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بزرسی تأثیز عولکزد اًزصی خَرشیدی در هدرسِ سبش با رٍیکزد هعواری 

 پایدار

 
1ًزگس طْواسبی

 2هٌصَر ًیکپَر، *

  هقوبسی داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ سفؼٌؼبىهٌْذػی داًـؼَی وبسؿٌبػی اسؿذ  -1

 ثن فضَ ّیأر فلوی داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ  -2

 

 

 

 

 

 

 

 چکیدُ

اهشٍصُ یىی اص هؼبئل هْن دس هؼبهـ فلوی ػْبى هجحض سَػقِ دبیذاس ٍ ثِ دًجبل آى هقوبسی دبیذاس اػز ٍ هلشف 

سٍیِ هٌبثـ عجیقی سؼذیذًبدزیش ًؾیش ػَخشْبی فؼیلی دس آیٌذُ ًِ چٌذاى دٍس هحیظ صیؼز سا ثِ هخبعشُ خَاّذ  ثی

سَاًذ ووه ثضسگی ثِ سؿذ ٍ سَػقِ وـَس ثبؿذ. دس ایي ثیي  ی هلشف اًشطی هیػبص اًذاخز. دغ ؿىی ًیؼز وِ ثْیٌِ

ای ثشخَسداس اػز صیشا فالٍُ ثش  ًگشؽ ثِ سٍیىشدّبی هقوبسی ػجض دس فضبّبی آهَصؿی اص ػولِ هذسػِ اص ػبیگبُ ٍیظُ

ثضاس آهَصؿی، ثشای ّبیی ا ػَیی دس هلشف اًشطی، ٍػَد چٌیي هذسػِ ّبی ػجض ٍ كشفِ سفبیز ًىبر اػبػی ػبخشوبى

آهَصاى اػز.دس ایي همبلِ اثشذا ثِ اخشلبس هفَْم سَػقِ دبیذاس ٍ ًمؾ اًشطی ثَیظُ اًشطی  ّبی دبیذاس ثِ داًؾ آهَصؽ ؿیَُ

ٍ ػذغ اّویز اًشطی خَسؿیذی ثِ فٌَاى فبهل هْن سَػقِ  ؿَد سؼذیذدزیش ٍ سأطیش آى ثش هحیظ صیؼز ثشسػی هی

دشداصد.  شد ٍ ػذغ ثِ فلل گشایؾ ایؼبد سٍیىشدی ػذیذ ٍ دبیذاس ثب فٌَاى هذسػِ ػجض هیگی دبیذاس هَسد ثشسػی لشاس هی

ّب  ّذف ایي هغبلقِ سَضیح ثىبسگیشی اًشطی خَسؿیذی دس اػشای عشح هذاسع ػجض اػز. فالٍُ ثش ایي ثب سَػِ ثب چبلؾ

اًشطی خَسؿیذی هشثَط ثِ هذاسع  وٌذ وِ؛ سـخیق ٍ گؼششؽ ساّىبسّبی گیشی هی ٍ هَاًـ فقلی دس ایي ثشسػی، ًشیؼِ

ایي سحمیك اص ًَؿ وشبثخبًِ ای ٍ هغبلقِ هٌبثـ   ػجض ثشای سػیذگی ًیبصّبی اًشطی دس آیٌذُ ّوچٌبى ضشٍسی اػز.

   .دزیشفشِ اػزدیـیي وِ دس ایي خلَف ٍػَد داسد اًؼبم 

 

 هقوبسی دبیذاس، هذسػِ دبیذاس، اًشطی خَسؿیذی ، هذسػِ ػجض ّای کلیدی: ٍاصُ
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 هقدهِ  -1
ّب ّوچٌیي  ّبی اػشوبفی اػز وِ هؼئَلیز اًشخبة ٍ اًشمبل اسصؽ سشیي ػبصهبى سشیي ٍ گؼششدُ هشاوض آهَصؿی اص هْن

ثبؿذ. هشاوض آهَصؿی ًِ سٌْب ثغَس هؼشمین دس سؿذ ٍ ؿىَفبیی اػشقذادّب ٍ افضایؾ  داس هی آداة ٍ سػَم سا ثِ ًؼل آیٌذُ فْذُ

اهشٍصُ ثب [ 1]گشدد.  هؤطش اػز ثلىِ ثبفض افضایؾ هیضاى سَلیذ ػشاًِ ًبخبلق هلی دس ّش وـَس هی آهَصاى داًؾ ٍ سَاًبیی داًؾ

ؿَد  سَػِ ثِ ایٌىِ هٌبثـ اًشطی سؼذیذدزیش سٍ ثِ اسوبم اػز ٍ سخشیجی وِ ًبؿی اص اػشفبدُ ایي هٌبثـ ثِ هحیظ صیؼز ٍاسد هی

ًوبیذ. دس ایي ثیي ًگشؽ ثِ  قِ دبیذاس سا ثیؾ اص دیؾ ػلت هیسَػِ وـَسّب ثِ ػَی اػشفبدُ اص هٌبثـ سؼذیذدزیش ٍ سَػ

ای ثشخَسداس اػز صیشا فالٍُ ثش سفبیز ًىبر  سٍیىشدّبی هقوبسی ػجض دس فضبّبی آهَصؿی اص ػولِ هذسػِ اص ػبیگبُ ٍیظُ

ّبی دبیذاس  ؽ ؿیَُػَیی دس هلشف اًشطی ٍػَد چٌیي هذسػِ ّبیی اثضاس آهَصؿی ثشای آهَص ّبی ػجض ٍ كشفِ اػبػی ػبخشوبى

 [2]آهَصاى اػز. ثِ داًؾ

ّب اص ًؾش الشلبدی  وِ ًِ سٌْب اػشفبدُ اص آى ّبی سؼذیذدزیش اػز ّب اػشفبدُ اص اًشطی حل یىی اصثْششیي ٍ هؤطشسشیي ساُ

َْلز )دس وـَسهبى( ثِ ػ ّب آى ّبی صیؼز هحیغی ٍ كَسی سا ثِ ّوشاُ ًذاسد دػششػی ثِ  ثَدُ ٍ آلَدگی  همشٍى ثِ كشفِ

 ثبؿذ. ّب لبثل سَػِ هی دزیش ثَدُ ثب سَػِ ثِ فشاٍاًی آى اهىبى

  :دس ایي سحمیك وَؿؾ خَاّذ ؿذ ثِ ػؤال صیش دبػخ دادُ ؿَد

 ّبی هشاوض آهَصؿی ثب سٍیىشد هقوبسی دبیذاس دشداخز؟ سَاى ثب اػشفبدُ اص اكَل دبیذاسی ثِ سغییش عشاحی چگًَِ هی

 طیشگزاس ثش عشاحی ٍاحذّبی هشاوض آهَصؿی ثب سٍیىشد هقوبسی دبیذاس اػز.ّذف اص ایي سحمیك ؿٌبخز فَاهل سأ

 

 تَسعِ پایدار -2
دس صثبى اًگلیؼی ثِ وبس گشفشِ  1291اص ػبل  "sustain"دّخذا دبیذاسی سا ثِ هقٌبی ثبدٍام ، هبًذًی آٍسدُ اػز . فقل 

 "ٍ یب  "ًگْذاؿشي"ثِ هقٌی "tinere"ٍ  "دبییي ثِ ثبالاص "ثِ هقٌبی  "sus"ٍ اص دٍ ػضء  "sustinere"ؿذُ ٍ اص سیـِ السیي 

سٍد وِ هَسد دـشیجبًی  دس سَكیف ؿشایظ ، حبلز ٍ یب چیضی ثِ وبس هی "sustainable"گشفشِ ؿذُ اػز . كفز  "حفؼ وشدى

 لشاس گشفشِ یب ثِ ٍاػغِ ووه یب سبهیي هقبؽ ، ّوچٌبى سذاٍم یبفشِ اػز .

Sustainable ِوٌذ وِ ثبفض آساهؾ ٍ سغزیِ ٍ سبهیي صًذگی ٍ دس ًشیؼِ ثِ سذاٍم  چیضی سا سَكیف هی: دبیذاس ، كفشی و

 [3]ؿَد .  صًذگی ٍ عَالًی وشدى آى هٌؼش هی

ؿَد وِ هفَْم هضثَس دس اثْبم  هفَْم سَػقِ دبیذاس : ثشای هفَْم سَػقِ دبیذاس سقبسیف هشفبٍسی ٍػَد داسد ٍ لزا احؼبع هی

ص سَػقِ دبیذاس وِ فوَهبً دزیشفشِ ؿذُ ، سقشیف هٌذسع دس گضاسؽ ثشسلٌذ اػز وِ عجك آى سَػقِ لشاس گشفشِ اػز . سقشیفی ا

ای اػز وِ ًیبصّبی ًؼل حبضش سا ثذٍى هلبلحِ ٍ كشفٌؾش اص سَاًبیی ًؼل آیٌذُ دس ثشآٍسدى ًیبصّبیـبى  دبیذاس آى گًَِ سَػقِ

 [4]سبهیي ًوبیذ .

ّب  ػبػی ، ثْجَد ٍ اسسمبی ػغح صًذگی ثشای ّوِ ، حفؼ ٍ اداسُ ثْشش اوَػیؼشنّذف اكلی سَػقِ دبیذاس سبهیي ًیبصّبی ا

سَاى گفز وِ سَػقِ دبیذاس هفَْهی ػبهـ داسد ٍ ثِ سوبم  سش ٍ ػقبدسوٌذسش روش ؿذُ اػز . دس ًْبیز هی ای اهي ٍ آیٌذُ

ّبی هلی ٍ  شار اػبػی دس ػیبػزّبی سَػقِ دبیذاس ًیبص ثِ سغیی ؿَد ٍ اػشای هذل ّبی صًذگی اًؼبى هشثَط هی ػٌجِ

 [5]الوللی داسد . ثیي
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 هفَْم هعواری پایدار -3
وبسثشد هفبّین دبیذاسی دس هقوبسی ، هجحظی سبصُ سا ثِ ًبم هقوبسی دبیذاس ، هقوبسی اوَلَطیىی ، هقوبسی ػجض ٍ 

صیؼز داللز  ی ػبصگبس ثب هحیظ صیؼز هحیغی ثبص وشدُ اػز وِ ّوِ ایٌْب داسای هفَْم یىؼبًی ّؼشٌذ ٍ ثش هقوبس هقوبسی

 [6]داسًذ .

ل ٍ ئؿَد . دس حمیمز فىغ القول هٌغمی دس ثشاثش هؼب هقوبسی دبیذاس دس ٍالـ صیشهؼوَفِ سَػقِ دبیذاس هحؼَة هی

سٍد . دس هجبحض ًَیي هقوبسی دبیذاس ػقی ثشآى اػز سب اص اطشار هٌفی هقوبسی ػذیذ ثش  هـىالر فلش كٌقز ثِ ؿوبس هی

ز وبػشِ ؿَد ٍ دس فَم ثب ثِ وبسگیشی هَاد ٍ هلبلح ّوگَى ثب هحیظ ٍ عشاحی ٍیظُ اللیوی دس هلشف اًشطی هحیظ صیؼ

 ػَیی ثِ فول آیذ . كشفِ

 

 اّداف ٍ اصَل کلی در هعواری پایدار:  1 -3
ىشِ اػبػی ّذف اكلی اكَل دبیذاسی ٍ ًیض هقوبسی دبیذاس ، ایؼبد آػبیؾ )فیضیىی( ٍ آساهؾ )سٍحی( ثَدُ ٍ ثش چٌذ ً

 سَػِ داسد :

 ویفیز گشایی 

 ُسَػِ ثِ آیٌذ 

 سَػِ ثِ هحیظ 

لزا عشاحی دبیذاس یه ػجه فشهبل ٍ ثشگشفشِ اص ؿشایظ صٍدگزس ٍ ّیؼبًبر آًی ًیؼز ، ثلىِ دس ثغي خَد ٍاػذ هفبّین 

 [6]فویمی اػز وِ دیًَذ دٌّذُ اًؼبى ، عجیقز ٍ هقوبسی اػز .

گبًِ ثیبى ؿذُ دس هقوبسی دبیذاس )هحیغی ، اػشوبفی ، الشلبدی(، لبئل ثِ ؿؾ اكل  چبسلض ػٌىغ دس اسسجبط ثب اّذاف ػِ

 سَاى ثِ یه هقوبسی دبیذاس سػیذ . اكَل ؿؾ گبًِ ػٌىغ فجبسسٌذ اص : ولی اػز ٍ فمیذُ داسد وِ ثب سفبیز ایي اكَل هی

 حذالل ثشػبًذ .حفؼ اًشطی : ثٌب ثبیذ عَسی ػبخشِ ؿَد وِ ًیبص ػبخشوبى ثِ ػَخشْبی فؼیلی سا ث ِ 

  ، ّوبٌّگی ثب اللین : ثٌبّب ثبیذ عَسی عشاحی ؿًَذ وِ ثب اللین ٍ هٌبثـ اًشطی هَػَد دس هحل احذاص

 ّوبٌّگی داؿشِ ثبؿٌذ.

 ّب ثبیذ عَسی عشاحی ؿًَذ وِ هیضاى اػشفبدُ اص  وبّؾ اػشفبدُ اص هٌبثـ ػذیذ هلبلح : ػبخشوبى

ػذیذ  ی ػبخز ثٌبّبی ػذیذ ثِ فٌَاى هٌجـس دبیبى فوشهفیذ خَد ، ثشاػذیذ سا سب حذ هوىي وبّؾ دٌّذ ٍ د هٌبثـ

 سًٍذ . ثِ وبس هی

  ثشآٍسد ًیبصّبی ػبوٌبى : دس هقوبسی دبیذاس ، ثشآٍسدُ ؿذى ًیبصّبی سٍحی ٍ ػؼوی ػبوٌبى ، اص اّویز

 خبكی ثشخَسداس اػز .

 ثب هحیظ اعشاف ، ػٌخیز داؿشِ  ّوبٌّگی ثب ػبیز : ثٌب ثبیذ ثب هالیوز دس هحیظ صهیي خَد لشاس گیشد ٍ

 ثبؿذ .

  ول گشایی : سوبم اكَل هقوبسی دبیذاس ثبیذ دس یه سًٍذ وبهل وِ هٌؼش ثِ ػبخشِ ؿذى هحیظ صیؼز ػبلن

 [7]ؿَد سؼؼن یبثٌذ . هی

 طزاحی هدرسِ پایدار  -4
ٍ اص لبثلیز ّبی  ػزهٌذ ا هىبًی وِ ًؼجز ثِ ٍیظگی ّب ٍ ؿشایظ هحیغی ٍ هىبًی دبػخگَ ٍ وٌؾ هذسػِ دبیذاس،

وٌذ ٍ لبثلیز اًشمبل ایي سٍؽ ّب سَػظ آهَصؽ  ثؼشش خَد دس ساػشبی ایؼبد ؿشایظ هحیغی هغلَة اػشفبدُ ثْیٌِ هی هحیظ

ٍ  دیذاسی ٍ ثلشی ثِ داًؾ آهَصاى غیش لبثل اًىبس خَاّذ ثَد. ثذیي سشسیت ًِ سٌْب اص سقبدل ثَم ؿٌبخشی ثشخَسداس خَاّذ ثَد
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ثِ هحیظ صیؼز داسد ٍ ًؼجز ثِ ؿشایظ ، اًغجبق دزیش ٍ دس ًشیؼِ سذاٍم دزیش اػز ثلىِ اسصؽ آى صهبًی وویٌِ كذهبر سا 

هل ثیـششی دس هَضَؿ حبوی اص آى اػز أاّویز خَاّذ ثَد . س ؿَد وِ لذسر اًشمبل هفبّین آى ثِ هشاست ثؼیبس حبئض ثیـشش هی

 ي ثـش ّن سیـِ داؿشِ ٍ دس صًذگی ػٌشی ، دس لبلت سىشین ٍّبی وْ وِ هفَْم دبیذاسی دس دس فشف ّبی لذیوی ٍ فشٌّگ

سَاى ایي گًَِ فقبلیز ّب سا ثِ هظبثِ سالؿی ثشای احیب  گش ؿذُ اػز. اص ایي سٍ هی حشهز گزاسی ثِ عجیقز ٍ هٌبثـ عجیقی ػلَُ

 ؿذى ایي هفبّین وْي داًؼز.

دبیذاس هحیغی ًَفی ًضدیه ؿذى ثِ هحلَل یىی اص دغذغِ ّبی اكلی دبیذاس سَػِ ثِ ؿشایظ هحیغی اػز. عشاحی 

ٍ ؿشایظ هحیغی سا ثِ حذاوظش سػبًذُ دس حبلیىِ ؿشایظ ًبهغلَة  عشاحی اػز وِ ثْشُ هٌذی اص ٍیظگی ّبی دسًٍی ثؼشش

 حبكل اص ایي ػبخز ٍ ػبص سا ثِ حذالل ػَق هی دّذ. ػبخشوبى ّب اص هشحلِ عشاحی ٍ ًحَُ اػشمشاس هی ثبیؼز ثِ ؿشایظ ٍ

ثِ خَثی دبػخ هؼبفذ دٌّذ دس حبلیىِ هَاػِْ ٍ همبثلِ ثب عجیقز سا ثِ حذالل ػَق دٌّذ. هَلقیز  

 ثِ عَس ولی اّذاف عشاحی دبیذاس دس هذاسع ثِ ؿشح صیش اػز:

ثِ حذاوظش سػبًذى آػبیؾ داًؾ آهَصاى ؛ ثِ ٍاػغِ اًؼبم ػزة ًَس ، هٌؾش دلذزیش ، ویفیز هٌبػت َّا ،  -1

 الصم ایوٌی، وٌششل هٌبػت اًؼبًیطش ویفیشی ٍ دیؾ ثیٌی ّبی ؤجز ّبی هوٌششل دلخَاُ سعَثز ، هشال

ثشًبهِ سیضی وبسآهذ ؛ ػْز ػیالى ٍ سحشن هٌبػت داًؾ آهَصاى دس فضبی هذسػِ ، ایؼبد اهٌیز  -2

سحمك ، ػَْلز دس اًغجبق ٍ سغییشدزیشی ، لبثلیز دبػخ گَیی دس ثشاثش ًیبص ّبی داًؾ آهَصاى ، دسّن آهیخشگی  لبثل

 ػیؼبر أصُ ػبخشوبى ثب سػب

عشاحی ثشای سغییش اص عشیك عشاحی ػبدُ ٍ هذٍالس وِ خَد سا ثشَاًذ ثب سَػقِ ٍ افضایؾ ًیبصهٌذی ّب ٍفك  -3

دّذ ٍ سغییش ًمـِ ٍ وبسثشد ّب دس دسٍى ثٌب سا آػبى وٌذ. اص هحبػي هذاسع هذٍالس هیشَاى ػشفز دس ػبخز ٍ ػبص ٍ 

 ا ًبم ثشد.ّوچٌیي لبثلیز گؼششؽ آى دس آیٌذُ س

ّبی سایگبى هبًٌذ ًَس سٍص،  ثِ حذالل سػبًذى ّضیٌِ ّبی ػبسی ثشای اًشطی ثب اػشفبدُ اص حذاوظش اًشطی -4

ّبی هؤطش ٍ هٌبػت وٌششل ٍ  وبسی حشاسر هٌبػت، سٍؽ گشهبی خَسؿیذ، ثبد، وٌششل سغییشار دهب ٍ فبیك

شار هظجز سٍاًی ٍػَد گیبّبى دس فضبّبی آهَصؿی ٍ وبسآهذ ػبخشوبًی ، ثىبسگیشی گیبّبى ، وِ اهشٍصُ سأطی ّبی ًؾبم

آهَصاى  هذاسع ثش وؼی دَؿیذُ ًیؼز . گیبّبى فالٍُ ثش ایؼبد فضبیی دَیب، ثبفض ایؼبد ػشصًذگی ٍ اًشطی دس داًؾ

 ؿَد . ًیض هی

 صیبد،اص هلبلح ثبدٍام، سؼْیضار ثب فوشسملیل ّضیٌِ ًگْذاسی ػبخشوبى؛اص عشیك اػشفبدُ  -5

ػبدُ ٍ لبثل اعویٌبى، دػششػی هٌبػت ثشای ًگْذاسی ٍ سقویشار . صیشا دس كَسر ثشٍص ّشگًَِ  شلیوٌش ّبی ػیؼشن

هـىل دس ػبخشوبى هذسػِ دس سًٍذ آهَصؿی هذسػِ اخالل ایؼبد ؿذُ ٍ وبسایی وِ یىی اص اكَل هْن دبیذاسی اػز 

 سٍد . اص ثیي هی

ی ثب عجیقز ، ػوـ آٍسی آة ثبساى ٍ ّبی عجیقی سَػقِ دسّن آهیخشگ حفبؽز ٍ ثْجَد ثخـیذى اسصؽ -6

 [8]ز هؤطش اص فبضالة ٍ ثىبسگیشی آى .فثبصیبفز آة ؿیشیي، ثبصیب

 

 اّویت ساخت هدارس با طزاحی پایدار 4-1
ای اػز ػبهـ وِ ثب اثقبد گًَبگَى حیبر اًؼبًی، اص ػبحز فشدی سب ػبحز اػشوبفی ٍ اص ًیبصّبی  هقوبسی همَلِ

ثِ هظبثِ ثؼشش صًذگی ،  ؼبى هشسجظ اػز. لزا ػبخشوبى ٍ فضبی هلٌَؿ اًؼبىهبدی سب ًیبصّبی هشقبلی اً

ٍ ػبهقِ اص دٍ ٍػِ ؽبّش ٍ ثبعي ٍ یب آؿىبس ٍ دٌْبى سـىیل ؿذُ اػز. ٍػِ ؽبّشی ًبؿی اص  سؿذاًؼبىٍ فقبلیز

شأطش اص ثبٍسّب، فَاهل اللین وبسوشد ٍ ًَؿ فقبلیز اػز. دس حبلیىِ ٍػِ دٌْبى ه هبدی ٍ هحیغی ٍ سحز سأطیش فَاهل

ّبی ًَیٌی وِ  افشمبدار ٍ فشٌّگ اًؼبى ٍ ػبهقِ اػز. اّذاف ٍ اكَل سقلین، سشثیز ٍ آهَصؽ ٍ دشٍسؽ ٍ ّوچٌیي ؿیَُ
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آهَصاى دس همبعـ هخشلف ػٌی ایؼبد ؿذُ اًذ ٍ ًیبص ػبهقِ ثِ افشاد خالق، هشفىش، هؼئَلیز  دشٍسؽ داًؾٍ  دس اهش آهَصؽ

اثظ اػشوبفی ٍ اًغجبق دادى خَیؾ ثب سغییشار، هؼشلضم اكالحبر اػبػی دس فضبّبی آهَصؿی دزیش ٍ سَاًب دس ثشلشاسی سٍ

ّبی ػذیذ آهَصؽ ٍ یبدگیشی هٌبػت ثب  ّبی آى ثب سٍؽ ثبؿذ. لزا لبثلیز اًغجبق ػبخشوبى هذسػِ ٍ سؼْیضار ٍ ػیؼشن هی

شدد. ّذف اكلی دس عشاحی ٍ ػبخز گ اّذاف سقییي ؿذُ آهَصؽ ٍ دشٍسؽ، اص اكَل هْن دس عشاحی هذسػِ هحؼَة هی

ی خَد ثبؿٌذ. دبیذاسی ثِ هفَْم اػشحىبم، صیجبیی، سٌبػت ثب  هذاسع، ایؼبد هذاسع دبیذاس اػز وِ ػوجل فشٌّگ ٍ ػبهقِ

ای ٍ سَػِ ثِ اثقبد  سؿشِ هحیظ ٍ كشفِ ػَیی اػز. دػشیبثی ثِ هقوبسی دبیذاس هؼشلضم ثشخَسدی ول ًگش، ػبهـ، هیبى

هحیغی، سىٌَلَطی ٍ هذیشیشی دس عشاحی ٍ ػبخز  وبسوشدی، اػشوبفی ٍ فشٌّگی، سٍاًـٌبػی، صیؼز هخشلف وبلجذی،

 [9]ثبؿذ. هی

 

 اًزصی -5
سَاًین ًَس ٍ گشهبی هَسدًیبص ثشای صًذگی  ّب داسد ٍ هب ثِ ٍػیلِ اًشطی هی اًشطی ًمؾ ثؼیبس هْوی دس صًذگی هب اًؼبى

ػبصد. ثخؾ لبثل سَػْی  دزیش هی ی اػز وِ سؿذ الشلبدی ػَاهـ سا ًیض اهىبىخَد سا سأهیي وٌین ٍ اًشطی اص ػولِ فَاهل

ای ًِ  ؿَد وِ دس آیٌذُ ػٌگ ٍ گبصعجیقی سأهیي هی ّب اص هٌبثـ ػَخز فؼیلی هبًٌذ ًفز، صغبل اص اًشطی هلشفی هب اًؼبى

سّب دس سالؽ ّؼشٌذ سب ثب سػٌذ. ثب سَػِ ثِ اّویز ایي هَضَؿ ثؼیبسی اص وـَ چٌذاى دٍس ایي هٌبثـ ثِ دبیبى هی

ّبی ػذیذ ثشَاًٌذ اص هٌبثـ ػَخشی سؼذیذدزیش هبًٌذ اًشطی خَسؿیذی، اًشطی ثبد، آة یب حشی  گزاسی سٍی فٌبٍسی ػشهبیِ

گزاسًذ ثِ فٌَاى هٌجقی  اًشطی دسًٍی صهیي وِ دس همبیؼِ ثب اًشطی فؼیلی آلَدگی صیؼز هحیغی ووششی سا ثشػبی هی

 [11]ًیبص خَد اػشفبدُ وٌٌذ.ثشای سأهیي اًشطی هَسد

ؿَد  صهیي اص چٌذ هٌجـ گًَبگَى سأهیي هی  ّبی هَػَد دس صهیي اص خَسؿیذ اػز گشچِ رخبیش وشُ هٌجـ ولیِ اًشطی

 ّبی سؼذیذًبدزیش ٍ سؼذیذدزیش سمؼین وشد. سَاى ثِ دٍ گشٍُ اًشطی اهب اًشطی ایي هٌبثـ سا هی

 

 ّای تجدیدًاپذیز اًزصی 5-1
ؿَد وِ داسای رخیشُ هحذٍد اػز ٍ دس كَسر  ّبی اًشطی گفشِ هی یذًبدزیش ثِ آى دػشِ اص حبهلّبی سؼذ اًشطی

 ؿًَذ. هلشف سوبم هی

 ثٌذی وشد. ای عجمِ ّبی فؼیلی ٍ اًشطی ّؼشِ سَاى دس دٍ گشٍُ ػَخز ثِ عَس ولی هٌبثـ سؼذیذًبدزیش اًشطی سا هی

ای اػز وِ اص اٍساًیَم ثِ فٌَاى یه هبدُ سادیَاوشیَ ًبیبة ٍ ِ ّبی ّؼش ای، اًشطی سَلیذ ؿذُ دس ًیشٍگبُ اًشطی ّؼشِ

 آیذ. وٌششل ؿذُ ثِ دػز هی

اًذ ثِ  وشدُ ّب ػبل دیؾ دس ػغح صهیي صًذگی هی ػَخشْبی فؼیلی اص سػَة ثمبیبی گیبّبى ٍ ػبًَساًی وِ هیلیَى

ثیٌی  ّبی اًؼبم ؿذُ، دیؾ ػبع ثشسػیآیٌذ ٍ اص ػولِ هٌبثـ اكلی سأهیي اًشطی دس ػَاهـ كٌقشی ّؼشٌذ. ثشا دػز هی

 [11]ػٌگ هَػَد دس صهیي ثِ دبیبى ثشػذ.  هیالدی سوبم هٌبثـ ػَخشی صغبل 2311ؿذُ اػز وِ سب ػبل 

 

 ّای تجدیدپذیز اًزصی 5-2
ّب ّؼشٌذ وِ سب وشُ صهیي ٍ خَسؿیذ ٍػَد داسد خَاٌّذ ثَد. ٍ هٌبثقی  ّبی سؼذیذدزیش آى دػشِ اص اًشطی اًشطی

ّب اػشفبدُ وٌین ًیض  ّبی عَالًی اص آى ّب ّیچ هحذٍدیشی ٍػَد ًذاسد ٍ حشی اگش ثشای ػبل وِ ثشای اػشفبدُ اص آىّؼشٌذ 

سػٌذ. اًشطی ّیذسٍالىششیه وِ سٍؿی ثشای سَلیذ اًشطی الىششیىی ثَػیلِ آة یب ثخبس آة اػز، اًشطی  ّیچگبُ ثِ دبیبى ًوی

اص حشاسر آصاد ؿذُ دس صهیي اص ػولِ هٌبثـ سؼذیذدزیش اًشطی ّؼشٌذ. خَسؿیذی ، اًشطی ثبد ٍ ّوچٌیي اًشطی حبكل 

ّبی ؿیویبیی سؼذیذدزیش وِ اص هٌبثـ  ّب ٍ اًشطی ّوچٌیي اًشطی ّیذسٍطًی، اًشطی حبكل اص ػزس ٍ هذ دسیبّب ٍ الیبًَع
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ِ هٌبثـ سؼذیذدزیش اًشطی ؿًَذ ًیض اص ػول ثیَلَطیىی هبًٌذ چَة، ضبیقبر وـبٍسصی ٍ وَدّبی حیَاًی یب ػبًَسی سْیِ هی

 [11]ّؼشٌذ.

 هضایبی ایي اًشطی فجبسسٌذ اص :

 اهىبى سَلیذ اًشطی لبثل اعویٌبى ثب لیوز دبیذاس ٍ سٌَؿ ثخـی ثِ ػجذ اًشطی -1

 وٌٌذ. ّبی سؼذیذدزیش صثبلِ یب ثمبیبی هـىل آفشیي سَلیذ ًوی اًشطی -2

 دس سَلیذ اًشطی ووه ثِ سأهیي وٌٌذگبى اًشطی ثشای هشٌَؿ ػبصی هٌبثـ هَسدًیبص -3

 وٌٌذ. ّبی سؼذیذدزیش ثِ ّیچ فٌَاى گبصّبی آالیٌذُ ٍ هضش ثشای اسوؼفش سَلیذ ًوی اًشطی -4

 ّبی سَػقِ الشلبدی ثخلَف دس وـَسّبی دس حبل سَػقِ ایؼبد فشكز -5

 ًبدزیشًذ. ّب دبیبى ؿَد ٍ ًیض ایي اًشطی ایي اًشطی ثبفض لغـ ٍاثؼشگی ثِ اؿىبل دیگش اًشطی هی -6

ذدزیش اًشطی، ؿبهل هٌبثـ ثَهی ٍ هحلی دس سأهیي اًشطی هَسدًیبص ػَاهـ ّؼشٌذ. دس ایي كَسر اگش هٌبثـ سؼذی

ّب ثِ ایي ؿشایظ ون خَاّذ ؿذ  وـَسّب ثخؾ افؾن اًشطی خَد سا اص هٌبثـ سؼذیذدزیش سأهیي ًوبیٌذ اص ٍاثؼشگی اًشطی آى

 [11]وٌٌذُ اّذاف سَػقِ دبیذاس خَاّذ ثَد. وِ ایي ثِ ًحَی سأهیي

 

 اًزصی خَرشیدی -6
اًشطی خَسؿیذ اػز. اًشطی خَسؿیذی، اًشطی اػز اسصاى، فشاٍاى،  هْن سشیي ٍ دش وبثشدسشیي هٌجـ اًشطی سؼذیذ دزیش

ػبلن ٍ سویض وِ ػبلیبى هشوبدی ثـش اص آى اػشفبدُ وشدُ اػز ٍ ثیـشش هٌبعك وشُ صهیي لبثل اػشحلبل هی ثبؿذ. 

حبكل اص سغییشار صیؼز هحیغی ٍ آة ٍ َّایی ػْبًی، فشكز ّبی هٌبػجی سا ثشای  هحذٍدیز هٌبثـ فؼیلی ٍ دیبهذّبی

دس وـَسّبیی ثب دشبًؼیل ثبالی سبثؾ ایؼبد ًوَدُ اػز.  سلبثز اًشطی خَسؿیذ ثب اًشطی ّبی فؼیلی خلَكبً

حشی  اًشطی خَسؿیذی، فٌبٍسی ّبی ػذیذی ّؼشٌذ وِ ثشای سبهیي گشهب، آة گشم، الىششیؼیشِ ٍ ّبی ػیؼشن

طیش فشاٍاًی سا ّن ثش الشلبد ٍ ّن ثش أهٌبصل هؼىًَی، سؼبسی ٍ كٌقشی ثىبس هی سًٍذ. اػشفبدُ اص ایي فٌبٍسی س ػشهبیؾ

هحیظ صیؼز دس دی خَاّذ داؿز. ثذیي هقٌی وِ ثب اػشفبدُ اص هٌبثـ سؼذیذدزیش اًشطی، اص دبیبى هٌبثـ فؼیلی ػَخز 

 [12]ض ایؼبد ًخَاّذ ؿذ.ػلَگیشی ؿذُ ٍ هضشار صیؼز هحیغی آًْب ًی

دشبًؼیل ٍالقی اًشطی خَسؿیذی هشأطش اص فَاهل هشقذدی ًؾیش صهبى سبثؾ خَسؿیذ دس فلَل هخشلف ػبل ٍ 

هشفبٍر دس سٍص، هٌبعك ػغشافیبیی ٍ ؿشایظ آة ٍ َّایی اػز. دشبًؼیل اًشطی خَسؿیذی دس ػْبى سب حذی فؾین  ػبفبر

 [13]سمبضبی ػْبًی اًشطی فشاسش هی سٍد. اػز وِ اص سبهیي احشیبػبر فقلی ٍ آسی ول

 

 هعایب

ثب ٍػَد ایي اًشطی اسصاى ٍ ًبهحذٍد وِ دس ثیـشش هٌبعك وشُ صهیي لبثل اػشفبدُ اػز دس وٌبس سًٍذ سٍ ثِ سؿذ سمبضب ٍ 

ؿًَذ  هلشف اًشطی ٍ فمذاى دیبهذّبی هخشة صیؼز هحیغی وِ ّوگی اص ًىبر هظجز ایي ًَؿ سؼذیذدزیش هحؼَة هی

شخی هَاًـ الشلبدی ػجت ؿذُ اػز وِ ایي ثخؾ ثِ سؿذ ٍ ثلَك كٌقشی ًشػیذُ ثبؿذ. یىی اص هؼبئلی وِ فبهل ٍػَد ث

ػیغ ًیشٍگبُ خَسؿیذی اػز. فالٍُ ثش ایي أِ اًشطی خَسؿیذی ثَدُ اػز، ّضیٌِ ّبی ثبالی اٍلیِ سقوٌذی سؿذ ٍ سَػ

دی ٍ صهیي گشهبیی، وبسثشدّبی الشلبدی ٍ كٌقشی اخشلبف صهیي ّب ٍ هضاسؿ دٌْبٍس خَسؿیذی وِ ثش خالف اًشطی ثب

وٌبس هـىالر فَق، هـىل ثْشُ هٌذی اص اًشطی خَسؿیذی، سَػقِ ایي كٌقز سا ثب چبلؾ دیگش سا هحذٍد هی ًوبیذ. دس 

هَاػِ ػبخشِ اػز. ثِ فٌَاى هظبل دس ػلَل ّبی فشٍَلشبئیه یىی اص اًَاؿ ػبهبًِ ّبی سَلیذ ثشق اص اًشطی خَسؿیذی، 

س سفشي آى ػلَگیشی ؿَد دس ثبسشی ّبی اًشطی رخیشُ ؿذُ، یب ثبیذ ثشای سٍؿٌبیی اػشفبدُ ؿَد ٍ یب ثشای آى وِ اص ثِ ّذ

 هخلَكی رخیشُ ؿَد وِ ایي ثبسشیْب ثؼیبس دشّضیٌِ ّؼشٌذ.
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وِ اص  ثب سوبم ایي اٍكبف ٍ ثب ٍػَد ثشخی اص هحذٍدیشْبی ثْشُ هٌذی اص ایي اًشطی، ثِ دلیل وبسثشی ّبی ػبدُ ای

ص وـَسّبی ػْبى ػشهبیِ گزاسی ّبی والًی ػْز شبئیه داسد، دس ػبل ّبی اخیش دس ثؼیبسی ااػشفبدُ اص ػلَل ّبی فشٍَل

 [14]ثْشُ ثشداسی اص اًشطی خَسؿیذی كَسر گشفشِ اػز.

 

 ایستا ( –اًَاع ساهاًِ ّای خَرشیدی ) پَیا  1 -6
ػبهبًِ فقبل ٍ غیشفقبل ثب سَػِ ثِ هحذٍد ثَدى هٌبثـ فؼیلی ٍ آلَدگی ّبی ًبؿی اص اػشفبدُ اص ایي گًَِ هٌبثـ، 

 اى ٍاداؿشِ اػز وِ دس عشاحی ثٌب اص اًشطی ّبی سؼذیذدضیش ثِ ػبی هٌبثـ فؼیلی اػشفبدُ وٌٌذ.هقوبساى سا ثذ

 ثِ عَس ولی ػبهبًِ ّبی خَسؿیذی ثِ دٍ دػشِ ػبهبًِ ّبی دَیب ٍ ایؼشب سمؼین هی گشدًذ.

 :ػبهبًِ خَسؿیذی فقبل

ًشمبل اًشطی دس آًْب اص دیگش ػبهبًِ ّبی ػبهبًِ خَسؿیذی دَیب ثِ ػبهبًِ ّبیی اعالق هی گشدد وِ ثشای دسیبفز ٍ ا

اًشطی چَى ػبهبًِ ّبی هىبًیىی ٍ الىششیىی اػشفبدُ ؿَد. ػبهبًِ فقبل خَسؿیذی ثِ دٍ دػشِ گشدآٍسًذُ ّبی خَسؿیذی 

 ٍ ػبهبًِ ّبی فشٍَلشبئیه ٍ ًیض گشٍُ اكلی وبسثشد ًیشٍگبّی ٍ غیش ًیشٍگبّی هی سَاى دػشِ ثٌذی ًوَد. 

 

 

 :ی غیشفقبلػبهبًِ خَسؿیذ

ای اػز وِ لؼوز ّبیی اص ػذاسُ ّبی دَػشِ خبسػی ػبخشوبى سا  ػبهبًِ گشهبیؾ غیشفقبل خَسؿیذی ػبهبًِ

سـىیل هی دّذ ٍ ثِ گًَِ ای عشاحی هی ؿَد، وِ ثب ػبصٍ وبس غیشفقبل اًشطی خَسؿیذی سا دس خَد ػوـ آٍسی ٍ رخیشُ 

هٌشمل گشدد)هبًٌذ فضبی گلخبًِ ای( ایي ػبهبًِ ثِ ایي دلیل هی ًوبیذ، سب دس صهبى هٌبػت ثِ فضبی داخل ػبخشوبى 

 سػبًذ. ؿَد وِ ًیبص ثِ فقبلیز سؼْیضار گشهبیـی ٍ ػشهبیـی سا ثِ حذالل هی غیشفقبل ًبهیذُ هی

 [51]گیشد. دس ایي ػبهبًِ ػوـ آٍسی ًَس ٍ گشهبی خَسؿیذی ثذٍى دخبلز ّیچ سؼْیضار یب اثضاس هشحشوی كَسر هی

 

 ین ثٌذی ػبهبًِ ّبی خَسؿیذیسمؼ -1ػذٍل 

 ساهاًِ ّای خَرشیدی بِ دٍ دستِ ساهاًِ ّای پَیا ٍایستا تقسین هی گزدًد.

 ساهاًِ ّای ایستا

ثشای دسیبفز ٍ اًشمبل اًشطی 

خَسؿیذی اص ػبیش اًشطی ّباػشفبدُ 

ؿَد ٍ فٌبكش ػبخشوبًی خَد  ًوی

ّبی دسیبفز، ػزة ٍ  ثِ فٌَاى الوبى

 ذ.ًوبی دخؾ اًشطی فول هی

 دیَاس سشٍهت

 دٌؼشُ آفشبثی

 دیَاس آثی

 ثبم آثی

 گلخبًِ

 سشهَػیفَى

 ساهاًِ ّای پَیا

ثشای دسیبفز ٍ اًشمبل اًشطی 

خَسؿیذی اص ػبیشػبهبًِ ّبی اًشطی 

چَى هىبًیىی ٍ الىششیىی اػشفبدُ 

 ؿَد. هی

 آة گشهىي ّبی خَسؿیذی

 لَلِ ّبی خال

 ولىشَسخَسؿیذی

ی ثْشُ گیشی ساُ ّب

ثیـششاصاًشطی خَسؿیذی 

 دس عشاحی ثٌب

هحل 

 لشاسگیشی ثٌب

فشم ٍ ػْز 

 گیشی ثٌب
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 چگًَگی استفادُ اس اًزصی خَرشیدی در هعواری -7
ػیؼبر ٍ أاص سؼْیضار، س دس ػیؼشن ّبی فقبل، ػْز سخویي ػغح آػبیؾ گشهبیـی، ػشهبیـی، سعَثشی ٍ ...

ػیؼبسی وِ ثب اًشطی ّبی سؼذیذدزیش هحیظ أّبی س ًشطی ٍ یب ػیؼشنسٌؾیوبر فٌی ٍ هىبًیىی ون هلشف ا

ؿَد. ایي ػیؼشن ّب ؿبهل اػشفبدُ اس ولىشَسّبی ) ػوـ وٌٌذُ ّب(  وٌٌذ، اػشفبدُ هی خَسؿیذ ٍ ثبد ( وبس هی اًشطی )

كشفِ ػَیی اًشطی  ػغِ هی سَاًذ ثبفض اًقغبف دزیشی دسػشفبدُ اص ایي ٍػبیل ٍ سؼْیضار ٍاخَسؿیذی ّؼشٌذ وِ ا اًشطی

 ؿَد.

 ثبؿذ: ایي ػیؼشن ّب ؿبهل هَاسد صیش هی

 الف( ػلَل ّبی فشٍَلشبئیه 

ػلَل ّبی فشٍَلشبئیه ػیؼشن ّبی اًشطی صایی ّؼشٌذ وِ ثذٍى ثْشُ گیشی اص هىبًیضم ّبی هحشن ٍ ؿیویبیی، اص 

هلشف ػَخز ّبی فؼیلی،  وٌٌذ. ثِ فجبسر دیگشایي ػیؼشن ّب ثذٍى سبثؾ ًَس خَسؿیذ الىششیؼیشِ سَلیذ هی

سَاى ثب عشاحی هٌبػت، دس لؼوز ّبی هخشلف ػبخشوبى اص ػولِ سٍی  عجیقی ٍ لبثل ػلَل ّبی فشٍَلشبئیه سا هی اًشطی

ثبؿٌذ ٍ ػبی صیبدی اؿغبل  ثبم، ًوب ٍ ػبیجبى دٌؼشُ ثِ وبس ثشد. ػلَل ّبی خَسؿیذی ثِ ػبدگی لبثل اػشفبدُ هی

سَاى ثِ سأهیي اًشطی ػشیبى ثشق ػبخشوبى ّبی آهَصؿی اؿبسُ ًوَد.  ّبی خَسؿیذی هی وٌٌذ. ثب اػشفبدُ اص ػلَل ًوی

 ؿًَذ. اهشٍصُ ػلَل ّبی خَسؿیذی ثب اثقبد ٍ هـخلبر هخشلفی سَلیذ هی

 

 ة( ولىشَس خَسؿیذی

 ثبؿذ: فولىشد ولىشَس ّبی خَسؿیذی ثِ كَسر صیش هی

) ولىشَس ( خَسؿیذی سٍی ثبم لشاس گشفشِ اػز. دس  ػیؼشن گشهبیؾ خَسؿیذی: دس ایي سٍؽ گشدآٍسّبی آة گشم

ؿَد ٍ ثِ ٍػیلِ  عَل سٍص ثب سبثؾ خَسؿیذ، آة گشم ؿذُ ثِ ٍػیلِ دوخ ػشیبًی ثِ داخل هخضى رخیشُ ّذایز هی

ل ّبیی وِ دس لؼوز ّبی هخشلف ػبخشوبى ًلت ؿذُ اًذ ػشیبى یبفشِ ٍ ثبفض گشم ؿذى یدیگشی ثِ داخل في وَ دوخ

 [16]ؿَد. خشوبى هیَّای داخل ػب

ایي ػیؼشن یىی اص سایغ سشیي ٍ الشلبدی سشیي سٍؽ ّبی اػشفبدُ اص اًشطی خَسؿیذی، سَلیذ آة گشم هلشفی 

سَاًذ دس وبّؾ اسالف اًشطی فؼیلی ٍالـ ؿَد. هحجَثیز  ّبی آهَصؿی ثب ایي سٍؽ هی ػبخشوبى

م ّؼشٌذ. سٍؽ هقوَل رخیشُ ػبصی گشهب دس ػبدُ ٍ ثبدٍا خَسؿیذی ثذیي ػجت اػز وِ ًؼجشبً گشهبیؾ ّبی ػیؼشن

ثبؿذ. اػضای اكلی یه ػیؼشن گشهبیؾ خَسؿیذی  ػیؼشن گشهبیؾ خَسؿیذی اػشفبدُ اص هخبصى رخیشُ آة گشم هی

فجبسسٌذ اص : یه هؼوَفِ ولىشَس خَسؿیذی، یه ػیؼشن اًشمبل اًشطی ٍ یه هخضى رخیشُ هْن سشیي ثخؾ یه ػیؼشن 

 وٌذ. ٍ ثِ اًشطی گشهبیی سجذیل هی خَسؿیذ سا ػزة وشدُ ثبؿٌذ وِ سبثؾ خَسؿیذی هی

 

 ًقش فضای خَرشیدی در کاّش هصزف اًزصی ساختواى 7-1
فضبی خَسؿیذی دس ضلـ ػٌَة ػبخشوبى لشاس گشفشِ ٍ ثِ فٌَاى گشدآٍسًذُ خَسؿیذی ثشای گشهبیؾ اػشفبدُ 

% دس هلشف اًشطی ػبخشوبى 33َخز فؼیلی ؿَد. دس ػبخشوبى ّبی اداسی فضبی خَسؿیذی ثب وبّؾ هلشف گبص ٍ ػ هی

ؿَد. ًشبیغ آًبلیض حشاسسی دس ػبخشوبى ّبی اداسی فضبی خَسؿیذی ٍ ثذٍى فضبی خَسؿیذی ًـبى  كشفِ ػَیی هی

 [17]% دس اًشطی الىششیىی كشفِ ػَیی وشد.81هی سَاى ثب عشاحی فضبی خَسؿیذی  وِ دّذ هی
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 یاستفادُ اس ًَر خَرشید در فضاّای آهَسش 7-2
ؿَد ٍ سٍؿٌبیی صهیي ٍ ًیبص ّبی حیبسی  ًَس سٍص یب ًَس عجیقی یىی اص اًَاؿ اًشطی اػز وِ اص خَسؿیذ سأهیي هی

دس هقوبسی ّوَاسُ یىی اص ًىبر هَسد سَػِ دس عشاحی ثَدُ، ٍلی ثب  وٌذ. اػشفبدُ اص ًَس سٍص هَػَدار صًذُ سا سأهیي هی

داخلی، ثْشُ گیشی اص ًَس عجیقی دس ػبخشوبى ثِ حبؿیِ ساًذُ ؿذُ اػز. سٍاع اػشفبدُ اص ثشق ثِ فٌَاى هٌجـ سٍؿٌبیی 

ًَسخَسؿیذ ّویـِ ثشای ایؼبد سٍؿٌبیی عجیقی دس ػبخشوبى الصم اػز ٍلی اص آًؼب وِ ایي ًَس دس ًْبیز ثِ حشاسر سجذیل 

 [18]ل آى سقییي ؿَد.ّش ػبخشوبى ثبیذ ثب سَػِ ثِ ًَؿ آى ٍ ؿشایظ اللیوی هحس ؿَد، هیضاى سبثؾ هَسد ًیبص د هی

 

 هدرسِ سبش -8
ؿَد. ًىشِ لبثل  ثش دبیِ اكَل كشفِ ػَیی دس هلشف اًشطی ٍ حفبؽز هحیظ صیؼز عشاحی هی ػبخشوبى هذسػِ ػجض

سَػِ ایي اػز وِ دس ایي ًَؿ هذاسع سٌْب ّذف اكَل صیؼز هحیغی ٍ هلشف ووشش اص هٌبثـ اًشطی ًیؼز ثلىِ اّویز 

ػجض دس سٍحیِ ٍ  عٍحیِ داًؾ آهَصاى داسد. دظٍّـی وِ دس آهشیىب دس هَسد سأطیش هذاسآى دس سأطیشی اػز وِ دس س

اًذ ٍسٍد ًَس عجیقی دس والع ّب ٍ ثبال سفشي ویفیز َّای  فولىشد داًؾ آهَصاى اًؼبم گشفشِ اػز ثِ ایي ًشیؼِ سػیذُ

اًؾ آهَصاى داسد، هذسػِ ػجض فشاّن داخل ػبخشوبى، دٍ فٌلش اص عشاحی ػبخشوبى دبیذاس، اطشار هؼشمین ثش فولىشد د

آٍسدى َّای سبصُ ٍسویض، ٍػَد دهبی آػبیؾ، ًَس وبفی ٍ هٌبػت، فذم ٍػَد ػشٍكذاّبی ًبخَاػشِ ٍ ثِ حذاوظش سػیذى 

 [19]داًذ. هٌبثـ ثْشُ ٍسی ٍ ثِ حذالل سػیذى آلَدگی سا ثخـی اص اّذاف خَد هی

بلِ آى، فولىشد آى سا سحز ًؾش گشفشي، ػ 51-61اص لحبػ اػشایی یه هذسػِ ػجض دس عَل فوش 

ثبؿذ. ایي ًَؿ ثٌبّب، ثبصدّی هٌبثـ سا افضایؾ دادُ، آلَدگی سا وبّؾ  دالى ٍ فولیبر ػبخشوبًی آى هی عشاحی فیضیىی ًشیؼِ

دّذ ٍ دس وٌبس آى َّای سویض ٍ هغلَة، سٍؿٌبیی وبفی ٍ  ٍ اّویز هحیظ صیؼز سا ثِ داًؾ آهَصاى آهَصؽ هی

سػبًذ. هفَْم یه  ؿَد سا ثِ ووششیي همذاس هوىي هی ػشِ سا وِ ػجت ثْن خَسدى سوشوض داًؾ آهَصاى هیًبخَا اكَار

وٌذ، اص  ّبی ػجض آهشیىب، فالٍُ ثشایٌىِ هحیظ ػبلوی سا اص لحبػ آهَصؿی فشاّن هی هذسػِ ػجض اص لحبػ ایوٌی ػبخشوبى

 وٌذ. أهیي هیثبثز اًشطی، هلبلح ٍ ًیض هبلی ثبصدّی ثْیٌِ ی ػبخشوبى سا س

 وٌذ: هقوبسی ػجض دٍ ّذف فوذُ صیش سا دیشٍی هی اكَالً

 ثبؿذ. هذیشیز هٌبثـ ٍ ًیبص ّبی ًؼل آیٌذُ سا دس ًؾشگشفشي هی ،ػْبًی فىش وشدى . ّذف 

 وشدى،  هیيأػالهز داًؾ آهَصاى، هذسػِ ٍ هذیشاى، وبدس فٌی ٍ اسثبة سػَؿ سا س، صهیٌی فىش وشدى . ّذف

 [21]ثبؿذ. ػبوٌبى سا هذ ًؾش گشفشي هیافشوبد ٍ سفبُ حبل 

 

 هشایای هدارس سبش 8-1
 خلك هىبى ّبی ػبلن 

 هذیشیز هخبسع ٍ ّضیٌِ ّبی وبسوشد ٍ ثبصػبصی ٍ حفبؽز 

  افضایؾ دسكذ لجَلی 

 سأهیي هىبى ّبی خالق ٍ ًَ ثشای داًؾ آهَصاى 

حل وشدى ٍ دس سا َاًبیی خَد آًْب ثب عشاحی هذسػِ ػجض ّذف: هـىالر صیؼز هحیغی داًؾ آهَصاى سا ثب سذثیش ٍ س

آهَصاى فْوبًذى ٍ ًْبیشبً آًْب  وٌبسآى اػشفبدُ ثْیٌِ اص آة، الىششیه ٍ گبص عجیقی ٍ ػبیش هٌبثـ اًشطی، هفبّین ثبصیبفز سا ثِ داًؾ

 ثبؿذ. سا دس یه هحیظ ػبلن دشٍساًذى هی
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ثبؿذ صیشا دس فیي حبل هذاسع  فوَهی هی -اسیهفبّین ثْیٌِ ػبصی هلشف اًشطی، لجل اص ّش ثٌبی دیگش، دس ثٌبّبی اد

 هىبى آگبّی ػبیشیي ًیض خَاّذ ثَد.

ّبی ًَ، اًشطی خَسؿیذی دس هذاسع ثبیؼشی ثِ كَسر وبهالً اػجبسی هغشح ؿَد. ثب گؼششؽ ایي ًَؿ  اػشفبدُ اص اًشطی

  افشوبد ًَیٌی خَاّین ثَد. هغبلقبر دس آیٌذُ ؿبّذ هذاسع لبثل

 

 هدرسِ سبش هعیارّای طزاحی 8-2
)هبًٌذ  LEED ٍ گَاّیٌبهِ ای سا هذسػِ ػجضهقشفی وٌذ ؿَسای ػبخشوبى ػبصی ػجض ایبالر هشحذُ ثشای ایٌىِ هذسػِ

اػز سب ًْبیشبً ثِ  ای اخشلبف ثذّذ هقیبسّبیی سا سقییي وشدُ سا ثِ هذسػِ گیشی دبیذاسی ػبخشوبى اػز( ای ثشای اًذاصُ وبسًبهِ

 اًشطی ًبیل ؿَد. هقیبسّبی هخشلف ثشای داؿشي ایٌگًَِ هذاسع فجبسسٌذ اص: حفؼ هحیظ صیؼز ٍ وبّؾ هلشف

سَاًذ یه چبلؾ خبف ثِ دلیل فضب ٍ ثَدػِ ٍ  ػبصی یه ػبیز ثشای یه هذسػِ هی اًشخبة ٍ آهبدُ ّبی دبیذاس: ػبیز 

غجبس ٍ دٍسی اص ّشگًَِ آلَدگی اهب ثشای هقوبسی ػجض ٍ ًىشِ لبثل سَػِ اٍل وٌششل فشػبیؾ ٍ گشدٍ ّب ثِ ؿوبس آیذ. هحذٍدیز

 ثبؿذ. ٍػبص ٍ دٍم سَػِ ثِ ػبیز اص ًؾش اللین ٍ هحیظ صیؼز هٌغمِ هی ّبی ػبخز ًبؿی اص فقبلیز

  ساًذهبى هلشف آة: ایي هَسد دس ول ًیبص ثِ وبّؾ اػشفبدُ اص آة اػز، وِ ؿبهل حزف اػشفبدُ اص

ّبی ػجض ٍ سَػِ ثِ  ّبی ثبساى ٍ ػمف ػشفبدُ اص آةآؿبهیذًی دسهحَعِ ػبصی ساّىبسّبی اثشىبسی اص ػولِ ا آة

 ػیؼشن فبضالة اػز.

 گشهبیی،  ّبی حشاسسی صهیي ّبی سؼذیذدزیش دس هحل ثِ فٌَاى هظبل دوخ اًشطی ٍ اسوؼفش: اػشفبدُ اص اًشطی

 سَاى ًبم ثشد. ّبی خَسؿیذی ثشای سَلیذ ثشق ٍ آة گشم هی دبًل

 ٍ ثبؿذ، دس حمیمز اػشفبدُ اص هَادی وِ  اػشفبدُ هؼذد اص هَاد هی هَاد ٍ هٌبثـ: سَػِ ثِ ػیؼشن ثبصیبفز

 سؼذیذدزیش ثبؿٌذ ٍ لبثلیز ثبصگـز ثِ چشخِ عجیقز سا داؿشِ ثبؿٌذ.

  ُویفیز هحیظ صیؼشی دس داخل ػبخشوبى: سَْیِ هٌبػت دس داخل ػبخشوبى ٍ ٍػَد َّای هٌبػت ٍ سبص

س ًَس هٌبػت، وٌششل آوَػشیه ٍ ػلَگیشی اص ّش ًَؿ ّبی وٌششل حشاسسی، همذا ّب سَػِ ثِ ػیؼشن دس والع

 آلَدگی دس عشاحی هذسػِ ػجض ثبیذ سَػِ ؿَد.

 سَاًذ ثِ ؿوبس آیذ. ًَآٍسی دس عشاحی: اص هَاسدی اػز دس افشجبس ثیـشش ػبخشوبى هی 

 ای ثؼشگی ثِ هٌبعك ػغشافیبیی هخشلف ٍ ؿشایظ خبف  ّبی هٌغمِ سفبیز الَیز ای: لَیز هٌغمٍِا

 [21] حیغی داسد.ه صیؼز

 

 ًوًَِ هَردی اس استفادُ اًزصی خَرشیدی در طزاحی ساختواى آهَسشی -9
ّبی عشح  ثبؿذ. دس ًشیؼِ اٍلَیز دس وـَس دٌؼیلَاًیب آهشیىب، هحیظ یبدگیشی ٍ ػبهقِ هی clearviewهذسػِ اثشذایی 

سؼذیذًبدزیش ٍ وبّؾ اػشفبدُ اص اًشطی ثَدُ  ؿبهل: اػشفبدُ حذاوظش اص سٍؿٌبیی عجیقی ٍ ًَس سٍص، ثِ حذالل سػبًذى هٌبثـ

اػشفبدُ ؿذُ اػز، ّوبًغَس وِ گفشِ ؿذ  "ػبخشوبى خَسؿیذی"اػز. دس عشاحی ػبخشوبى ایي هذسػِ اص ػیؼشن

ؿَد. ثضسگششیي ضلـ دس  خَسؿیذی ثٌبیی اػز وِ حشاسر هَسدًیبص آى دس صهؼشبى فوذسبً اص عشیك خَسؿیذ سأهیي هی ػبخشوبى

ثبؿذ، اًشمبل حشاسر اص عشیك فضبی خَسؿیذی وِ دس ضلـ ػٌَثی هذسػِ عشاحی ؿذُ  هذسػِ سٍ ثِ ػٌَة هی ػبخشوبى ایي

ثبؿذ)رخیشُ حشاسر  ؿَد. ّوچٌیي هلبلحی وِ دس ًوبی ػٌَة اػشفبدُ ؿذُ اػز ػبرة اًشطی خَسؿیذی هی اػز ایؼبد هی

 ؿَد. فضبی داخلی هذسػِ اًشمبل دادُ هیحشاسسی سَػظ هلبلح ثٌبیی( ٍ اًشطی ػزة ؿذُ ثِ ػبدگی ثِ  دس ػشم

 ّبی هقوبسی دبیذاس دس ایي هذسػِ ؿبهل: ٍیظگی

 غشثی -وبسثشد اػششاسظی اًشطی خَسؿیذی غیشفقبل ثب ػْز گیشی ػبخشوبى دس هحَس ؿشلی -
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 ّبی ًَسی ّبی فشَػل یب ػلَلشایؼبد سٍؿٌبیی ثب اػشفبدُ اص حؼگ -

 شي دس دیَاسّبایؼبد فبیك حشاسسی ثب اػشفبدُ اص وبسثشد ث -

 ٍػَد ػبفز خَسؿیذی دس دیَاس هٌحٌی ؿىل، دس ًوبی ػٌَثی)دیَاس خَسؿیذی( -

 ؿَد. ّبی ػِ ػذاسُ وِ هَػت وبّؾ وبسثشد ػیؼشن گشهبیـی دس دسٍى ػبخشوبى هی وبسآیی ثبالی دٌؼشُ -

 ثبؿذ. هلبلح ػبخشوبًی ؿبهل هَادی اػز وِ لبثل ثبصیبفز هی %75ثیؾ اص  -

 وٌذ. ی حشاسسی لشاس داسد وِ گشهب سا اص صهیي ثِ وف ػبخشوبى هٌشمل هیدس وف ػبخشوبى دوذْب -

 ّبی غیش حالل، چؼجٌذُ ٍ دسصگیش ثِ فٌَاى فبیك كَسی دس ػغَح داخلی دیَاسّب اػشفبدُ اص سًگ -

َدُ ثش ث ثیـشش اص سوبم هذاسع ّضیٌِ %2دس هیبى سوبم هذاسع اثشذایی دٌؼیلَاًیب  2112ًشیؼِ ػبخز ایي هذسػِ دس ػبل 

 [21] ثیٌی ؿذُ ثَد. دسكذی دس ّضیٌِ اًشطی ثشای آى دیؾ56اػز ثب ایي حبل وبّؾ 
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 گیزی ًتیجِ -11
صیؼز اػز وِ ثب ٍػَد سأویذ ثؼیبس   صیؼز یىی اص اسوبى اػبػی دس اهش حفؼ هحیظ  ػبصی دس ثخؾ هحیظ فشٌّگ

ثِ ایي هْن ًـذُ اػز. ثذٍى سَػِ ثِ آهَصؽ ّش  ّبی والى وـَس سَػْی كبحجٌؾشاى هشأػفبًِ سب ثِ اهشٍص دس ػیبػز گزاسی

ّبی هحىن  الذاهی دس ػْز حفبؽز اص هحیظ صیؼز، هَلشی ٍ لغقی اػز ٍ ػبخشي ّش ثٌبیی ّش چٌذ فؾین ثذٍى ٍػَد دبیِ

ای سشیي ثؼشش  فشٌّگ حفبؽز اص هحیظ صیؼز، غیشلبثل اعویٌبى خَاّذ ثَد. ثٌبثشایي ػبخشي سیـِ ّبی فشٌّگی دس دبیِ

 ًوبیذ. صؽ ًؾبم هٌذ ػبهقِ ضشٍسی هیآهَ

ّب  الشلبدی ٍ صیؼز هحیغی یىی اص ضشٍسر ّبی سَػقِ دبیذاس دس اثقبد اػشوبفی، آهَصؽ هفبّین صیؼز هحیغی ٍ سشٍیغ ّذف

ّبی هحیظ ًمؾ اكلی سا دس ادسان ٍ سفشبس داسًذ. چٌبًچِ  ؿَد. لبثلیز ٍ اّذاف ساّجشدی آهَصؽ فبلی وـَس هحؼَة هی

سَاًذ ثْششیي  ثبؿذ هی ّبی آهَصؿی وِ خَد ّوؼبص ثب عجیقز هی ی هشسجظ ثب سَػقِ دبیذاس دس هحیظ ٍ هٌؾش ػبخشوبىّب لبثلیز

 ؿیَُ ثشای یبدگیشی دس حفؼ هحیظ صیؼز ٍ ػقی دس وبّؾ هلشف اًشطی ثبؿذ.

ِ وِ فشٌّگ ػبصی ّذف ٍاالی عشح هذسػِ ػجض، ػبخشي الگَی كحیح فشٌّگی ٍ سفشبسی صیؼز هحیغی اػز، ثب ٍػَد ایٌى

ثش اػز، ثذیْی اػز ًشیؼِ آى ثِ ًْبدیٌِ ؿذى فشٌّگ صیؼز هحیغی، دبیذاسی سَػقِ ٍ حفبؽز اص  فشایٌذی صهبى

صیؼز هٌؼش خَاّذ ؿذ. ثٌبثشایي هذاسع ػجض سالؿی ثشای آؿشی دادى اًؼبى ٍ هحیظ صیؼز اػز. ثِ ایي اهیذ وِ دس  هحیظ

 ع یبثٌذ، ثلىِ ػبهقِ ٍ ؿْشی ػجض داؿشِ ثبؿین.آیٌذُ ًِ سٌْب هذاسع ػجض دس ػبهقِ سٍا
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