف برق-2جدول 
تومان)هزار (هزینه اجراتومان)هزار (سود حاصلهتوصیف عملکردردیف

4001036جایگزینی المپهاي کم مصرف با مهتابی در واحدها1

در سایر جایگزینی المپهاي کم مصرف با مهتابی 2
74133مکانهاي خوابگاه
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دومین کنفرانس بین المللی
رویکردهاي نوین در نگهداشت انرژي

راهکارهاي مربوط به مصرف گاز:

خالصه وضعیت اقتصادي صرفه جویی در مصرف گاز-3جدول 

(متر میزان صرفه جویی در سالاقدامتوصیف ردیف
مکعب)

میزان صرفه جویی در سال
تومان)هزار (

هزار (هزینه ایجاد
تومان)

1300401242450موتورخانه هوشمند1
2600924841390موتورخانه هوشمند و شیر برقی2
86708282233هاعایق کاري لوله3
46154802500عایقکاري دیوار جانبی4
13004124233000پنجره دو جداره5

راهکارهاي مربوط به مصرف آب:

خالصه وضعیت اقتصادي صرفه جویی در مصرف آب-4جدول 

میزان صرفه جویی در سالروشتوصیف ردیف
(متر مکعب)

میزان صرفه جویی در 
تومان)هزار (سال

هزار (هزینه ایجاد
تومان)

229216201880استفاده از سر دوش کاهنده مصرف1

استفاده از سنسور جهت کنترل آب 2
334323627840خروجی از شیر آالت

مقایسه اقتصادي
بایستیآن،اندازهونوعازپروژه صرفنظر. هرباشدها میآناقتصاديارزیابی،هاپروژهسنجیامکانمطالعاتمهممحورهايازیکی

موجباتوبودهآنگذاريسرمایهسودمنديازحصول اطمینانپروژهیکاقتصاديباشد. وجاهتتهداشنیز صادياقتصرفه
راهکار جهت کاهش مصرف انرژي ارائه شده و هزینه اولیه و سود ساالنه 9این مقالهدر .سازدفراهم میراآنماندگاريوپایداري

ها، هاي رایج جهت ارزیابی اقتصادي پروژهحاصله در طول عمر مفید پروژه محاسبه شده است. در این بخش با استفاده از روش
هاي مورد استفاده روشا معرفی گردد.اقتصادي جهت اجرمطلوبیتطرح از لحاظ ترینمناسبراهکارهاي مورد نظر بررسی شده و 

جهت ارزیابی اقتصادي راهکارهاي مورد نظر عبارتند از:

)Net Present Value (NPV)(ارزش فعلی خالص
جریان . در این روش،باشدمیهاي اقتصادي ارزیابی طرحاستانداردهاياقتصاد مهندسی، یکی از روشدر علمفعلی خالص ارزش 

شود. به این ترتیب در جریان نقدینگی، (درآمد یا هزینه) به نرخ روز تنزیل میبر پایه زمان وقوع) هاهزینهودرآمدها(نقدینگی
در محاسبات اقتصادي، اقتصاد فعلی خالصگردد. ارزش آمدن درآمد نیز لحاظ میارزش زمان انجام هزینه یا به دست

. با استفاده از فرمول ]10[رودکار میاي بهطور گستردهکالن، تجارت و صنعت بهواقتصاد خردکشورها و مباحثبودجهمهندسی،
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دومین کنفرانس بین المللی
رویکردهاي نوین در نگهداشت انرژي

اگر این عدد مثبت باشد، طرح سودآور و قابل رو محاسبه نمود. را براي هر یک از راهکارهاي پیشفعلی خالصتوان ارزش زیر می
=.اقتصادي) است(از نظر ده و غیر قابل اجراقبول بوده و اگر منفی باشد، طرح زیان −1 + + −(1 + ) +⋯+ −(1 + ) (1)

Ri:امi درآمد سال
Ci:امi هزینه سال
r: نرخ تنزیل
n: عمر طرح

تنزیل همان نرخ بهره است که تحلیل گران در محاسبه ارزش فعلی جریان هاي نقدي آتی به کار می برند الزم به ذکر است که نرخ
.]11[شود بینی شده را شامل میو سه فاکتور بهره خالص، صرف ریسک و تورم پیش

)Internal Rate of Return (IRR)(نرخ بازده داخلی
سودي است که سرمایه گذار می تواند با سرمایه گذاري در یک طرح بدست آورد. معادل نرخ(IRR)طبق تعریف نرخ بازده داخلی

IRRدر واقع طرح مشابه یک بانک عمل نموده و به سرمایه گذاري که در آن سپرده گذاري می نماید، با یک نرخ سود که همان

شاخص هاي مالی است که می توان با از جمله پرکاربردترینIRRاست از محل درآمد سالیانه سود ارائه می نماید. شاخص
IRRاستفاده از آن توجیه پذیري مالی طرح را در مقایسه با شرایط معمول سرمایه گذاري در کشور بدست آورد. محاسبه شاخص

نسبت به نرخ تنزیل، شاخص NPVمی باشد. براساس نمودارNPVبراي یک طرح در ارتباط تنگاتنگ با فرمول محاسبه شاخص
آن نرخ تنزیل، شاخصينرخ تنزیلی است که به ازاIRRمحل تالقی نمودار با محور افقی می باشد. لذا شاخصزده داخلینرخ با

NPV12[طرح معادل صفر گردد[.= −(1 + ) = 0 (2)
باشد.زرگتر از هزینه سرمایه تعدیل شدهکه نرخ بازگشت داخلی آن برابر یا بممکن خواهد بود در صورتی گذاريسرمایهقبول حال 

آنها متفاوت باشد، در صورت یکسان بودن سایر شرایط، اگر میزان خالص سرمایه گذاري دو طرح مساوي باشد ولی نرخ بازده داخلی 
.]13[طرحی که داراي نرخ داخلی بیشتري است بر دیگري برتري دارد

،این معیاراستفاده از نقطه قوت این معیار است. با امر در محاسبه نرخ بازده داخلی، ارزش زمانی پول در نظر گرفته می شود و این 
متوسط نرخ بازده ساالنه طرح هاي مختلف سرمایه گذاري را با توجه به جریان هاي نقدي محاسبه می کنند. بیان نرخ بازده داخلی 
به صورت درصد مزیت بزرگی است، زیرا بیشتر مدیران به راحتی می توانند میزان مطلوب بودن یک طرح را با توجه به نرخ بازده 

.داخلی تشخیص دهند

)Payback Period (PBP)(ازگشت سرمایهدوره ب
به عبارت دیگر مدت .مدت زمانی است که در آن مجموع جریان هاي نقدي ورودي با مبلغ خالص سرمایه گذاري برابر می شود

=:گرددد و از فرمول زیر محاسبه میزمانی است که در آن طرح به نقطه سربه سر می رس (3)
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رویکردهاي نوین در نگهداشت انرژي

PBP :دوره برگشت سرمایه،
K :وگذاري اولیههزینه سرمایه

NCF :تها مساوي اسجریان نقدي ساالنه که براي تمام سال.
لذا این.نمایدرا تعیین میسرمایهبازگشتسرعتروشاینکهصورتیدر،کنندمیبیانراهاپروژهسودآوريقبلیهايروش
اقتصاديشرایط خاص. درشودگرفته میبکار هاپروژهياقتصادارزیابیدرمستقلروشیکنهوکمکیروشیکبعنوانروش

کنونیارزشروشدر اینلذا .گیردقرارگذارسرمایهتوجهموردآن نیزسودآوريکناردرسرمایهبازگشتسرعتاستممکن
شود محاسبهبازگشت سرمایهدورهتاگیردقرار میصفربرابرپروژهریزيبرنامهافقازمجهولیدورهبرايو درآمدهايگذارسرمایه

]13[.
با توجه به مطالب گفته آورده شده است.5هادي در جدول روش گفته شده در باال براي راهکارهاي پیشنسهنتایج حاصل از بررسی 

تر باشد.شده راهکار مطلوب راهکاري است که داراي ارزش فعلی خالص و نرخ بازده داخلی باالتر و دوره بازگشت کوتاه

PBPو NPV ،IRRها از سه روش : مقایسه اقتصادي پروژه5جدول

بیان شده در اقدامتوان به این نتیجه رسید که سه ها با یکدیگر میبا کنار هم قرار دادن پارامترهاي تعیین شده و مقایسه آنلذا 
باشند:میاولویت و از لحاظ اجرا داراي شرایط مطلوب بودهزیر داراي 
کنترل هوشمند موتورخانه

PBP IRR
NPV

)(هزارتومان
سود ساالنه
(هزارتومان)

هزینه ساالنه
تومان)هزار (

عمر مفید
(سال)

هزینه اولیه
(هزار تومان) راهکارهاي پیشنهادي ردیف

36/0 3662 3589 1242 141 5 450 کنترل هوشمند موتورخانه A

56/0 3052 6759 2484 435 5 1390 کنترل هوشمند موتورخانه به 
قطع و وصلهمراه شیر برقی  B

7/2 59/0 2751 828 397 20 2233 عایقکاري لوله C

2/5 23/0 565 480 444 20 2500 عایقکاري دیوار جانبی (پلی 
یورتان) D

6/26 17/0- 04+E2- 1242 665 10 31000 پنجره دوجداره E

16/1 2/6 3576 1620 588 5 1880 استفاده از سردوش کاهنده 
مصرف F

59/2 16/0 5/2- 400 469 3 1036 هاي کم استفاده از المپ
هامصرف در اتاق G

8/1 26/0 4 74 84 2 133 هاي کم استفاده از المپ
هاي عمومیمصرف در مکان H

3/3 26/0 858 2363 2451 5 7840
استفاده از سنسور جهت 

شیر هاي آب (ظرفشویی و 
روشویی)

I
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 قطع و وصلکنترل هوشمند موتورخانه به همراه شیر برقی
استفاده از سردوش کاهنده مصرف

گیريبندي و نتیجهجمع
،هاته به دولت از جمله دانشگاههاي مختلف کشور باالخص مراکز وابسسازي مصرف انرژي در بخشبا توجه به اهمیت مسئله بهینه

-میو گرفتهبه عنوان نمونه مورد بررسی قرار دانشگاه صنعتی شریف میزان انرژي مصرفی در خوابگاه شهید شوریده تحقیقدر این 

.ها استفاده نموددر دیگر خوابگاهجهت کاهش مصرف انرژي مقالهاز نتایج این توان
، متن مقالهها در ایجاد هزینه مالی آورده شده در هاي مختلف خوابگاه و سهم هر یک از آنبا توجه به میزان مصرف انرژي در بخش

طور که گفته شده مبناي ارائه این راهکارها اتالف انرژي سازي مصرف انرژي ارائه و بررسی شده است. همانراهکار جهت بهینه9
یک از باشد و این راهکارها نیز جهت کاهش این مصارف ارائه شده است. براي هر هاي خوابگاه میبیش از حد در بعضی از بخش

است. در انتها نیز راهکارهاي مطرح شده مورد ارزیابی اقتصادي قرار گرفته و نیز هزینه اولیه و سود ساالنه مشخص شده هاراهکار
اند.بهترین راهکارها جهت اجرا تعیین گردیده

کنترل هوشمند راهکار 3ها نشان دادند کهگزینهروش ارزیابی اقتصادي3استفاده از ي باکار پیشنهادراه9بررسینتایج
هاي سودمندترین گزینهاستفاده از سردوش کاهنده مصرفو قطع و وصلکنترل هوشمند موتورخانه به همراه شیر برقی ،موتورخانه

و براي بهینه شدن مصرف انرژي، اجراي این راهکارها در اولویت قرار دارند.باشندمیاجرایی در خوابگاه شهید شوریده 
به استفاده از انرژي در خوابگاهساالنه هزینه ارائه شدهياستفاده از راهکارهادر صورتدهد که بطور تقریبی ها نشان میبررسی
در صورت و باشدمییک سال مربوط بهدرصد بیان شده البته الزم به ذکر است که یابد.درصد کاهش می15-20میزان 

.یابدجویی افزایش میدرصد صرفهمیزان ، اهزمان مورد نظر جهت سودمند بودن آنها به عنوان مدتعمر مفید راهکاردرنظرگیري
تواند سبب کاهش بخشی گذاري اولیه و سود ساالنه) را ندارند میهایی که قابلیت برآورد اقتصادي (سرمایهاز آنجایی که اجراي طرح

:گرددیک بیان میکاهش مصرف انرژي بیان شده و توضیحاتی در مورد هر هت پیشنهاداتی جادامهاز انرژي مصرفی شوند لذا در 
استفاده از عایقهاي ویژه بر روي پنجره ها

% از کل تلفات حرارتی ساختمان از پنجره ها 30پنجره ها از نظر صرفه جویی انرژي نقش حساسی دارند، چرا که حدود 
صرفه به گیرد. طبق محاسبات صورت گرفته در بخش ارزیابی اقتصادي استفاده از پنجره دو جداره مقرون به صورت می

تواند جایگزینی براي سیستم پنجره هاي قدیمی باشد. این برچسبها باعث رسد. لذا سیستم عایق ویژه پنجره مینظر نمی
قادرند تلفات (Low-E)% کاهش یابد. عالوه بر این انواع کم تابش این محصوالت 80شوند ورود گرما در تابستان تا می

.]14[دهند% کاهش 30حرارتی زمستانی را نیز تا 
درزبندي ساختمان

شود. با توجه به اینکه میزان مصرف گاز در خوابگاه در میدر ساختمان % مصرف گاز 5/3استفاده از درزگیر سبب کاهش 
گاز طبیعی در مصرف عب مترمک3370در حدوداستفاده از این درزگیرها بادر نتیجهمترمکعب است،96330یک سال

شود. جویی میصرفه
بررسی ترموستاتهاي شوفاژها

باشد. نمیکافیداراي کارایی این بخش از سیستم گرمایشی ي شوفاژ،هادلیل عدم آشنایی دانشجویان با ترموستاتبه 
گردد.% در مصرف سوخت می20جویی استفاده از این شیرآالت سبب صرفهدهد که ها نشان میبررسی
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