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 هاهای مدیریت انرژی در سازمانارزیابی اجرایی شدن حداقل شاخص
 

 رضا کریمیان

 آبادان دانشگاه معماری مهندسی ارشد کارشناسی

 

 چکیده

مصشرف بشه خشود     هشای  بخشش یک بخش غیرمولد، بیشترین سهم را در بین کلیه  عنوان بهکشور  های ساختمانمصرف انرژی در 

بی به توسعه پایدار، هدف بسیاری از کشورهای جهان است؛ چرا کشه منشابا انشرژی در جهشان     اختصاص داده است. امروزه دستیا

محدود است. عوامل اصلی در مشدیریت انشرژی عرارتنشد ازم ممیشنی انشرژی، مشدیریت در تحلیشل و انتخشات تههیشنات بهینشه و           

ممینی انرژی بر اساس دسشتورالعمل   های لیست چک. در این مقاله باشد می، مدیریت تغییرات فینیکی و آموزش افراد مصرف کم

هر یک از منابا مصرفی در چه وضعیتی قرار دارنشد و   کند میکه نتایج آن مشخص  شدبا میوری انرژی ایران( سابا )سازمان بهره

 افشنار  نشر  سشاختمان از   موردنیشاز محاسره بار سرمایشی و گرمایشی  منظور بهراهکارهای مربوط به بهرود آن وضعیت ارائه شد و 

(HAP 4.20)      استفاده شد و با توجه نتایج حاصله استفاده از راهکارهایی مانند سیستم دوگانشه چیلرهشای جشذبی، اسشتفاده از

الیه عایق بر روی دیوار جنوت شرقی، سقف و دیوار سرن، تدوین الگوی زمانی سرمایش و سیستم کنتشر  هوششمند موتورخانشه    

 SWOTاستفاده از ماتریس سازی ساختمان از این لحاظ وجود دارد. با رف انرژی و بهینهپیشنهاد گردید که امکان کاهش مص

به بررسی و شناسایی عوامل محیطی )محیط داخلی و عوامل خارجی( پرداخته شد و در قالب جداو  نقاط ضعف، قوت، فرصشت  

استفاده گردیشد کشه جمشا     EFEو  IFEس درونی و بیرونی از ماتری و تهدید مشخص گردید و جهت ارزیابی عوامل استراتژیک

های نامررده حاکی از آن اسشت کشه   را نشان داد که ارزیابی ماتریس 55/2و جما نهایی ماتریس مقدار  58/2کل ماتریس مقدار 

ساختمان مرکنی مدیریت از نظر عوامل داخلی روی هم رفته دچار ضعف بوده و نقاط قوت آن کمتشر اسشت. همینشین از نظشر     

 از تهدیدها کمتر است. ها فرصتو  باشد میار ضعف عوامل دچ

 

 SWOT، ماتریس  HAPافنار نر توسعه پایدار، مدیریت انرژی، های کلیدی:  واژه
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