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پیشگفتار مولف
شاید در سال های گذشته سخن گفتن
پیرامون لزوم افزایش بهره وری و صرفه
جوئی در مصرف انرژی ،استفاده بیشتر از
انرژی های پاک و نوین ،اهمیت حفظ و
صیانت از محیط زیست و مباحثی از این
دست به گوش شنوندگان نا مانوس بوده
و حتی برخی افراد پرداختن به چنین
موضوعاتی را اتالف وقت و سرمایه می
پنداشتند .لیکن امروزه با پیشرفت علم و
اطالع رسانی گسترده در سطح جهانی میزان
آگاهی و خرد جمعی جوامع بشری در اغلب
کشورها از جمله در کشور ما ایران به طرز
محسوسی نسبت به این موضوعات افزایش
یافته و حساسیت جامعه بر انگیخته گشته
است .لذا در کشورهای پیشرفته و در حال
توسعه شاهد هستیم که ارگان ها و نهادهای
مرتبط با موضوع انرژی از جمله سازمان های
ناظر بر قوانین ساخت و ساز ساختمان ها به
عنوان یکی از عمده ترین بخش های مصرف
کننده انرژی در هر کشور ،تدوین و انتشار
استانداردها و مقررات الزام آور در ساخت
ابنیه به منظور افزایش بهره وری و صرفه
جویی در مصرف انرژی را در دستور کار خود
قرار داده اند که از آن جمله می توان به تدوین
و اجرایی شدن مبحث  19مقررات ملی

ساختمان ایران توسط وزارت راه و شهرسازی
در کشورمان اشاره نمود .همچنین با اطالع
رسانی وسیع رسانه های دیداری و شنیداری
و گسترش نفوذ شبکه  های اجتماعی در
فضای مجازی ،سطح آگاهی عمومی نسبت
به لزوم گام برداشتن در مسیر انرژی پایدار
و پاسداری از این میراث ارزشمند برای
نسل های آینده بیش از پیش بر همگان
آشکار گردیده است .از دیگر سو با اجرای
سیاست های کالن اصالح ساختار اقتصادی
و هدفمند سازی یارانه ها در کشوری مانند
ایران ،قیمت حامل های انرژی همچون گاز
طبیعی ،گازوئیل ،برق و  ...که پیش از این
با نرخ هایی بسیار ارزان و کمتر از قیمت
تمام شده واقعی در اختیار مردم قرار می
گرفت ،به طرز فاحشی افزایش یافته و لذا
مصرف بی رویه و خارج از اندازه انرژی بیش
از پیش تاثیر خود را در اقتصاد خانواده ها
آشکار نموده است .لذا امروزه کمتر کسی را
می توان جستجو نمود که نسبت به مسائل
مرتبط با بهره وری انرژی و صرفه جویی در
مصرف آن بی توجه باشد .نظر به اینکه در
جوامع بشری امروز عمده وقت و زمان افراد
در داخل ساختمان ها (اعم از مسکونی،
تجاری ،اداری ،ورزشی و  )...صرف می گردد

که به تنهایی بیش از  %30مصرف کل انرژی
یک کشور را به خود اختصاص می دهند و
پرداخت هزینه های مربوط به مصرف انرژی
آنها نیز بطور مستقیم به یکایک افراد جامعه
باز می گردد ،طبیعیست که حساسیت و
توجه عمومی به این بخش از مصارف انرژی
بیش از سایر بخش ها می باشد بگونه ای
که ساکنین منازل و صاحبان مشاغل در
پی یافتن روش ها و راه کارهای موثر و
مفیدی هستند که هزینه های ناشی از
مصرف انرژی ایشان را تا حد ممکن کاهش
دهد .پر واضح است که موثرترین روش ،به
کار  گیری دانش روز مهندسی و مصالح پیشرفته
و اجرای الزامات مندرج در استانداردها و قوانین
ملی و بین المللی (همچون مبحث  19مقررات
ملی ساختمان ایران با موضوع صرفه جویی در
مصرف انرژی) در ساخت و سازهای جدید است
تا بدین وسیله بناهایی بسازیم که ضمن دارا بودن
بهره وری باال در مصرف انرژی ،حداقل تاثیرات
مخرب را بر محیط زیست اطراف خود داشته
باشند .چنین ابنیه ای در عرف جوامع امروزی
به عنوان «ساختمان سبز» یا «ساختمان صفر
انرژی» ( )Zero Energy Buildingشناخته
می شوند .لیکن نمی توان از این واقعیت چشم
پوشید که اعمال کلیه تمهیدات معماری و
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مهندسی و پیاده سازی تمام الزامات استاندارد
و مقررات جدید مرتبط با مباحث بهره وری و
صرفه جویی انرژی در ساختمان های موجود
و قدیمی که پیش از این ساخته شده اند
عم ً
ال امکان پذیر نمی باشد .لیکن ساکنان این
ساختمان ها نیز می توانند با حداقل هزینه
های ممکن و با بکارگیری روش های ساده
اما کارآمد ،بخشی از تمهیدات مهندسی و
الزامات استاندارد مربوط به صرفه جویی در
مصرف انرژی را در ساختمان های
موجود پیاده سازی نموده و میزان
مصرف انرژی و تولید آالینده های
ساختمان خود را به طرز محسوسی
کاهش دهند که این امر ضمن صرفه
جویی مالی و جبران هزینه های انجام
شده ،کمک موثری نیز به حفظ و
پاکسازی محیط زیست و صیانت از
آن برای نسل های آینده خواهد نمود.
رویکرد این کتاب پرداختن به هر
دو بخش فوق می باشد یعنی تبیین
اصول و قواعد کلی در احداث یک ساختمان
سبز و همچنین ارائه راه کارهایی به ساکنان
ساختمان های موجود جهت صرفه جویی در
مصرف حامل های انرژی و در نتیجه کاهش
هزینه های قبوض مربوطه.
اینجانب به عنوان مولف کتاب با سابقه فعالیت در
زمینه طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها
از سال  1374خورشیدی تا کنون ،شخصا در

پروژه های متعدد و متنوعی در حوزه ساخت و ساز
ابنیه اعم از مسکونی ،عمومی و صنعتی به عنوان
طراح و ناظر تاسیسات مکانیکی حضور داشته و
دوره های آموزشی متعددی را نیز در این زمینه
برای کارشناسان شاغل در شرکت  های مهندسی
برگزار نموده ام و از این رهگذر تجربیات مفیدی
نصیب اینجانب گشته است که همواره مترصد
فرصتی جهت گردآوری ،تدوین و انتشار آنها برای
استفاده عموم بوده ام .حضور در شرکت مهندسی

«پتروپاالمحور» از سال  1386خورشیدی به
عنوان «رئیس هیئت مدیره و مدیر امور مهندسی»
و حمایت و پشتیبانی همه جانبه این شرکت از
تحقیق و توسعه در زمینه های گوناگون مهندسی،
فرصت مورد نیاز را در اختیار اینجانب قرارداد که
ماحصل آن نگارش و انتشار کتاب حاضر می باشد.
در اینجا ضمن تشکر و قدردانی از سایر اعضاء محترم
هیئت مدیره شرکت مهندسی «پتروپاالمحور»
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 ،از خوانندگان فرهیخته این کتاب استدعا دارم
اینجانب را از معلومات ذی ارزش خود بی بهره
نگذاشته و هرگونه نظرات اصالحی و پیشنهادات
سازنده خود را از طریق آدرس پست الکترونیک:
 f.saraei@gmail.comبا بنده در میان گذارند
تا در ویرایش های آتی کتاب مورد توجـه واقع
شده و موجبات افزایش غنای علمی آن را فراهم آورد.
همچنین ا ز کا ر فر ما یا ن    ،مهند سین مشا و ر و
پیمانکاران ساختمانی محترم که قصد همکاری
و بهره گیری از خدمات فنی شرکت
مهند سی « پتر و پا ال محو ر » د ر ز مینه
طراحی ساختمان های سبز و هوشمند
و یا ارزیـابی و بـهینه سـازی مصـرف
انرژی در ساختمان های موجـود را دارند
دعوت می نماید ،ضمـن بازدید از وب
سایـت این شـرکت به آدرس:
www.petropalamehvar.com
از طریق بخش «تماس با ما» وب سایت
مذکور پیشنهادات کاری خود را به مدیران
شرکت ارائه نـموده و یا در ساعات اداری
با تلفن دفتر مرکزی به شماره 021-22685046
و یا با شماره همراه  09363877575تماس
حاصل فرمایند.
فــرشــاد ســرایــی
بهار 1394
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