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مقررات ملی ساختمان19مبحث 
هياتتصويببه1370سالدرساختمانملیمقررات19مبحث•

.گرديدالزامیكشورساختمانهايدرآناجرايورسيدوزيرانمحترم
سالدرآنآخرينكهگرديدهنگريبازبارچندينمبحثاين

غابالكشوريارگانهايكليهبهوچاپنگريبازازبعدوبوده1388
.استگرديده

تمامیبرايساختمانملیمقررات19مبحثاجرايحاضرحالدر•
هايساختمانتمامیبرايآناجرايواستاجباريدولتیساختمانهاي

اجباري1384سالازتابعهشهرهايوتهراندرواقعخصوصیبخش
مطابقاستانهاوشهرهاسايردرواقعساختمانهايبرايوگرديده
باشدمیالزامیزمانبنديبرنامه

















مقررات ملی ساختمان در كشور19جدول زمانبندي اجراي مبحث 



تدوینعامل4برانرژیمصرفسازیبهینهزمینهدرساختمانملیمقررات

:استگردیده

(ساختمانخارجیپوستهطراحی)کاریعایق-1

ساختمانطراحی-2

گرمایشیوسرمایشیهایسیستم-3

روشنایی-4



مقررات ملی ساختمان  19بر اساس مبحث 
. رعايت موارد زير در ساختمان الزامی است

ساختمانخارجیديوارهايكاريعايق•
وچوبیبريك،ترمالفلزيهايقاببادوجدارههايپنجرهنصب•

استانداردPVCيا
يدتولسيستموتاسيساتهايلولههوا،هايكانالكاريعايق•

گرمآب
شيرهاينظيرموضعیكنندهكنترلهايسيستمنصب•

رادياتورهارويبرترموستاتيك
رسنسوبهمجهزوهوشمندمركزيكنترلهايسيستمنصب•

محيطهوايدمايگيرياندازه



مقررات ملی 19براساس ضوابط مندرج در مبحث 
ساختمان حداقل مدارك مورد نياز جهت اخذ پروانه  

:باشدساختمان به شرح زير می
طراحشركتيامهندسصالحيتگواهی•
انرژيليستچك•
ساختمانخارجیپوستهكنترلليستچك•
ساختمانهاينقشه•
موردحرارتعايقهايسيستمومصالحفيزيكیمشخصات•

ساختمانخارجیپوستهاجزايساختدراستفاده
هويه،تسرمايی،گرمايی،تاسيساتهايسيستمفنیمشخصات•

ادهاستفموردروشنايیومصرفیگرمآبتامينمطبوع،تهويه
هاساختماندر



تدوين استاندارد برچسب انرژي ساختمان 
از سطازي مصطرس سطوخت   طرح تدوين استاندارد برچسب انرژي ساختمان توسطط شطركت بهينطه   

آغاز گرديطد و در نظطر اسطت در مطدت دو سطال ضطمن بررسطی تجربيطات         1387بهمن ماه 
كشورهاي ديگر در اين زمينطه نسطبت بطه تهيطه اسطتانداردها و دسطتورالعملهاي تزم جهطت       

را اهم فعاليتهايی كه در ايطن ططرح اجط   . گذاري انرژي ساختمانهاي كشور اقدام گرددبرچسب
.باشدگردد به شرح زير میمی

ژي و برچسب انرژيالمللی استاندارد مصرس انرآوري الگوها و ضوابط بينجمع•
بررسی، مقايسه مدرك، ضوابط و الگوها•
سازي و محاسبات بر روي ساختمانهاي تيپانجام شبيه•
بنديتحليل نتايج و جمع•
ططرح در  تدوين استاندارد مصرس انرژي و الگوي ارائه برچسب انرژي با درنظر گرفتن ضوايط م•

مقررات ملی ساختمان19مبحث 



نمونه بر چسب انرژی ساختمان  در چند کشور
فرانسه انگلیس آلمان ایتالیا

17



تعريف مميزي انرژي 

اقداماتیسلسلهانجامباآنطی
انواعمصرسمقاديرتوانمی

اينهايموقعيتوانرژيهايحامل
بهومصرسهايمحلدررامصارس
انرژيكنندگانمصرستفكيك
نهايتدرونمودمعينومشخص

بهنسبتايمقايسهروشبانيز
انرژيوضعيتارزيابیوشناسايی
.پرداختساختمان

مميزي



شناساییساختمان،درمختلفهایبخشبرایانرژیهایشاخصومصرفمقادیرتعیین

اجرایاقتصادیوفنیارزیابینهایتدروانرژیمصرفکاهشوسازیبهینههایفرصت

.انرژیمصرفدرجوییصرفهبهدستیابیدرمؤثرراهکارهای

هدف از انجام ممیزی انرژی 
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ممیزی و تحلیل مصارف انرژی

3ممیزی سطح 

برنامه مدیریت انرژی

تصمیم گیری در خصوص سطوح ممیزی

گردآوری گزارشهای قبلی هاگردآوری داده هاگردآوری داده

تحلیلیوتجزیهممیزی
شده؛ممیزیفرآیند/محلتعریف
فرآیند؛/محلبررسی
هایبازهدرتفصیلیمحلدرگیریهایاندازه
ساعت؛نیمازکمترزمانی

عملی؛هدفانرژیاستفادهاستنتاج
صرفهها،هزینهشاملتفصیلی،پیشنهادهای

ها؛تخمیندرستیوهاجویی
؛گذاریسرمایهتفصیلیتحلیلوتجزیه
تفصیلی؛اجرائیطرح

هبرناموانرژیمشیخطایرادهایرفعپیشنهاد
انرژی؛
.تصویریارائهبعالوهنویسیگزارش

انرژیاستفادهممیزی
محل؛بررسی
انرژیاستفادهوورودیانرژیجزئیات
محل؛
بارها؛باانرژیمحاسباتتلفیق

ماه؛بهماهمبنایبرتغییرات
انرژی؛عملکردشاخص

وهاهزینهشاملتفصیلیپیشنهادهای
.هاجوییصرفه
طرح؛واجرائیاتبندیاولویت
.کاربرانرژیبرنامهوپیشنهادهاتنظیم
.کاملنویسیگزارش

کلیدید
مبنایبرمحلعمومیانرژیاستفاده
ساالنه؛
عملکرد؛شاخصاستنتاج
پیشنهادها؛ونهایینتایج

.نویسیگزارش

بازنگری کاربر بازنگری کاربر 
پردازشگر

بازنگری کاربر

اجرا

پایش و تنظیم اهداف عملی جدید

2ممیزی سطح  1ممیزی سطح



1مدیریت و ممیزی انرژی ساختمان سطح 



2مدیریت و ممیزی انرژی ساختمان سطح 



3مدیریت و ممیزی انرژی ساختمان سطح 



انرژیممیزیفرآینداصلیمراحل

:گیردمیانجاماصلیمرحلهسهدراستانداردبطورانرژیممیزیفرآیند

اطالعاتآوریجمعوبازدیدفاز:اولمرحله

انرژیجوییصرفههایپتانسیلتعیینوسازیبهینههایفرصتشناسایی:دوممرحله

ههزینکموهزینهبدونانرژیمصرفسازیبهینهراهکارهایارائهواقتصادیوفنیتوجیه:سوممرحله



مانساختعملکردبررسیمنظوربهموجودوضعیتدقیقتعیینساختمان،انرژیممیزیدراولمرحله

تمانساخاطالعاتبرداشتیاوثبتبمنظوراستانداردیجداولوفرمهااستالزماساساینبر.میباشد

باوندمیکحرکتساختماندرهدفمندصورتبهفرمیچنینداشتندستدرباممیزواقعدر.گرددتهیه

.میکندثبتفرمایندررااثرگذارومفیداطالعاتتمامیشدهتعیینپیشازومشخصبرنامه

اطالعاتآوریجمعوبازدیدفاز:اولمرحله

(تهیهپرسشنامهساختمان)

.استضروریزیربخشهایدراولیهاطالعاتثبتوانرژیممیزیفرمهایتکمیل

ساختمانعمومیاطالعات-1

مالکینوساکنیناطالعات-2

ساکنینتراکممیزانومختلففضاهایبکارگیریوضعیت-3

گرمایشوسرمایشسیستم-4

ساختمانتاسیساتومعمارینقشههایتهیه-۵

لولهکشیوکانالکشی-۶

کفوسقفپنجرهها،دربها،دیوارها،مشخصات-۷

مصرفیگرمآب-۸

گذشتهسالسهدرمصرفیانرژیاطالعاتثبت-۹

روشناییسیستم-1۰

سرمایهگذاریبرایمالکتمایل-11

ساختماناقلیمیاطالعات-12

ازانتومیفوقاطالعاتثبتوبندیدستهبرای

تاطالعاکلیه.نموداستفادهانرژیپرسشنامه

درانرژیممیزیروندوساختمانبهمربوط

امهپرسشنازاینمونه.شودمیآوردهپرسشنامه

.استشدهارائه1شمارهپیوستدرانرژی



جمع آوري اطالعات ساختمان 

نقشهکلیساختمان



.... (نقشه كلی ، ديوارها ، پنجره ها ، سقف ، كف ، موتورخانه ، و ) جمع آوري اطالعات ساختمان -2

مشخصات پنجره هامشخصات ديواره ها

مشخصات بام



تهيه اطالعات هواشناسی منطقه: 2گام 

انرژیوییجصرفههایپتانسیلتعیینوسازیبهینههایفرصتشناسایی:دوممرحله

:گیردمیانجامگامچندیندرمرحلهاین

سالیانهوماهیانهمصارفنمودارهایتهیهوانرژیمصارفقبوضتحلیل:1گام

تعيين رده برچسب انرژي ساختمان: 3گام 

امهپرسشناطالعاتازاستفادهباانرژیمصارفترازتعیین:4گام

حرارتیوالکتریکیگیریاندازه:۵گام

ساختماندرانرژیتلفاتتعیین:۶گام



انهسالیوماهیانهمصارفنمودارهایتهیهوانرژیمصارفقبوضتحلیل:1گام



:قبوضدرمختلفعوامل

فصولتغییرازاعمانرژیمصرفافزایش

انرژیکنندگانمصرفشدناضافه

موردبیمصارف

سالدرانرژیمصرفمیزانمقایسه

فصلهردرانرژیمصرفماکزیممومینیمم

انرژیمصرفهایشاخصتعیین

ساختمانکاربریبهتوجهباراساختماندرانرژیمصرفاستانداردهایبامقایسهامکان

فمصرسوابقاستالزممختلف،هایماهدرفسیلیهایسوختوبرقانرژیمصارفبررسیجهت

.گرددبررسیوتحلیلموردوتهیهآننمودارهایوآوریجمعقبوضطریقازساختمانانرژی



هدرجروزتعیینهمچنینوهوادمایباسالدرانرژیمصرفتغییراتروندبررسیبرای

.باشدمینظرموردمنطقههواشناسیاطالعاتبهنیازسرمایشدرجهروزوگرمایش

تهيه اطالعات هواشناسی منطقه : 2گام 



تعیین
معیار

مصرف
انرژی

در
ساختمان

(برچسب انرژی)

3گام 



ساختمان ما در چه وضعيتی از مصرس انرژي قرار دارد؟

را بطر مقطدار زيربنطاي    ( مصرس سطاتن  انطرژي  )بدست آمده مقدار •
.می كنيمساختمان تحت اختيار خود تقسيم 

هطر متطر مربطع از سطاختمان     بر انرژي مصرفی مقدار از اين طريق •
.(Kwh/m²)آيد می بدست 

 حساب گاز ، سوخت و بطر  را در ططول يطك    صورت
.كنيممیسال جمع آوري 

 حامل هاي انطرژي را بطه   واحد“Kwh ”   تبطديل مطی
.كنيم
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رژیتعیینمعیارمصرفانرژیودستورالعملبرچسبان



:کلمصرفانرژیساختمانبهصورتمجموعانرژیمصرفیدربخشهایزیراست
گرمایشوسرمایش-1
آبگرممصرفی-2
روشنایی-3



دمانران)اولیهانرژیبهبرقتبدیلضریب:3/7
درصد27معادلکشوربرقتوزیعوتولیدمتوسط
انرژیبهمصرفیالکتریکیانرژیتبدیلبرای
(اولیه









ANSI/ASHRAE/IES Standard 90.1-2013

kwh/m2/year ساختماننمونه نوعساختمان

92.7 کوچک

107.5اداری متوسط

223.3 بزرگ

144.8 فروشگاهمستقل
خردهفروشی

173.8 فروشگاهمرکزی

170.9 مقطعابتدایی
آموزشی

131.5 مقطعمتوسطه

365.2 درمانگاه
بهداشتودرمان

390.1 بیمارستان

189.2 هتلبزرگ
اقامتی

280.7 هتلکوچک

53.9 انبار انبار

1817.9 فستفود
سرویسغذا

1174.8 رستوران

138.5 متوسط
آپارتمان

147.9 بلند



امهپرسشناطالعاتازاستفادهباانرژیمصارفترازتعیین:4گام

رداستفادهموردتجهیزاتنامیظرفیتازاستفادهبا

ستمسیالکتریکی،تجهیزاتروشنایی،ازاعمساختمان

فمصرمیزانتوانمیساختمانسرمایشیوگرمایشی

این.نمودتعییننامیصورتبهرابخشهرانرژی

کاهشهایپتانسیلتحلیلدرشایانیکمکموضوع

ازاستفادهبا.کندمیساختمانانرژیمصرف

کهشودمیمشخصانرژیمصرفترازنمودارهای

کدامبهمربوطساختماندرمصارفسهمبیشترین

برانرژیمصرفسازیبهینهراهکارهایوبودهبخش

مصرفترازازنمونهچندزیردر.گرددمعطوفبخشآن

.استشدهآوردهاداریساختماندرانرژی





حرارتیوالکتریکیگیریاندازه:5گام

یشناسایهدفباانرژیمصرفنظرنقطهازنظرموردهایسیستمکاملشناختگیریاندازهازهدف

.دآیواردتولیدفرآینددرخللیآنکهبیداردوجودآنهادرجوییصرفهامکانکهاستهاییزمینه

:گرددمیحاصلزیراهدافموجودشرایطوتجهیزاتوضعیتازگیریاندازهبا

دسترسیمقداریبهوضعیتموجوددرمقایسهآنبامقادیراستاندارد•

تصویردقیقازمصارفانرژی•

شناساییتجهیزاتبامصرفانرژیباال•

شناساییگلوگاههایمصرفجهتاجرایراهکارهایصرفهجویی•



:شوندمیتقسیمکلیدستهدوبهگیریاندازههایدستگاه

:ثابتگیریاندازهدستگاههای-1

رویبرتالدیجییاومکانیکیصورتبهنتایجوشدهنصبثابتصورتبهکنندهمصرفتجهیزاترویبر

ذیرپامکانشبکهبهاطالعاتارسالامکاندستگاههاازبعضیدرکهگرددمیمشخص،نمایشصفحه

.باشدمی

:حملقابلگیریاندازههایدستگاه-2

آنهحافظرویبراطالعاتوداشتهرامختلفتجهیزاترویبرنصبوجابجاییقابلیتدستگاههااین

.شودمیذخیره



اندازه گيري شدت روشنايی توسط لوكس متر-1
اندازه گيري دما، رطوبت و سرعت هواي اتاقی توسط ديتا تگر-2
وان توسط آناتيزر ت.. اندازه گيري توان مصرفی از فيدرهاي روشنايی،تاسيسات و-3
اندازه گيري گازهاي احترا  توسط آناتيزر احترا -4
اندازه گيري دبی آب گرم و سرد مصرفی توسط دبی سنج آلتراسونيك-5

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Lux_meter.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Lux_meter.jpg


:احتراقآنالیزورکاربردموارد

صنعتيهایکورهوبخارهایدیگ•

خانگيوصنعتيمشعلهایتنظيم•

محيطيزیستمميزی•

خروجيگازهایسرعتوفشارتعيين•

آلتراسونیکسنجدبیکاربردموارد

مايعاتجريانمسيردرتداخلگونههيچبدونسياالتدبيگيرياندازه-

فرآيندتوقفبدونگيرياندازه-

گيرياندازهجهتسريعوآساننصب-

مايعاتفشاردانستنبهنيازبدونگيرياندازهقابليت-

(m/s99–m/s0/001)وسيعدامنه-



)هادادهکنندهجمع Data Logger 454)

فشارتافوفشار،سيالسرعت،نسبيرطوبت،حرارتدرجهقبيلازپارامترهایيذخيرهوگيریاندازه

اندازه گيري و ذخيره کليه پارامترهاي 

اکتيو الکتريکي از جمله توان اکتيو ، توان ر

، توان ظاهري ،جريان  هر فاز ، ولتاژ هر 

فاز ، ضريب توان 

برقآناليزوردستگاه







ساختماندرانرژیتلفاتتعیین:6گام



برآوردبرای.یابدمیانتقالتشعشعوجابجاییهدایت،طریقازساختمانهایجدارهدرحرارت

باوانتمیامانموداستفادهمحاسباتیافزارهاینرمانواعازمیتوانسرمایشیوگرمایشیتلفات

تتلفامیزانساختماندیگراجزاءهمچنینوابعادضخامت،جنس،مانندهاجدارهاطالعاتداشتن

.نمودمحاسبهرا

شماتیکنحوهانتقالحرارتازجداره



:هوانفوذیانشتحرارتاتالفمحاسبه
درکهطوریبه.استساختمان(سرماییوگرمایی)حرارتیبارافزایشدرموثرعواملازیکیداخلبههوانفوذ

هوایفوذننیزتابستاندروشودمینظرموردفضایسرماییبارافزایشموجببیرونگرمهواینفوذزمستان
درمهمعواملازیکینفوذیهوایحجممحاسبهپس.شودمیساختمانگرماییبارافزایشموجببیرونسرد

:شودمیمحاسبهزیربنیادیمعادلهاز(Infiltration)نفوذمیزانکهباشدمیساختمانحرارتیبارمحاسبه
Q= 2.6×V×(T2-T1)

Q=نرخاتالفحرارت(W)
V=حجمهواینفوذی(CFM)
T2 = دماي داخل(˚C)
T1 = دماي خارج(˚C)

۶/2=ضریبتبدیلبهواحدرایج

:نرخجریاننفوذهواازیکیازشیوههایزیرتعیینمیشود

حجمیروش-1

درزیروش-2



:حجمیروش-1

V = (v * n) / 60

V:حسببرنفوذیهوایحجمCFM

v:مکعبفوتحسببر(شودمیواردآنبهنفوذیهوایکهفضایی)نظرموردفضایحجم.

n:آیدمیدستبهزیرجدولازکهساعتدرهواتعویضدفعاتتعداد:

دفعات تعویض هوا در ساعتفضای مورد نظر
0.5اتاق بدون پنجره یا در رو به فضای خارج

1ارجاتاق با یك پنجره یا یك در رو به فضای خ

1.5اتاق با دو پنجره یا دو در رو به فضای خارج

2رجاتاق با سه پنجره یا سه در رو به فضای خا

2راهرو و ورودی ساختمان

دفعات تعویض هوا در ساعت با توجه به نحوه قرارگیری پنجره



:درزیروش-2

بدستفوتحسببررا(درهاوهاپنجرهدرزطولازاعم)ساختماندرزهایطولروشایندر

جداگانهطوربهکدامهرهواینفوذنرخدررامختلفدرزهایبرایآمدهبدستمقادیروآورده

وایهحجمبرابربدستمقدار،کنیممیجمعهمباراآمدهبدستمقادیرسپسوکنیممیضرب

.باشدمیCFMحسببرنفوذی

V= I×L

V=حجمهواینفوذی(CFM)
I=طولدرز(m)

L=(بااستفادهازاطالعاتجدولزیر)نرخنفوذهوا

هوانرخ نفوذنوع در یا پنجره

به ازای هر فوت طول درزCFM 0.37پنجره های خارجی

به ازای هر فوت مربع مساحت درCFM 0.5درهای ساختمان مسكونی

به ازای هر فوت مربع مساحت درCFM 1نیدرهای ساختمانهای غیر مسكو

نرخ نفوذ هوا از درها و پنجره های خارجی



:ساختماندرحرارتیتلفاتمحاسبه

نتوامیسرمایشوگرمایشدرجهروزونورگذرهاها،دربجدارها،سطحیحرارتانتقالضریبازاستفادهبا

.نمودمحاسبهراساختماندرحرارتیتلفاتمیزان



دیاقتصاوفنیتوجیهوانرژیمصرفسازیبهینهراهکارهایارائه:سوممرحله



جهتالزماجراییراهکارهایساختمان،درانرژیاتالفمختلفعواملتعیینازپسمرحلهایندر

.استزیرمواردشاملکهشودمیارائهانرژیمصرفکاهشوانرژیوریبهرهافزایش

انرژیمصرفسازیبهینهمنظوربهساختمانمعماریدرتغییر•

اریادلوازمدرمصرفسازسبهینهسایی،پیکدماها،تنظیم)ساختماندرانرژیمصرفمدیریت•

(خانگیو

ساختمانعایقکاری•

روشناییهایسیستمدرانرژیمدیریت•

عایقهایپنجرهوهادربازاستفاده•

هایتمسیسخورشیدی،آبگرمکنفتوولتاییک،هایپنلازاستفاده)خورشیدیانرژیازاستفاده•

(ساختماندرغیرفعالهایسیستموخورشیدیسرمایش

موتورخانهدرانرژیمصرفسازیبهینه•

برودتیوحرارتینوینتاسیسات•

هوشمندموتورخانه•

هوشمندساختمان•



اجراییاولویتازساختمانیکبرایراهکارهااینازکدامیککهاینستشودمیمطرحجاایندرکهسوالی

.مودنارزیابیاقتصادیوفنینظرازراشدهارائهراهکارهایبایستمیسوال،اینبهپاسخبرایاست؟برخوردار

وارتیحرتاسیساتعایقکاری،ازاعمساختمانبخشهردرانرژیمصرفکاهشهایپتانسیلابتدا،منظوربدین

.شودمیبهمحاسبخشهرسالیانهانرژیهزینهمیزانوتعیینساختمانروشناییوالکتریکیتجهیزاتوبرودتی

براین.شودمیمحاسبهراهکارهراجرایهزینهوبخشهردرانرژیمصرفسازیبهینهراهکارهایبعد،مرحلهدر

مدتهمحاسباقتصادینظراز.گیردمیقرارارزیابیمورداقتصادیوفنینظرازشدهارائهراهکارهایکلیهاساس

رتبصوکهاستراهکارهااجراییهایاولویتتعیینبرایخوبیبسیارمعیارراهکار،هرسرمایهبازگشتزمان

راینب.شودمیتعریفراهکارآناجرایاثردرسالیانهانرژیهایهزینهجوییصرفهبهراهکاراجرایهزینهنسبت

:شودمیتقسیمزیردستهسهبهراهکارهااساس

(سالیکازکمترسرمایهبازگشت)هزینهکم•

(سالسهتایکبینسرمایهبازگشت)متوسطهزینه•

(سالسهازبیشترسرمایهبازگشت)هزینهپر•



با نهايت سپاس و تشکر 
از توجه 

حضار محترم


