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 ػاختواى اًشطی ٍ
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  سرلک سیاهک

 ، داًطگاُ ازاد ٍاحد خویيهعواری ارضد کارضٌاسی داًطجَی -1

 

 

 چکیدُ

ِ . تاؿدذ  هی(ؿذًی تدذیذ)تدذیذ قاتل ّای ػَخت تا فؼیلی ّای ػَخت خاًـیٌی اهشٍص دًیای ّای چالؾ هْوتشیي اص یکی  ّود

 هؼدوَلیت  هقوداساى  ٍ عشاحداى  چٌدذ  ّدش  تاؿدذ  هدی  اًشطی اص هٌثقی فٌَاى تِ هحیظ ٍ صهیي اص اػتفادُ پی دس ؿذُ اًدام کاسّای

ـ  فٌدَاى  تِ سا خَسؿیذ اًشطی کِ کٌذ هی تالؽ کلی اّذاف ایٌدا دس چٌذ ّش. داسًذ اًشطی تاصدّی پـشفت تا ساتغِ دس تیـتشی  هٌثد

 غیدش  ّدای  ػیؼدتن  هتغیدش  تداصدّی  تٌاتشایي. کٌذ هقشفی اٍلیِ ػشهایِ ػاخت ٍ اًشطی هلشف کاّؾ هٌؾَس تِ پایذاس ؿذًی تدذیذ

  ّدا  ػداختواى  گشهایـدی  ٍ ػشهایـدی  تدشای  اًدشطی  کلدی  تقاضدای  ٍ اًدشطی  اػتفادُ کاّؾ سٍی آًْا اثش ٍ خَسؿیذی فقال ٍ فقال

 تدش  دس سا ػداص  ٍ ػداخت  ٍ هقوداسی  اص خذیدذی  تقداسی   تَاًذ هی ًتایح ٍ تگیشد قشاس هَسدتشسػی اكلی هَضَؿ فٌَاى تِ تایؼت هی

ِ  ایي چٌذ ّش. کٌذ کوک پیـشفت تِ تَاًذ هی كٌقت اص ؿاخِ ایي تٌاتشایي تاؿذ داؿتِ ِ  هقالد ِ  تدش  فودذُ  عدَس  تد  ّدای  سٍؽ پاید

 ػدشاًدام . تاؿدذ  هدی  خَسؿدیذی  عشاحی ّای اًدوي هغالقات تحلیل ٍ تدضیِ هَسادی دس ٍ هقاالت هشٍس اص آهذُ دػت تِ توَسیکی

 تدشا  خذیدذ  ّای سٍؽ تِ تَخِ پغ کٌٌذ هی هلشف سا صیادی اًشطی آًْا الثتِ ؿذًذ، هذسى ؿْشّای الیٌفک خضء ّا خشاؽ آػواى

 .تاؿذ داؿتِ ّا ػاختواى اًشطی هلشف کاّؾ دس حیاتی ًقؾ تَاًذ هی ؿذًی تدذیذ ّای اًشطی

 اًشطی هلشف ػاص ، کاّؾ ٍ ػاخت ٍ خَسؿیذ ،  هقواسی اًشطی :کلوات کلیدی 
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  هقدهِ 1-

 هلدشف  هیدضاى  اص ای فودذُ  تخدؾ  فؼدیلی  ّدای  ػَخت. کٌذ هی تاصی سا ّا ًقؾ هْوتشیي اص یکی اًشطی پیـشفتِ کـَسّای دس

 دٍ داسای ؿدذًی  تدذیذ ّای اًشطی. ؿًَذ خایگضیي تَاًٌذ هی ؿذًی تدذیذ ّای اًشطی ایي کِ دٌّذ هی تـکیل سا خْاًی ػَخت

 فؼدیلی  ّدای  ػدَخت  ؿذى توام هغلة ٍ تیٌی پیؾ قاتل غیش ّای تحشاى تشاتش دس اًشطی هٌاتـ حفؼ دستاسُ هغالثی. ّؼتٌذ خٌثِ

 ؿدَد  هدی  آًْدا  یدافتي  پایداى  هٌدشتِ کِ صهیٌی اًشطی هٌاتـ اص اػتخشاج تغاتق فذم. ؿَد هی آًْا پزیشی تدذیذ قاتلیت هٌدشتِ کِ

ِ  صیادی تَخْات اخیش دِّ چْاس یا ػِ عی دس. تاؿٌذ داؿتِ فقیشی صًذگی آیٌذُ دس تقذی ّای ًؼل کِ ؿَد هی هَخة  دٍ ایدي  تد

 ّدش . اػدت  ؿدذُ  ػدغَ   ّوِ دس ػیاػی ّای گیشی تلوین ٍ الوللی تیي سٍاتظ سٍی آؿکاسی ّای گزاسی اثش تافث ٍ ؿذُ هَضَؿ

ِ  اًدشطی  هٌاتـ100% اص کوتش ٍ ّؼتٌذ هْوی تؼیاس هٌاتـ ؿذًی تدذیذ ّای اًشطی خْاى کـَسّای اص تؼیاسی دس چٌذ  اًدشطی  اٍلید

 .ّؼتٌذ ؿذًی تدذیذ ّای

 اًشطی آًْا هْوتشیي اص یکی پیـشفتِ کـَس ّش دس تگیشیذ ًؾش دس ؿذًی تدذیذ اًشطی هٌاتـ اص سا اٍلیِ اًشطی هٌاتـ صهیي کشُ دس اگش

ـ  اص اػتفادُ. دٌّذ هی تـکیل سا کوتشی تخؾ تاد ٍ خَسؿیذ چَب، ّای ػَخت ٍ اػت آب  هغووٌدا   ؿدذًی  تدذیدذ  اًدشطی  هٌدات

 .ؿَد هی آًْا پایذاسی تِ هٌدش ٍ دّذ هی کاّؾ سا هحیغی ّای آػیة

 اتدال   ایدداد  یدا  خْداًی  ؿدذى  گدشم  کداّؾ  تِ کوک ؿذًی تدذیذ هٌاتـ ایي. تاؿذ هی% 8 تقشیثا  ّا اًشطی ًَؿ ایي هلشف هیضاى

 هتدذاٍل  ّدای  ػیؼدتن  تا هقایؼِ دس الثتِ. سػاًذ هی هحیظ تِ ًیض ّایی آػیة اًشطی هٌاتـ ایي اص یک ّش چٌذ ّش. کٌذ هی پایذاسس

ِ  دس تؼیاسی ّای تکٌَلَطی ٌَّص اهشٍصُ کِ اػت ٍاضح. اػت پایذاستش ٍ پاکتش هٌاتـ ایي اص اػتفادُ دیگش  ٍ ّؼدتٌذ  پیـدشفت  هشحلد

 ٍ عشاحی ًؾشیِ تٌاتشایي .ّؼتٌذ خذیذی ّای ایذُ ٍ هفاّین هقشفی حال دس دائوا اًؼاًْا ٍ داسًذ تحقیق ٍ تشسػی تثِ تیـتشی ًیاص

 .ؿَد هی حوایت تؼیاسی ؿْشی هٌْذػاى ٍ هقواساى هٌْذػاى، تَػظ آیٌذُ ّای ػاختواى پیـشفت

 خَاّدذ  قشاس تحث هَسد تقذا  کِ تاؿذ فولی ّا ػاختواى تَػقِ دس سػذ هی ًؾش تِ کِ داسد ٍخَد تؼیاسی ؿذًی تدذیذ ّای اًشطی

 عشفی اص. اػت سؿذ حال دس ػشیقا  خوقیت سؿذ ٍ كٌایـ پیـشفت تا ّوگام اًشطی هلشف هیضاى اهشٍص دًیای دس تشتیة تذیي گشفت

 ػداختواى  سٍی اًدشطی  هلدشف  هیضاى سٍی تش کِ اػت یاًگ کي آًْا اص یکی کِ گشفتِ كَست هقواساى تَػظ کوی تؼیاس تحقیقات

 فقال غیش ّای اػتشاتظی تأثیش دستاسُ کاستشاى ٍ ػاصًذگاى هقواسات، ًؾش ًقغِ اص سا هلشف هیضاى ایي ًَیؼٌذُ. اػت تلٌذ تؼیاس ّای

 .اػت دادُ قشاس تشسػی هَسد تلٌذ ّای ػاختواى دس خَسؿیذی فقال ّای تکٌَلَطی ٍ خَسؿیذی
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  ضٌاسی رٍش -1-1

 ّدای  ػداختواى  دس خدایگضیٌی  فٌدَاى  تِ فقال ّای تکٌَلَطی ٍ خَسؿیذی فقال غیش ّای اػتشاتظی اص اػتفادُ تِ تَخِ تا تٌاتشایي

. دّدذ  تغییدش  هَضَفات ایي دستاسُ حذی تا سا هقواسات ٍ ػاصًذگاى ًؾشات ٍ کٌذ پش سا ّا فاكلِ تشخی کِ داسد ػقی هقالِ ایي تلٌذ،

 تحلیل ٍ تدضیِ ٍ هغالة هشٍس اص آهذُ تذػت ًتایح تَػظ کِ اػت توَسیکی ّای سٍؽ تشاػاع فوذُ عَس تِ تحقیق ایي

ـ  تدشای  سٍؽ ایي .اػت تـشیحی هغالقِ ایي دس ؿذُ اػتفادُ تحقیقی سٍؽ تٌاتشایي ؿَد هی حوایت هقاالت  اعالفدات  آٍسی خود

ِ  اٍلدیي  دس پدغ . اػدت  ؿذُ اػتفادُ خاًگی تخؾ دس هَخَد ّای اًشطی هلشف هیضاى ٍ اًَاؿ دستاسُ  ٍ هیدضاى  هغالقدِ،  ًدَؿ  هشحلد

ِ . کٌدذ  هدی  تیداى  خضئیدات  تدا  سا ؿدذًی  تدذیذ اًشطی کاستشدّای ٍضقیت ؿشایظ  ضدشٍستا   ٍ هحیغدی  کداس  ؿداهل  دیگدش  فثداست  تد

ِ  اٍلدیي  دس .اعالفاتاػدت  آٍسی خوـ کوی ٍ کیفی ّای سٍؽ اكلی هشحلِ دٍ اص تشکیثی غضاى یا هشٍسػیؼتواتیک  تخودیي  هشحلد

ِ  داسًذ دٍػت هقواساى کِ گشفتِ كَست خَسؿیذی ّایفقال تکٌَلَطی ٍ خَسؿیذی فقال غیش ّای اػتشاتظی تأثیش اص آگاّی تشای  تد

 هغالقات تحلیل ٍ تدزیِ تا هغالة ایي تأثیشات تخـی اٍلَیت هغالقِ هغالقِ، ّذف ػپغ ٍ کٌٌذ اضافِ ّا خشاؽ آػواى عضساحی

 اػتَدیَ ٍ پالع اًشطی افضاس ًشم اص اعالفات هقایؼِ ٍ اسصیاتی تشای تٌاتشایي. تاؿذ هی 4 خذٍل دس آهذُ تذػت ًتایح اص ای خالكِ ٍ

 اخدشای  کاؿفاى کِ کٌذ خلق سا دیگشی عشاحی پیـٌْاد تَاًذ هی ػاصی ؿثیِ اتضاس. اػت ؿذُ اػتفادُ اتَدهیک ػثض ػاص ٍ ػاخت

 .تاؿذ داؿتِ سا ّا اًتخاب اص ای هحذٍدُ اًشطی

 ٍ آب ؿدشایظ  ٍ ػداص  ٍ ػداخت  ًدَؿ  تِ تَخِ تا آٍسیذ تذػت ًتایح اص سا ػاص ؿثیِ تَاًیذ هی ؿوا کِ اًذکی ّای فشكت تا ساتغِ دس

ِ  تا سا ػاختواًی ّای هقیاع ّوِ خَدکاس عَس اتَدهیکثِ ػثض ػاختواى اػتَدیَ تاؿذ، هی فقال ّای ػیؼتن ٍ َّایی  ّدای  تشًاهد

3D-CAD یا GBXML-enabled آًالیضّدای  اخدشای  تدشای  تشسػی ایي دس کِ سٍیت اتَدهیک ٍ ٍاػاسی اتَدیؼک هثل خَاًذ هی 

 هوکدي  کداستشاى . اػت ػاص ٍ ػاخت ًَؿ ٍ ًیشٍ کِ اػت ًیاص هَسد کِ ٍسٍدی حذاقل هَسد ایي دس. ؿذ اػتفادُ حشاستی ػاصی ؿثیِ

 تَػض کِ ػاصی ؿثیِ تغییشّای ّوِ. داسد ٍخَد GUT ٍ BIM/CAD ّای تشًاهِ دس کِ تخَاٌّذ تیـتشی ٍسٍدی پاساهتشّای اػت

 كدٌقت  دس کِ اًشطی هلشف ػافت ّش هیضاى هحاػثِ تشای داسد کاستشد ًیض DOE 2 یا /gbxml -2 دس ؿذُ اكال  ٍ اسائِ افضاس ًشم

 .ؿَد هی اػتفادُ دساصی ػالیاى عی

  اًشطی هتذاٍل ّای ٍضقیت -2

  اًشطی خْاًی اّویت -1-2

 کاستشدّدای  تثدشای  اًدشطی  تَلیدذ  آؿداهیذًی،  آب کشدى تْیِ گشها، ایداد هثل داسًذ حیاتی کاستشسدّای اًشطی هٌاتـ اهشٍص دًیای دس

 تدا  ّایی اًشطی تتَاًذ کِ کٌین ایداد اتضاسّایی کِ اػت اسصؽ تا تؼیاس ها تشسای کِ تاؿیذ داؿتِ یاد تِ. غیشُ ٍ تشقی تَلیذات خاف،

 .ًکٌذ هلشف سا صیادی اًشطی ػیؼتن ٍ تاؿذ تشاتش ّن تا ّا ػیؼتن دس اًشطی خشٍخی ٍ ٍسٍدی ایٌکِ یقٌی. کٌذ تَلیذ کن هلشف
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 دس الثتِ ٍ اػت% 2 حاال کِ تاؿذ هی خوقیت ػالیاًِ سؿذ هیضاى آى دالیل ٍ اػت ؿذُ تیـتش اًشطی تقاضا هیضاى اخیش ػالْای عی

ِ  هیدضاى  ایدي  2050 ػدال  دس کِ ؿَد هی تیٌی پیؾ ٍ اػت تیـتش ًیض هیضاى ایي اص کـَسّا تشخی ِ  دس ٍ تشػدذ  تشاتدش  دٍ تد  ًتیدد

ِ  اًشطی تقاضا 2050 ػال دس ّوچٌیي. تگیشد قشاس تَخِ هَسد تایؼت هی اقتلادی سؿذ اداهِ تا صًذگی اػتاًذادّای  10 اص تدیؾ  تد

  تیـدتشی  هحیغدی  تَخْدات  تٌداتشایي . تشػذ اهشٍصُ سا 3 -5 تِ کِ سػذ هی ًؾش تِ اٍلیِ اًشطی تقاضا حالیکِ دس سػذ هی اهشٍص تشاتش

 تگیشد. كَست پیـشفت حال دس ٍ پیـشفتِ کـَسّای دس فوَهی ٍ كٌقت تخؾ دس تایؼت هی

 

ِ  تقاضدا  کِ دّذ، هی ًـاى ّا تشسػی تشتیة تذیي. ؿًَذ هی آگاّتش آلَدگی هـکالت اص هشدم آیٌذُ دس کِ اػت ایي تش افتواد  اٍلید

 اػدیذی،  ّدای  تداساى  فلدل  ٍ آیٌدذُ  دس ّدَایی  ٍ آب تغییدشات  دستاسُ هشدم صهاى ّویي دس. اػت سؿذ حال دس هثاًی اًشطی ٍ اًشطی

 ٍ آب الگَّای تغییش تِ اؿاسُ دًیا هختل  ّای تخؾ دس َّایی ٍ آب تغییشات. ؿًَذ هی آگاّتش هَاسد ػایش ٍ اٍصى الیِ ؿذى ػَساخ

 ٍ آب پزیشی تغییش تا تٌْا تَاى ًوی سا هَضَؿ ایي. ؿَد هی گشهتش خْاى کِ هقتقذًذ کاسؿٌاػاى داسد هذت کَتاُ دس تٌْا ًِ َّایی

 .کشد تقشی  عثیقی َّای

 دس کدشتي  اکؼدیذ  دی اًتـداس  اكدلی  هـدکل .  ّؼدتٌذ  گشهایـی فَاهل اص یکی ًفت ٍ صغال ػَصاًذى تخلَف اًؼاًی ّای فقالیت

ِ  اهشیکدا  هدَسد  ایدي  دس. اػت کوتش پیـشفت حال دس کـَسّای دس Co2 اًتـاس کلی عَسی تِ اػت كٌقتی ٍ پیـشفتِ کـَسّای  تد

 ؿدوالی  ؿدْشّای  هیاًگیي عَس تِ. اػت اسٍپایی کـَسّای تشاتش دٍ کِ کٌذ هی هٌتـش سا خْاًی Co 2 اص%  23 اهشٍصُ هیاًگیي عَس

 تي هی سػذ. 8/2ایي هیضاى دس اسٍپا تِ  .کٌٌذ هی ٍاسد اتوؼفش تِ سا کشتي تي 6 ػاالًِ ػایشیي ٍ هکضیک کاًادا، خولِ اص اهشیکا

 اًرشی جْاًی تقاضا-2-2

 قدشى  دس ٍ ؿدذًذ  کوتدش  ّدا  ػدَخت  اخیش دِّ چٌذ عی دس. تاؿذ هی فؼیلی ّای تخَػ اص خْاًی اًشطی اػتفادُ اص%  80 اهشٍصُ

ِ  افدضایؾ  هلشف هیضاى کل دس تٌاتشایي .اػت یافتِ افضایؾ1990 ػال اص گاص ٍ ًفت هلشف هیضاى. اػت ؿذُ ًیض کوتش حاضش  داؿدت

 ّدای  اًدشطی  هیدضاى  ٍ یافتِ افضایؾ خَسؿیذی اًشطی تِ تَخِ. سػیذ خَاٌّذ پایاى تِ سٍصی عثیقی هٌاتـ ایي کِ اػت ٍاضح. اػت

 هدا  اگش. اػت هقذاس ّویي ًیض اهشٍصُ ٍ تَدُ%  11 حذٍد اتالف ٍ تیَهغ هیضاى 1990 ػال دس .اػت هاًذُ تاقی ثاتت ؿذًی تدذیذ



  هعوارایراى سراسری اًجوي ّای صٌفی هٌْدساى کاًَى

 ّوایص بیي الوللی هعواری،عوراى ٍ ضْرسازی در ّسارُ سَم

 44تیر هاُ  -تْراى 

5 

 

 اًدشطی  هلشف%  45 هیضاى تِ کٌین کن صهیي حشاستی اًشطی ٍ خَسؿیذ تاد، هثل ؿذًی تدذیذ ّای اًشطی هیضاى اص سا قثلی تیَهغ

ِ  ؿدذًی  تدذیذ ّای اًشطی اص اػتفادُ چٌذ ّش. سػذ هی55% حذٍد 2006 ػال تشای کِ سػین هی ػال ّواى دس خْاًی اٍلیِ  اص کد

 یدا  Ej 500/473 اص تدیؾ  ػال ّش اًشطی کلی هلشف هیضاى هَخَد اعالفات تشاػاع اػت کن ٌَّص اػت ؿذُ تشاتش دٍ 1990 ػال

pwh 138/131 ػایش%  2/ 2 آتی ّای اًشطی% 6/ 3ٍ طًشاتَسّای تخؾ ّؼتِ ای% 20 / 7 عثیقی گاص ،%  35 ًفت ػْن. تاؿذ هی 

ـ  اص اػدتفادُ  ػدوت  تِ سٍ تـش اخیش ػالْایاػت  %5/0ٍ ػایش هٌاتـ  25/ % 3 صغال%  10 سفت ّذس ٍ تیَهغ  تدذیدذ  اًدشطی  هٌدات

 .خْاى ؿذى گشم ٍ ػَخت ّای ّضیٌِ افضایؾ دلیل تِ اػت آهذُ ؿذًی

 ػدالْای  تدیي  ًفت هلشف هیضاى ایٌکِ یقٌی سػٌذ هی پایاى تِ 2040 ػال دس ًفتی هٌاتـ ( IEA)اًشطی الوللی تیي آطاًغ عثق تش

 تِ کِ ؿَد هی تیٌی پیؾ ٍ کٌذ هی هلشف ًفت ؿثکِ تیلیَى 800 حذٍد خْاى. اػت داؿتِ افضایؾ%  40 حذٍد 2030 تا 2006

ِ  تشیلیَى 2 حذٍد ًفتی هٌاتـ ؿَد هی تیٌی پیؾ. تشػذ ًیض تـکِ تیلیَى 900  300 حدذٍد  2030 ػدال  سد تٌداتشایي  تاؿدذ  ؿدثک

 تاؿذ هی کافی ػال 10 هلشف تشای تٌْا هیضاى ایي ٍ هاًذ هی تاقی ؿثکِ تیلیَى

   ّا ساختواى در ًیاز هَرد اًرشی-3-2

 .داسد ٍخَد هحیظ تا(ضشتِ) تواع هختل  ػغح چْاس ػاص ٍ ػاخت هشحلِ ّش دس کلی عَس تِ

 .  کشد تقؼین ًْایی ٍ ػیؼتوی خشٍخی، ٍسٍدی، ّای ضشتِ تِ تَاى هی سا آًْا

ِ  خام هَاد اص دسكذ 40 حذٍد کِ کشد هـاّذُ تَاى هی ػاص ٍ ػاخت تخؾ دس تش ٍاضح عَس تِ %  ّوچٌدیي  ٍ دس خْداى  دس ػدالیاً

ِ  26- 20%  حدذٍد  ّا ػاختواى ّای خشٍخی ؿًَذ هی هلشف تخؾ ایي - ػاص ٍ ػاخت تخؾ دس خشٍخی اًشطی اص 36- 42  صتالد

 هقوداساى  ًقدؾ  تیـدتش  کٌتشل داؿتي تشای تٌاتشایي. ؿَد هی کن هحیظ دس ؿَد هی هلشف ّا ػاختواى دس کِ اًشطی 100%  ٍ ّا

 ّوِ دس سا اًشطی اص 40%  حذٍد خَدؽ ػاص ٍ ػاخت تخؾ کِ دلیل ایي تِ اػت هْن هقواساى تشای اًشطی هَضَؿ. ؿَد هی هْوتش

 .کٌذ هی هلشف خْاى

 سا کلدی  اًدشطی  اص 40 -30%  ػداختواى حدذٍد   ٍ ػاص ٍ ػاخت تخؾ کِ تیاتین آگاّی ٍاققیت ایي اص اػت الصم کِ سػذ هی ًؾش تِ

 تدا  سا Co2 اًتـداس  ّوچٌدیي  ٍ دّدذ  کداّؾ  سا اًدشطی  هلشف هیضاى تَاًذ هی خاًگی تخؾ کِ اػت ایي تش افتقاد. کٌذ هی هلشف

 دس تخلدَف  کدشد  اػتفادُ اػتشاتظی چٌذیي اص تَاى هی ّا پیـشفت ایي تا تٌاتشایي. کٌذ کوتش ؿذًی تدذیذ ّای اًشطی اص اػتفادُ

 .تاؿذ هی ػاختواًی اػتاًذاسدّای تا اًشطی ًیاصهٌذیْای ؿاهل کِ ػاص ٍ ػاخت تخؾ
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  ضدًی تجدید ّای اًرشی -4-2

ِ  چدَب  صغدال،  ًفت، هثل فؼیلی ّای ػَخت ؿَد، هی تَلیذ خْاى دس هختل  سٍؽ ػِ تِ اًشطی اهشٍصُ ِ  کد  ای کؼدتشدُ  عدَس  تد

ِ  کـدَسّای  دس فقدظ  چٌدذ  ّش اػت دػتشػی قاتل کـَسّا ّوِ تشای کِ ای ّؼتِ اًشطی ؿًَذ، هی اػتفادُ . داسد ٍخدَد  پیـدشفت

 دس عثیقدی  عدَس  تِ ٍ اػت کوتش فؼیلی ّای ػَخت تِ ًؼثت آى آلَدگی. اػت آػاى تؼیاس آى اص اػتفادُ کِ ؿذًی تدذیذ اًشطی

 ػیاػدت  ٍ تکٌَلدَطی  دس اخیش ّای پیـشفت .اػت خْاًی اًشطی کلی تقاضا اص 8%  حذٍد اًشطی ًَؿ ایي تشای تقاضا. اػت دػتشع

 آتدی  اًدشطی  آًْدا  اص تش قذیوی ٍ صهیي گشهای ٍ هغ تیَ خَسؿیذ، تاد، اًشطی هثل ؿذًی تدذیذ ّای اًشطی اص اػتفادُ هٌاػة ّای

 اًشطی کِ کشد گیشی ًتیدِ تَاى هی کشدین تیاى ها کِ هغالثی عثق تش. ؿَد 21 قشى دس هٌاتـ ایي 50%  اػتفادُ تِ هٌدش تَاًذ هی

ِ  گشهدا  اًتـداس  ٍ اًؼاًی ّای آػیة هَخة کِ صائذ هَاد اًتـاس ٍ تلادفی فدایـ خولِ اص اػت هـکالت تشخی تا ّوشاُ ای ّؼتِ  تد

 .داسًذ سا هحیظ تِ سػاًذى آػیة هثل تیـتشی هقایة فؼیلی ّای ػَخت حالیکِ دس ؿَد هی ػشهایـی ػیؼتن عشیق اص اتوؼفش

 دی هقدل  اتوؼدفشی  ّدای  کٌٌدذُ  َدُلد آ تٌاتشایي ؿَد ًوی ػَصاًذى هشاحل ؿاهل کِ تیَهغ خضء تِ ؿذًی تدذیذ ّای تکٌَلَطی

 ػدَخت  اص اػدتفادُ  صائدذ  هَاد ایي دس تَلیذ ػالهت هـکالت تِ تَخِ. کٌذ هی ایداد ػَلفَس اکؼیذ ًیتشاٍع، اکؼیذ کشتي، اکؼیذ

ِ  ؿدذًی  تدذیدذ  ّدای  اًدشطی . کشداًذ»  خذیذ هحل اًتخاب ّای فشكت ّا هی تشتش سا ؿذًی تدذیذ ّای  داسًدذ  ای گؼدتشدُ  داهٌد

  .تشًذ هی تاالتش سا هٌاتـ اهٌیت ٍ داسًذ آتیـتی

 

   خَرضیدی اًرشی -5-2

ِ  چٌدذ  ّدش  .تثگیشد قشاس اػتفادُ هَسد ؿًَذُ تدذیذ اًشطی اٍلیِ هٌثـ فٌَاى تِ تَاًذ هی خَسؿیذی ّای اؿقِ  اص تخـدی  فٌدَاى  تد

ِ  اػت) کـٌذ( خضسٍهذ ٍ تاد اهَاج سعیق اص اًشطی تِ یاتی دػت. اػت تواع دس صهیي َّای ٍ آب تا اًشطی هؼتقین هٌثـ ِ  کد  الثتد

 .ؿًَذ هی هحؼَب ًیض تیَلَطیکی هٌاتـ
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ـ  ایدي  چٌذ ّش. ؿَد اػتفادُ اًشطی تشای هٌثقی فٌَاى تِ خاًگی تخؾ دس تَاًذ هی اًشطی ًَؿ ایي  هدَسد  تخدؾ  دٍ دس اًدشطی  هٌثد

 : گیشد هی قشاس تَخِ

 هدی  قدشاس  اػدتفادُ  هدَسد  هحیغدی  فٌَاًفاکتَسّای تِ فقال غیش خَسؿیذی اًشطی صیادی ػالْای تشای:  فقال غیش خَسؿیذی اًشطی

 خَسؿدیذی  اًشطی اص کِ داسد ٍخَد ّا ػاختواى عشاحی سٍی تیـتشی فـاس پغ اػت ؿذى گشم حال دس خْاى کِ چٌذ ّش. گشفت

 تدا  سا آى تدَاى  هدی  ؿدَد  هدی  ػاعـ اًشطی فؼیلی ّای ػَخت اص کِ ّوچٌاى. ؿَد اػتفادُ سٍؿٌایی ٍ ػشهایـی گشهایـی، تشای

 خَدؽ خَسؿیذی فقال غیش عشاحی ّای ٍضقیت .ؿَد هی Co2 اًتـاس کاّؾ تِ هٌدش کاس ایي ٍ کشد خایگضیي خَسؿیذی اًشطی

 خَسؿدیذ  هدضا اػتفادُ -  خَسؿیذی هؼتقین غیش اػتفادُ -  خَسؿیذ هؼتقین اػتفادُ :تاؿذ هدضا تخؾ پٌح كَست تِ تَاًذ هی

  فقال غیش ػشهایـی -  حشاستی کٌٌذُ رخیشُ تَدُ

 

 هدَسد  دس هثدال  تشای داسد توشکض خَسؿیذی ّای اؿقِ اص کاستشد قاتل گشهای تِ سػیذى سٍی تش اكال  ایي:  فقال خَسؿیذی اًشطی

 .اًشطی ایداد یا هشػَم گشهایـی ّای ػیؼتن تشای کٌذ هی خَسؿیذ اؿقِ اص سا اػتفادُ تْتشیي کِ هقتذل َّای ٍ آب
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ِ  تاؿدذ  هدی  یاًدگ  کدي  ّدای  پدشٍطُ  آخدشیي  اص یکی پیٌاکل تشج - اًگلؼتاى دس لٌذى پیٌاکل تشج. هَاسد اص یکی آًالیض -3  داسای کد

 خیاتداى  دس) هدشج  ٍ ّشج( تشّن ٍ ّن دس هذل عشاحی تا خشاؽ آػواى ایي تاؿذ هی ّا خشاؽ آػواى ػثض ٍ اکَلَطیکی خلَكیات

ِ  پیذسػَى فاکغ تَػظ 2008 ػپتاهثش دس آى ػاخت پشٍطُ. اػت گشفتِ قشاس لٌذى گیت تیـاب  ٍ هقوداسی  اداسُ سئدیغ  فٌدَاى  تد

 .تاؿذ هی خْاى تلٌذ تشج دٍهیي اًگلیغ دس ؿاسد تشج اص پغ ٍ هتش 288 خذٍد آب عَل. ؿذ ؿشٍؿ CBRE گشٍُ

  خَسؿیذی فقال غیش عشاحی -1-3

  خَسؿیذ اص هؼتقین اػتفادُ-1-1-3

 خَسؿدیذی  هؼتقین اًشطی ایي .تاؿذ هی ؿْش ٍ صًذگی فضای کِ خَسؿیذی هؼتقین ّا اػقِ هیضاى کٌتشل سٍی هؼتقین اػتفادُ

 خَسؿدیذ  تاتؾ تِ هشتَط فوذُ عَس تِ کِ اػت عشاحی تٌکٌیک اص ًَفی تٌاتشایي. ؿَد هی ؿاهل سا خاًگی عشاحی اص هْوی تخؾ

 : اػت صیش كَست عشاحی هـخلات فوذُ. کٌذ هی پیذا ساُ ًؾش هَسد فضای تِ هؼتقین عَس تِ خَسؿیذ ّای اؿقِ. اػت

 .تاؿذ ؿوالی کشُ ًین دس خٌَب   ± 20 ˚ حذٍد آى صاٍیِ. تاؿذ خَسؿیذ ػوت دس تایؼت هی خَسؿیذ اؿقِ تشای ّا ػَساخ

 دٌّذ هی افضایؾ سا تاتؼتاى دس صیاد تؼیاس گشهای سیؼک گشهای سیؼک غشتی ّای پٌدشُ

 ؿَد اػتفادُ خذاسُ ػِ یا دٍ ّای پٌدشُ اص اػت تْتش -

 .تاؿذ خَسؿیذ ػوت تِ سٍ تایؼت هی صًذگی فضای هْوتشیي عشاحی دس - .
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 تؼیاس ّای پَػي اص تایؼت هی ک  دّذ کاّؾ ػاختواى داخل دس سا حشاستی ًَػاًات کِ دسًٍی گشهای ٍ حشاست خزب هٌؾَس تِ 

ِ  تا تٌاتشایي .ؿذ ػاختِ ػاص ٍ ػاخت قَاًیي تِ تَخِ تا ٍ یاًگ اکَلَطیکی عشاحی تشاػاع پیٌاکل پشٍطُ.ؿَد ػاختِ حشاستی  تَخد

 هلَى هٌؾَس تِ. داسًذ قشاس صهؼتاى ٍ تاتؼتاى دس آفتاب تاتؾ هؼیش دس ّا قؼوت ّوِ. ؿذ ػاختِ اًذک فقال غیش اًشطی قَاًیي تِ

 ّدای  ٍاحدذ  دس صهؼدتاى  دس ٍ ؿدَد  دادُ قشاس ػاختواى ؿوالی ٍ غشتی ّای دسقؼوت ّای ػَساخ تاتؼتاى دس آفتاب تاتؾ اص هاًذى

 خْدت  دس%30 چشخـدی  اػدت  هکقثدی  ًیوِ ؿکل تِ کِ ػاختواى ایي دس. تـَد خَسؿیذ اص اػتفادُ حذاکثش کِ هشکضی ٍ خٌَتی

 ایي اص تاد لٌذى دس ایٌکِ ّوچٌیي. خْت دٍ تشای تقشیثا  ˚ خٌَتی خَسؿیذ اص ًَس ًفَر ٍ هٌاػة تَْیِ هٌؾَس تِ داسد غشب تِ ؿوال

ِ  تَاًدذ  هدی  کِ اػت ؿفاف ّای پٌدشُ داسای خْت ّش حالیکِ دس. صد هی خْت  سٍص عدَل  دس ٍ دّدذ  اًددام  سا ّدَا  هٌاػدة  تَْید

 ٍ دّدذ  اًددام  دقیدق  طئَهتشی تَاًذ هی اتَدیؼک ػاص ٍ ػاخت الؼتَسیَ ٍب ػشٍیغ افضاس ًشم. تاؿذ داؿتِ سا هحیغی ًَس حذاکثش

 .دّذ اًدام اتَهاتیک عَس تِ اًشطی ػاص ؿثیِ ّای تشًاهِ اکثش تشای سا ٍسٍدی ّای فایل خضئیات

 اًدشٓطی  تدشای  اسصؿدی  تا ٍسٍدی ّای فایل ٍ اػت اًشطی فولکشد هقایؼِ تشای ػاصی ؿثیِ هَتَس DOE - 2/2  افضاس ًشم کاستشدّای

 خذٍل اعالفات اص پالع اًشطی افضاس ًشم سٍصاًِ ًَس ٍ خْات هثل خَسؿیذی هؼتقین اثشات آًالیض تشای تٌاتشایي. کٌذ هی ایداد پالع

 دادُ افدضاس  ًدشم  ایدي  اص تْتدش  اػتفادُ تشاتش کِ داؿت تَخِ تایؼت هی الثتِ داسًذ ٍخَد EPW فایل دس اکثشا  کِ کٌذ هی اػتفادُ 1

 .اػت دػتشع دس EPW فایل دس کِ تاؿٌذ TMY2 یا TMY فشهت تا تایؼت هی ٍسٍدی ّای

 فشهدت  ّدای  دادُ. اػدت  گزساًدذُ  سا تؼدت  هشاحدل  آصهایؾ هحل یک دس کِ اػت اعالفات هاِّ ػِ فایل TMY فشهت ّای دادُ

TMY2 قشاس اػتفادُ هَسد هغالقِ سایي دس ٍ تاؿٌذ تش ساحت کاستشاى تشای اػت هوکي کِ ّؼتٌذ ای یکؼالِ ّای فایل  ِ . اًدذ  گشفتد

 .تاؿٌذ هی TMY 2 فشهت تشاػاع اًذ ؿذُ اػتفادُ ػاصی ؿثیِ ٍ افضاس ًشم آًالیض تشای کِ ٍسٍدی ّای دادُ تشسػی ایي دس چٌذ ّش

 هدی  پدالع  اًدشطی  اص سا ّدا  خشٍخدی  .ؿَد هی اػتفادُ تاص اػتَدیَ ًتایح هقوَلی فشهت خشٍخی تِ سػیذى هٌؾَس تِ تشتیة تذیي

 فضدای  اص کدافی  هقدذاس  خْدات،  هثل قَاًیي تشخی تا 2 خذٍل ٍ TMYz فایل آًالیض. خَاًذ هی خغی كَست تِ سا ّای دادُ ٍ خَاًذ

 .اػت داؿتِ کاّؾ 20%  حذٍد پیٌاکل تشج اًشطی کلی هلشف هیضاى. اػت دػتشع دس سٍصاًًَِس  تا هٌاػة فضای ٍ ػثض
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  خَرضید هستقین غیر استفادُ-2-1-3

 هدی  اًتقال هؼتقین غیش ؿکل تِ گشها تٌاتشایي. ؿَد هی کشم فضا ٍ ؿَد هی اضافِ خَسؿیذ اؿقِ تِ گشها خزب فٌلش هَسد ایي دس

 سا گشهدا  خشیاى دیَاسّا حشاستی رخیشُ ایي. ّؼتٌذ تشا  گیشًذ هی قشاس خَسؿیذ تِ سٍ کِ خْت اص دیَاسّا اغلة كَست ایي دس. یاتذ

 عشیدق  اص تَاًدذ  هدی  دیَاس گشهای خشیاى .تاؿذ هی صیش هَاسد ؿاهل فاکتَسّا هْوتشیي تٌاتشایي کٌذ، هی کٌتشل ػاختواى داخل تِ

 .ؿَد اكال  هَاد ٍ ضخاهت

ِ  ٍ گشهدا  اًتقدال  دس تأخیش تشای اػت هتش ػاًتی 30- 20 حذٍد هقذاس ایي هؼکًَی - فضای تشای هثال تشای  - ضدخاهت  ایدي  الثتد

 .داسد ؿکًَت دٍسُ تِ تؼتگی

 خلدَگیشی  ٍ خَسؿدیذی  اًشطی حفؼ - تِ کاس ایي  .ؿَد هی اػتفادُ داخلی فضای دس کشدى تشا  گشها اتالف اص پیـگیشی هٌؾَس تِ

ِ  اختلاف تایؼت هی کِ کٌذ هی هٌتـش سا گشها ک  فضای اص دسكذ 20 -15 تقشیثا .کٌذ هی کوک ای گلخاًِ اثشات اص   فضدای  تد

 .ؿَد دادُ حشاستی رخیشُ

 ٍ یاتدذ  خشیداى  دٌّذُ خال ٍ دیَاس تیي  فضای هیاى دس ػاص ٍ ػاخت عشیق اص تَاًذ هی َّا حشاستی، آًی ّای هضیت تِ سػیذى تشای

 .ؿًَذ هی خَاًذُ تشٍتی دیَاسّای هقوَال  فٌاكش كَست ایي دس. ؿَد تشگشداًذُ اتا  تِ دٍتاسُ

ِ  ؿدذُ  عشاحدی  كدَستی  تِ تشج ایي. اػت ؿذُ هَضَؿ ایي تِ خاكی تَخِ پیاکل تشج عشاحی دس هَسد ایي دس  دّدذ  هدی  اخداصُ  کد

 فٌاكدش . کٌٌدذ  هدی  خلدَگیشی  صهؼدتاى  دس ػدشد  تادّدای  ٍسٍد اص آًْدا . ؿَد ٍاسد ػاختواى تِ) هحلَل( ػاصی سقیق هیضاى حذاکثش

 ؿدًَذ  هی حوایت) پٌدشُ پـت( ؿاتشی دسّای ًلة تا ٍ کٌٌذ هی خلَگیشی ؿذیذ تادّای ٍسٍد اص ای ؿثکِ تَسّای تاد، ؿکٌٌذُ،

ِ  تدشای  گیدشد  هدی  كَست ّایَْایی پاسک ٍ ّا تاغچِ دس گیاّاى کاؿت ٍ تضئیٌات ػشاًدام. کٌٌذ هی حفؼ ؿة دس سا گشها کِ  ضدشت

 تِ. کٌذ هی خلَگیشی داخلی فضای صیاد ؿذى گشم اص ٍ اػت تاتؼتاى دس خَسؿیذ ّای اؿقِ تشاتش دس حفاػ ًَفی ایٌکِ ٍ تاد گیشی

 .اػت داؿتِ تَخِ لٌذى ؿْش هحیغی ّای حؼاػیت ٍ َّایی ٍ آب ّای خٌثِ تِ ػاختواى خاسخی فضای دیگش فثاست

ِ  فلدضی  ؿثکِ اص کِ تاداػت تشاتش دس ػپشی تیشًٍی ّای الیِ اػت، الیِ چٌذ تلٌذ ػاختواى ایي استفاؿ ؿذ تیاى کِ ّواًغَس  ػداخت

 فدایق  تدشای . تاتؼتاى خَسؿیذ اص تشاع هحافؾت تشای ّؼتٌذ داس صاٍیِ یا کَتاُ کِ اػت تاؿَیی چَتی دسّای دٍم الیِ. اػت ؿذُ

 .ؿَد هی هـخق تٌؾین قاتل چَتی پاًل یک تا آپاستواى ّش ػشاًدام. اػت تشا  تؼیاس تقذی الیِ تْتش کاسی

ِ  دّدذ  هدی  اخاصُ کاستشاى تِ کِ اػت پزیشی اًقغاف ػشٍیغ اتَدهیک، ػثض ػاخت اػتَدیَ  هشاحدل  اٍلدیي  دس سا ّدا  ػداصی  ؿدثی

 کداستشاى  تِ ػادُ هذل یک فٌَاى تِ. کٌٌذ ایداد عشاسحی هشاحل دس ساحت خیلی سا سٍیت هذل ٍ دٌّذ اًدام تْیٌِ اًشطی تا عشاحی

ِ  تدشای  تٌْدا  افدضاس  ًدشم  هَسد سایي دس. دّذ هی ًـاى سا غیشُ ٍ گزاسی ػایِ خْاى کاسی، تشا  هیضاى ٍ ّا ؿکل هقایؼِ اخاصُ  ؿدثی

ِ  تیـتش ساحتی تشای. اػت الصم ػاختواى دس ّا اتا  کاسی، ػَساخ ػغَ ، ػاصی  فایدل  ٍ ؿدًَذ  هدی  پدشٍطُ  ٍاسد گَگدل  ّدای  ًقـد
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ِ  سٍسی کلیدک  ٍ تاکغ تکؼیت هحل دس پؼتی کذ یا پشٍطُ آدسع کشدى ٍاسد تا کاس ایي. ؿَد هی اًتخاب آًْا هیاى اص هٌاػة  دکود

 .گیشد هی كَست هحل یافتي

 ٍ CZ2 فدَم  دس ؿدَد  هدی  ًَؿتِ ػالیاًِ ٍاققی اعالفات پایِ تش اتَدیؼک ػثض ػاخت اػتَدیَ کِ تاؿیذ داؿتِ تَخِ تایؼت هی

TMY2 ػدثض  ػاخت اػتَدیَ. ّاػت سٍؽ ػایش اص تش دقیق ٍ ػشیقتش آػاًتش سٍؽ ایي تٌاتشایي. ّؼتٌذ ػالِ 30 اعالفات تشاػاع 

 ایٌودذل  اص اػدتفادُ  تدا  تٌداتشایي . اػت ًشهال هقواسی هذل یک ٍ کٌذ هی ایداد سا اًشطی آًالیتکی هذل خَدکاس كَست تِ اتَدیؼک

 افدضاس  ًدشم  هَسد دس چٌذ ّش. داد کاّؾ سا اًشطی تقاضا 35%  تَاى هی کِ اػت خَسػیذی هؼتقین غیش اػتفادُ فاکتَسّای هحاػثِ

 تاؿدذ:  هدی  صیدش  كَست تِ هختل  فلَل دس ػاص ٍ ػاخت ای الیِ چٌذ ػیؼتن تشتیة تذیي. کٌذ پیذا سا ؿوا پاساهتشّای تَاًذ ًوی

ِ  گشهایـدی  تخدؾ  سدس تیـدتش  ّدای  اًشطی تشای.تاد ٍصؽ سقن فلی اػت افقی كَست تِ آفتاب تاتؾ صهؼتاى سٍصّای دس  رسات ّود

 اص هٌاػدثی  هیضاى اخاصُ تٌْا چَتی تاؿَ دسّای تاتؼتاى گشم ّای سٍص دس .اًذ ؿذُ عشاسحی صهؼتاى ػشد ّای ؿة دس حشکت قاتل

ِ  ػیاس ک  ّوچٌیي. کٌذ هی اًگیض دل سا فضا کِ ٍصد هی هالیوی تاد ؿًَذ تاص ّا الیِ ٍقتی ٍ دّذ هی داخل تِ سا خَسؿیذ  تشداؿدت

 تشای ّا الیِ ّوِ تاتؼتاى گشم ّای ؿة دس .اػت خَسؿیذی ّای اؿقِ کشدى خٌک فلضی ؿثکِ کاس ٍ داخلی ػغح تشای ؿَد هی

 .گیشد هی كَست تَْیِ ٍ ؿًَذ هی تاص عثیقی کشدى خٌک

 

 

   خَسؿیذی (فایق) کٌٌذُ خذا اص اػتفادُ -3-1-3

 تدا  یدا  عثیقدی  كدَست  تِ گشها اًتقال تَػظ َّا یا آب هثل ّایی هحلَل اص ٍ اػت هفیذ ها صًذگی تشای خَسؿیذ اًشطی ایٌکِ یقٌی

 فٌَاى تِ تَاًذ هی آیتن ایي کلی عَس تِ. ؿَد تاصیافت خَسؿیذی هحفؾِ یا ػَالسیَم عشیق اص تَاًذ هی گشها. کٌذ هی اػتفادُ ًیشٍ

 کدشم  قثدل  اص خَسؿدیذی،  گشسهدای  رخیدشُ  فٌدَاى  تِ آى اص تَاى هی. ؿَد هی اضافِ هؼکًَی ّای تخؾ تِ کِ تاؿذ اضافی فضای

 .ؿَد. اػتفادُ ای گلخاًِ گیاّاى تشای یا تَْیِ تشای کشدى
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ِ  تایؼت هی کِ آٍسًذ هی تَخَد سا خْاى گشهای اص ای ؿثکِ آًْا ؿًَذ هی گشم ّا حفاػ کِ ّوچٌاى  کداسی  فدایق  کاهدل  عدَس  تد

 گشهدای  هقذاس آل ایذُ ؿشایظ یک دس. ؿَد پَؿیذُ آى تا تایؼت هی  ؿذُ) خالکاسی( تشا  کِ اتا  فضای اص 20-30%  حذٍد. ؿًَذ

 هحدافؼ  ٍ ػاختواى تیي َّا خشیاى تایؼت هی ًْایت دس ٍ ؿَد رخیشُ صهؼتاى دس اػتفادُ تشای تایؼت هی تاتؼتاى دس ؿذُ خزب

 اعالفدات  تخلدَف  ٍ تداد  ٍ سعَتت دسخْحشاست، کلی، ّای اؿقِ اص تخـی فاکتَسّای اًشطی هٌاػة رخیشُ هٌؾَس تِ. ؿَد کٌتشل

 تشتیثی کِ اػت كَستی تِ خشاؽ آػواى ایي عشاحی. گیشد هی قشاس تَخِ هَسد ػاختواى خغشافیایی هکاى تا ساتغِ دس َّایی ٍ آب

 .داسد پشٍطُ تخؾ تشیي خٌَتی ٍ تشیي ؿوالی دس سا صى تاد اص تشتیثی آپاستواى دیگش فثاست تِ. داسد سا ّا اؿقِ اص

 اخضائدی  اٍلیِ گشدؽ ػیؼتن ایي .یاتذ هی اداهِ پیکاى اًذاص چـن تا کِ آهذُ تاال ػاختواى اعشاف دس سا داخلی اتا  هحیغی اًغثا 

ِ  ؿدَد  هدی  ًاهیدذُ  تؼتِ اکَػیؼتن فٌَاى تحت هحل ایي. داسد هاسپیچی تاتـی، ؿکل کِ اػت خشاؽ آػواى اص  یاًدگ  تَػدظ  کد

 دس تداتؾ  اص اػدتفادُ  حدذاکثش  سا هْودی  ًقدؾ  ٍیظگدی  ایي اػت تشج ایي ّای ٍیظگی تشیي اصفوذُ یکی تٌاتشایي. اػت ؿذُ هقشفی

 هدی  فودل  ًیض تاتؼتاى آفتاب تشاتش دس ػاختواى اص هحافؼ تشای گزاسی ػایِ ػیؼتن ًَفی فٌَاى تِ چٌذ ّش. کٌذ هی تاصی صهؼتاى

 دس چٌدذ  ّدش . اػدت  تاتؼدتاى  دس هحدافؾی  هحدل  ؿدذُ  گزاؿتِ کاس ؿشقی ٍ ؿوالی ّای پلِ ساُ دس کِ هشکضی ّؼتِ چٌذ ّش. کٌذ

 .ؿَد گشدؿی اتا  فضای ٍاسد اػت قادس دها اػت کن خَسؿیذ تاتـی صاٍیِ صهؼتاى

 هْوتدشیي  اص یکدی  الثتِ. کٌٌذ هی آفتاب تاتؾ اص سا اػتفادُ حذاکثش داسًذ قشاس خٌَتی قؼوت دس کِ تاقیواًذُ ّای تخؾ ّوچٌیي

 عثقدات  تداالتشیي  تدا  پاییي عثقات اط ػثض فضای ایي. اػت گیاُ ٍ گل اص پش ّای تشاع تلٌذ ػاختواى سایي دس عشاحی ّای ٍیظگی

  اص پَؿدیذُ  ًَاحی تِ اػتفادُ قاتل ػثض ًَاحی ًؼثت کِ اػتهتشهشتـ  40700حذٍد تشج ایي دس ػثض فضای کل. ؿَد هی دیذُ تشج

. دٌّذ هی تْتشی احؼاع ًیض ػاکٌاى تِ حالیکِ دس کٌٌذ هی فول تاد تشاتش دس ػپشی فٌَاى تِ ػثض فضاّای ایي. اػت 1:1 گیاّاى

 کداّؾ  اعدشاف  دهای تٌاتشایي اػت ؿذُ خَسؿیذ تاتؾ اص صیادی دسكذ اًقکاع ٍ خزب تِ صیادی تَخِ پشٍطُ ایي دس ایٌکِ خالكِ

 .یاتذ هی
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ِ  هدَسد  سٍیت هذل ػغح ایي دس. کٌذ هی کوک ػاختواى فضای ؿذى خٌک تِ یاّاى ٍ خاک هشتَط ػغَ   قدشاس  تحلیدل  ٍ تدضید

ِ  ٍ ّدا  اتدا   هیاى استثاط ّا، اتا  تقذاد خولِ اص اػت ػاختواى کلی طئَهتشی خاٍی هذل ایي. گشفت  ّدای  تخدؾ  تدا  ّدا  آى ساتغد

ِ  اعالفدات  ًدَؿ  ایدي  تا. ّا پٌدشُ ّوچٌیي ٍ ػاخت کلی ػغح ٍ ؿکل ٍ خَسؿیذ تاتؾ خاسخی، َ  ٍسٍدی، فٌدَاى  تد  ػدثض  اػدتَدی

 ٍ ًدَؿ  هحدل،  هثدل  آپاستوداى  چٌدذ  چیذى اص پغ خالكِ عَس تِ تٌاتشایي. کٌذ آًالیض سا ػاختواى هفَْهی هذل تَاًذ هی اتَدهیک

ِ  تدا  تٌداتشایي . کٌدذ  هدی  افدالم  ػشیـ خیلی سا ًتایح افضاس ًشم ایي کلی ػاخت ٍ ػیتؼن ٍ آپاستواى عثقات  فداکتَس  تحلیدل  ٍ تدضید

 .داؿت ػشهایـی ٍ گشهایؾ تخؾ دس ػالیاًِ اًشطی رخیشُ 40%  حذٍد تَاى هی پشٍطُ ایي دس خَسؿیذ تاتؾ اص اػتفادُ

  حرارتی ذخیرُ حجن -4-1-3

 هَسد ػاختواى کشدى گشم تشای تا کشد رخیشُ سا آًْا تایؼت هی تٌاتشایي تاؿذ هفیذ سٍصّا ّوِ دس تَاًذ ًوی خَسؿیذ ّای اؿقِ

 داؿتِ ٍخَد خَسؿیذ اًشطی اص هؼتقین غیش اػتفادُ احتوال کِ اػت ؿذُ عشاحی سٍص چٌذ تشای فقظ کاس ایي. گیشًذ قشاس اػتفادُ

 تاؿذ
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ِ  داؿدت  تَخِ تایؼت هی چٌذ ّش .تاسگیش تتًَی ک  ٍ اػتخشّای یا آتی ّای دیَاسُ اًثاسّا، آب چَتی، دیَاسّای دس هثال تشای   کد

 آیٌدذُ  دس ٌَّص اها دادُ اًدام هحیظ تا دٍػتی تشای سا صیادی هَاسد تشج ایي حالیکِ دس پیٌاکل تشج دس الکَلَطیکی هقواسی فٌَاى تِ

 ٍخدَد  آصاد اًشطی ایي رخیشُ تشای سٍؽ ٍ ؿَد هی ػاختواى فضای ٍاسد کِ ًَس اص صیادی هقذاس ٍ اػت تیـتشی ّای تشسػی تِ ًیاص

. تگیدشد  قدشاس  تَخِ هَسد تایؼت هی ًیض ؿذُ گفتِ تاال دس کِ هَادی ٍصى چٌذ ّش. کشد اػتفادُ دیگشی خای دس آى اص تتَاى تا ًذاسد

 .تاؿذ داؿتِ تْیٌِ هلشف اًشطی اص کِ کٌذ خلق عشاحی تَاًذ هی اتَدیؼک ػثض اػتَدیَ اتضاس

 هحدیظ،  ّدَایی  ٍ آب ؿدشایظ  ٍ ػداختواى  ًدَؿ  تا هتٌاػة کِ آٍسیذ دػت تِ سا ًتایدی تَاًیذ هی ؿوا داسیذ کِ اًتخاتی حذاقل تا

ِ  تَاى هی ؿَد هی ػاصی ؿثیِ ػاختواى کِ ّوچٌاى. تاؿذ حافؾتی ّای ٍیظگی ٍ فقال ّای ػیؼتن  هلدشف  کداّؾ  فولکدشد  تد

 اص 95%  حذٍد دیَاسّا کشدى تاسیک یا حشاسستی هَاد اص اػتفادُ تا هثال تشای کِ دّذ هی ًـاى آًالیضّا تٌاتشایي. داد اهتیاص آى اًشطی

 .ؿَد هی گشها تِ تثذیل خَسؿیذی اًشطی

  فقال غیش ػشهایـی -5-1-3

 اػدتفادُ  کٌتدشل  ٍ گشهدا  اتدالف  تشسٍی اکثشا  کِ گشفتِ كَست داخلی دهای تْثَد ٍ اًشطی هلشف کشدى کن تشای صیادی ّای تالؽ

 هدا  هدَاسد  تشخدی  دس کِ داسد ٍخَد احتوال ایي. ؿَد هی خَاًذُ فقال ػشهایـی فٌَاى تحت ٍ داسد توشکض ّا ػاختواى دس حشاست

 ّن تا اخضایی اص هقواس عشاحاى.تشداسین ػاختواى سسٍی اص حشاست ایٌکِ یا کٌین خلَگیشی داخلی فضای تِ گشها ؿذى ٍاسد اص تتَاًین

 .اػت ًـذُ اضافِ فقالی غیش ػشهایـی ػیؼتن هَسد سایي دس چٌذ ّش. یاتٌذ دػت ّذف ایي تِ کِ کٌٌذ هی اػتففادُ
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  گیشی ًتیدِ -4

 تٌداتشایي . ًیؼتٌذ پایذاس اًشطی هٌاتـ کِ ًذاسد ٍخَد ؿکی ّیچ اقتلادی لحاػ اص ٍ اػت ؿذى گشم حال دس اهشٍصُ خْاى تِ تَخِ تا

 هَخدة  تَاًذ هی کِ ؿَد هی دیذُ اًشطی عشاحی دس کاس ایي توَسیکی كَست تِ چٌذ ّش. داسد ٍخَد آیٌذُ دس پایذاس عشاحی تِ ًیاص

 .تگیشد قشاس تَخِ هَسد تلٌذ ّای ػاختواى عشاحی دس تایؼت هی اًشطی تثذیل ًَؿ ایي. ؿَد عشاسحی تغییش

 سا فقدال  ّدای  تکٌَلَطی ٍ فقال غیش خَسؿیذ ّای اػتشاتظی ًَیؼٌذُ تلٌذ ّای ػاختواى دس خَسؿیذی اًشطی اص اػتفادُ هٌؾَس تِ

 ػشهایـدی  ٍ حشاستدی  رخیشُ فایق اص اػتفادُ هؼتقین غیش ٍ هؼتقین اػتفادُ هشحلِ اٍلیي دس. اػت دادُ قشاس تحلیل ٍ تدضیِ هَسد

 هدَسد  ایدي  دس دیگدش  فثاست تِ. گشفت قشاس هحاػثِ هَسد فقال غیش ّای اػتشاستظی تِ سػیذى تشای اكلی فاکتَس فٌَاى تِ فقال غیش

 ؿدذُ  دادُ ًـاى ˚ ٍ ؿش  ؿوال، 431 ؿواسُ خذٍل دس خالكِ عَس تِ آهذُ دػت تِ ًتایح ٍ خَسؿیذی فقال ّای تکٌَلَطی آًالیض

 .اػت

ِ  فولدی  ؿدفاف  ّای پٌدشُ تَػظ کِ َّایی ٍ آب هحافؼ ّؼتِ خْت داسد، سا عشاحی دٍ ّش کِ پیٌاکل تشج دس تٌاتشایي  فٌدَاى  تد

 اثدشات  ؿدٌاخت  تدشای  هٌؾدَس  تدذیي  .ؿذ اًشطی رخیشُ 30%  تِ هٌدش خَسؿیذی هؼتقین تــقات اص اػتفادُ دس هَثش فاکتَسّای

 چْداس  ػیؼدتن  یک پیٌاکل تشج دس. گشفت قشاس تحلیل ٍ تدضیِ هَسد هختلفی گاًِ چٌذ ّای ػیؼتن خَسؿیذ هؼتقین غیش اػتفادُ

 فدایق  اص اػدتفادُ  تقذی فاکتَس. آیذ تَخَد اًشطی کاّؾ 35%  هَسر ایي دس کِ ؿذ ایي تِ هٌدش ًتایح تٌاتشایي. ؿذ عشاحی ای الیِ

ِ  هشاکدضی  اتا  پیٌاکل تشج دس تخؾ ایي دس تٌاتشایي. اػت ّوشاُ ّای هحذٍدیت تا تحقیقاتؾ کِ اػت خَسؿیذی  ًدَفی  فٌدَاى  تد

 .ؿَد هی اًشطی رخیشُ 40%  تِ هٌدش ٍ ؿَد هی حوایت ػثض فضای ٍ فولی ّای پٌدشُ تا کِ کٌذ هی فول عثیقی تَْیِ دٍدکؾ

 ٍ فقال غیش ػشهایـی ػیؼتن تلٌذ ػاختواى ایي هتأػفاًِ. اػت اتا  سایي دس تاد خْت ؿذى هؼتَلی تشج ایي دس تَخْات اص تشخی

 ؿدذُ  سفایدت  حشاستدی  کٌٌدذُ  رخیشُ هَاد تشخی تا ػثض فضای تغییش تا حذی تا ٍیظگی ایي چٌذ ّش ًذاسد سا گشهایی رخیشُ ؽشفیت

 ػدشاًدام . اػدت  ؿدذُ  عشاحدی  ّدای  ػیؼتن تشخی ایداد هَخة کِ اػت تلٌذ ّای تشج عشاسحی دس هْوی فاکتَس هَاد ٍصى. اػت

ِ  دّدذ  هدی  ًـداى  هغالقدات  ایي تحلیل ٍ تدضیِ. داسًذ خَسؿیذی اًشطی اص اػتفادُ تشای صیادی پتاًؼیل تلٌذ ّای ػاختواى  تدا  کد

 ٍ گشهایـدی  اًدشطی  تقاضدا  کداّؾ  دس تدَخْی  قاتدل  اثشات تلٌذ ّای ػاختواى دس خَسؿیذی فقال غیش ّای اػتشاتظی کشدى اضافِ

 .ؿَد هی هـاّذُ ػالیاًِ ػشهایـی

 غیدش  ػشهایـدی  ّای ػیؼتن ٍ حشاستی رخیشُ هؼتقین، غیش ٍ هؼتقین اػتفادُ تا هٌغثق ٍ ؿَد اػتفادُ تَاًذ هی ّا اػتشاتظی ایي

 ًیداص  هدَسد  اًدشطی  تقاضدا  اص ای فودذُ  تخدؾ  ٍ ؿَد اضافِ تَاًذ هی خَسؿیذی فقال تکٌَلَطی تِ تَخِ دیگش فثاست تِ. تاؿذ فقال

 دس فقدال  ّدای  تکٌَلدَطی  ػدایش  ٍ PV ّدای  پاًدل  تدا  تَاًذ هی اها ًیؼت صیاد چٌذاى هقذاس ایي چٌذ ّش. دّذ تـکیل سا ػاختواى

 .تگیشد قشاس اػتفادُ هَسد تلٌذ ّای ػاختواى
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