
های دو جداره  ها با پنجره های فرسوده و جایگزینی آن تعویض پنجره
 وزارت نیرو شرکت توانیر چه تأثیری در کاهش مصرف انرژی دارد؟

096 
 ساعت  میلیارد کیلووات

 5931مصرف انرژی بخش خانگی در سال 
)شامل برق، گاز، نفت سفید، گازوئیل، گاز 

 مایع و ...(

57% 
های  ها دارای پنجره ساختمان

 فرسوده و قدیمی

57% 
ها دارای  ساختمان

 های دوجداره پنجره

 های قدیمی با دوجداره جایگزینی پنجره

57% 
 کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی

8931مهر    95 
 موضوع: مدیریت مصرف انرژی

 شود.  های قدیمی و فرسوده در مناطق گرمسیر سبب کاهش مصرف برق و در مناطق سردسیر موجب کاهش مصرف گاز می تعویض پنجره

  وزارت نیرو 8931 مرکز آمار ایران، ترازنامه انرژی ایران  8931 مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسكن  8931 های محیط زیستی خانوارهای شهری  های انرژی و ویژگی نتایج آمارگیری از مصرف حاملمنابع: 

یانا تهیه شده و تمام حقوق گذاران کشور  به سفارش توانیر و در شرکت مشاوره مدیریت آر نماهای برق و انرژی با هدف اصالح ذهنیت کارگزاران اجرایی و قانون سری داده ©
 آن برای این شرکت محفوظ است.



 های دوجداره اهمیت دارد؟ های معمولی با پنجره چرا تعویض پنجره
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رنگ ثابت و ماندگار )عدم نیاز به  
 رنگ آمیزی(

عدم وجود لرزش و انتقال صدا در  
 هنگام وزش باد

عایق گرما و سرما، رطوبت و گرد و  
 غبار    

جویی قابل توجه در میزان   صرفه
مصرف انرژی به علت درزبندی  

زیست و قابلیت   با محیطسازگاری  و خوردگی وسیدگی بدون 
 بازیافت

 آساننظافت  طوالنی  عمر 

افزایش رفاه، آسایش، امنیت و    صوتی  مناسب عایق 
  آرامش خانواده

تنوع در محل نصب لوال و  
 ها  نجره  بازشوندگی مختلف برای

های قدیمی   امكان تعویض  نجره
 بدون تخریب

 های دوجداره مزایای استفاده از پنجره

برابر ارو ا استت.     8/1برابر آمریكا و  4/2میزان مصرف انرژی بخش خانگی در ایران  

رستد.    ها به مصرف متی  درصد انرژی در کشور در ساختمان 93از سوی دیگر حدود  

سازی مصرف انرژی در این بخش از اقدامتات رتروری استت.              به همین دلیل بهینه   

بندی  توستتته     ها، عایق یكی از مؤثرترین راهكارهای کاهش مصرف انرژی ساختمان  

های فلتزی قتدیتمتی بتا          خارجی ساختمان )دیوارها، کف و سقف( و تعویض  نجره    

ها، راهكار ساده و در دسترسی است که به    های دوجداره است. تعویض  نجره      نجره

فرض در ساخت و سازهای جدید هم مورد توجه قرار گرفته و اجترای آن           طور  یش 

 راحتی با تكیه بر تجهیزات و فناوری داخلی، قابل انجام است. به

 کل مصرف انرژی در بخش خانگی
 ساعت به ازای هر متر مربع زیربنا( )کیلووات

https://ec.europa.eu/energy/en/eu-buildings-database  

 https://www.eia.gov/consumption/residential/index.php 


