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:قبل از انقالب صنعتی
ا معماری با محدودیتهای فرمی و فنی همزمان ب

منابع فراوان

:بعد از انقالب صنعتی
اهمیت بیشتر انرژی و معماری با هدف کاهش 

مصرف انرژی 

کاهش منابع و افزایش بهای 
لودگی محیط زیست

 
انرژی، ا

استفاده از انرژیهای نو و 
سامانه های ایستا
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شهرنشینیفزایندۀوشتابانرشد

شهرهاجمعیتفزایش

انرژی منابعتقاضایومصرفافزایش

وهیافتافزایشبرابردوبهدهههردرجهاندرانرژی مصرف

مصرف،2025تا2005هایسالطیکهاستشدهبینیپیش

.یابدافزایش%54میزانبهجهاندرانرژی 

ایرانجملهازتوسعهحالدرکشورهایمصرفبیشتزین

2007–1980انرژی در بخش خانگی کشورهای مختلف از سال مصرف 
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انرژی کل%40حدود،1390سالدرنیرو وزارتسویازشدهمنتشرانرژی ترازنامهمبنایبر

ساختمانبخشبهمربوط(انرژی مصارفسومیکازبیش)ایراندرمصرفی

ساختمانبخشدرجهانیمصرفمتوسطبرابر2.5بربالغانرژی مصرفایران

کربناکسیددیگازانتشاروتولیددرباالسهم

گردیطرفازوشدهشهرهاگسترشبهمنجرشهری جمعیتروزافزونافزایشطرفیکاز

جوی  یصرفهفرهنگگسترشعدمموجبارزانومطمئنانرژی منابعبهدسترسی

جمعیتوناخالصتولیددالرمیلیارد850حدودباترکیهنظیرهمسایهکشورهایدرانرژی مصرف

سالدرنفتتنمیلیون158حدودمعادلنفر،میلیون80

275حدودمعادلنفر،میلیون80جمعیتوناخالصتولیددالرمیلیارد300حدودباماکشور 

(2017)سالدرنفتتنمیلیون
سرمایش و گرمایش% 45
روشنای  ی% 25
وسایل برقی% 15
اتالف انرژی % 15

بخش مسکونی% 70
بخش اداری % 15
موزشی% 7

 
بخش ا

سایر% 8
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مربعمتربرساعتواتكيلو۵٨٢حدودانرژی مصرفايرانسردسيرمناطقدر

ازايبهساعتواتكيلو١۵٠حدوداروپاي  يكشورهايسردسيرمناطقدرعدداين

مربعمتر

ساعتواتكيلو٢۴۵حدودايرانمعتدلمناطقدر

ساعتواتكيلو١١٠اروپاي  يكشورهايدرعدداين

ساعتواتكيلو٣١٠حدودايرانساختمانهايدركلمتوسطمصرف

ساعتواتكيلو١٢٠حدوددراروپاي  يكشورهايدرمشابهشرايط

ساختمان وری بسيار اساسي بهره مشکالت 
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خورشیدباالیگرمایشیقدرت

هاساختمانگرمایشیباالیظرفیت

سمانبهگرمابازتابسطحکاهش
 
سماننمایانیکاهشدلیلبها

 
ا

بادسرعتکاهشدلیلبهطبیعیتهویهکاهش

اقلیم مناطق روستای  یبا خرد اقلیم مناطق شهری تفاوت خرد افزایش تراکم جمعیت و نیز تراکم ساختمان ها

حرارتیجزایر 

UHI (Urban Heat Island)

ش بر افزایش تقاضای انرژی و نیز کاهمستقیم تاثیر 
سایش حرارتی

 
ا

An urban heat island (UHI) is an urban area or metropolitan area that is significantly 
warmer than its surrounding rural areas due to human activities.
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Nighttime temperatures in UHIs remain high. This is because buildings, sidewalks, and parking 
lots block heat coming from the ground from rising into the cold night sky. Because the heat is 

trapped on lower levels, the temperature is warmer.
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The annual mean air temperature of a city with 1 million people or more can be 1–3°C 
warmer than its surroundings. 

In the evening, the difference can be as high as 12°C

Heat islands can affect communities by increasing summertime peak energy demand, air 
conditioning costs, air pollution and greenhouse gas emissions, heat-related illness and 

mortality, and water quality.

The phenomenon was first 
investigated and described 
by Luke Howard in the 1810s

Anthropogenic heat

https://en.wikipedia.org/wiki/Luke_Howard
http://glossary.ametsoc.org/wiki/Anthropogenic_heat
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اقلیم

محیط

انسان

15

انرژی
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انرژی های 
ر تجدید پذی

انرژی های 
خورشیدی 

انرژی باد 

انرژی 
گرمایشی 

زمین

تقالانوتوزیعساخت،درشدهمصرفانرژی شامل:پنهانانرژی -

نباطمرتبزیرساختیاومسکنساختدرشدهاستفادهمصالح
 
ا

سفردرشدهمصرفانرژی :نقلوحملبرایشدهمصرفانرژی -

خانگیمصارفوکاربرای

ویشسرما،گرمایشجهتشدهاستفادهانرژی :عملکردیانرژی -

داخلیفضاهایروشنای  یتامین
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ساختار فضایی پالن •

نوع سیستم جابجایی و سیاست های آن •

فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی•

انرژی مصرف شده در بخش حمل و
طراحی و ساختمان الگوهای )نقل 

(سازی

الحانرژی مصرف شده برای انباشتن، حمل و تولید مص•

برای تولید استفاده شده انرژی انرژی مصرف شده در حین ساخت ساختمان•
مصالح ساخَتمانی و تجهیزات

انرژی مصرفی وسایل گرمایشی و سرمایشی•

آب گرم مصرفیبرای تامین انرژی مصرفی •

هوابرای تهویه انرژی مصرفی •

روشناییبرای تامین انرژی مصرفی •

، برای روشناییانرژی مصرف شده 
تامین گرمایش و سرمایش

انرژی های تجدید پذیر
انرژی های 
خورشیدی 

انرژی باد 
ی انرژی گرمایش

زمین

در محیط شهریموجودانواع انرژی
Codoban & Kennedy 2008))

انواع حوزه های مصرف انرژی در شهر (Hui, S.C., 2000)
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صنعت،نظیرمختلفهایبخشدرانرژیبهمربوطحقوقیمقرراتوقواعدتمامدربردارندۀکهانرژیجامعقانونتاکنونایراندر

نشدهتصویبوتدوین-داردوجودکشورهاازبرخیدرکهایگونهبه-باشدغیرهونقلوحملشهری،فرمساختمان،کشاورزی،

اینهایبرنامهدرانسجامایجادباعثتواندمیانرژیبخشبامرتبطنهادهایوهاسیاستسازییکپارچهکهحالیدر.است

.گرددبخش

(سابتا)انرژیوریبهرهوتجدیدپذیرهایانرژیسازماناساسنامهانرژی،وریبهرهبهمربوطقوانینجملهاز

ساختمانملیمقررات19مبحثو(1395بهمن)تبصره6وماده13در

اروپاساختمانانرژیکاراییبخشنامۀ(EPBD, ،انرژیمصرفبرچسبساختمان،انرژیمصرفاستانداردهایسلسلهشامل،(2010

انرژیاطالعاتیسرویسوانرژیمصرفمانیتورینگانرژی،مدیریتوبرداریبهره
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شهرهاجمعیت جهان در ¾ و فعالیت بیش از سکونت 

بی اتومبیل و شهر فاقد کربن اکولوژیک، شهرهای / پایدار توسعه : راهکار

شهریانرژی موجود در نواحی % 80مصرف 

توجه به طراحی اقلیمی لزوم : راهکار

هوا      انتشار گازهای گلخانه ای و آلودگی 
شهری انرژی کارا طراحی : راهکار

کیفیت زندگی و کاهش شکل گیری جزایر حرارتی  
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و شاخص های سنجش کارایی انرژی محیط شهریمولفه ها

محیط ساخته شده 

آسایش اقلیمی در فضاهای شهری انرژی مصرفی در بخش ساختمان

انرژی مصرفی در بخش حمل و نقل
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انرژی 

انواع انرژی در محیط های شهری
بر اساس حوزه مصرف

، تامین برای روشنایی انرژی مصرف شده 
گرمایش و سرمایش

مصالح برای تولید استفاده شده انرژی 
ساخَتمانی و تجهیزات

انرژی مصرف شده در بخش حمل و نقل

(شامل الگوهای طراحی و ساختمان سازی ) 

فاکتورهای موثر بر مصرف انرژی

اقلیم 

مورفولوژی شهری

الگوی ساختمان ها

سیستم سرمایش و گرمایش

مقیاس کل شهررفتار استفاده کنندگان 

کمطالعه شهر بر مبنای نقشه های مختلف داده های مورفولوژی

مقیاس میانی

مطالعه الگوهای غالب

مقیاس خرد 

مطالعه بافت همگن 

مقیاس های ارزیابی کارایی انرژی در شهر

)Salat 2008, Baker And Steemers 2005, Codoban and Kennedy 2008)
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کارآیی انرژی در شهرانواع مقیاس های مورد مطالعه 

اقلیم شناسی 
برنامه ریزی 

منطقه ای

برنامه ریزی 
شهری

طراحی شهری معماری
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مدهماندنیودوامبامعنایبهپایداری دهخدانامهلغتدر
 
.استا

وردنکپایداری معنایبه"پایش"مصدرازمقاومتوبودنپایدارمعنایبهواژهاینمعینفرهنگدر

.استدادننشاناستقامت

یندنسلنیازهایگرفتننظردرباراحاضرنسلهاینیازکهاستایتوسعهپایدارتوسعه
 
نمایدتامینها

استفناوری وانسانطبیعت،شاملمنابعازبهینهوموثراستفادهپایداری کلیطور به

ندرکهجهانی
 
ینهاینسلحقوقوحالنیازهایگرفتننظردربابتوانندطبیعتوانسانا

 
باودها

ثارایجادبدونزیست،محیطازحفاظت
 
نبرمخربا

 
دهندحیاتادامها
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Sustainability

Futurity 

Environment

Participation

Equity

(Elkin ,1991)
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Brander)زيستمحيطوهاساختمانپايدارطراحيوريزي برنامهاصلشش and Taylor, 1998)

انرژي حفظ

بشرايطباهمراهي
 
هواي  يوا

جديدمنابعمصرفرساندنحداقلبه

کنندگاناستفادهبهاحترام

مکانبهتوجه

گراي  يکل

سطوح پایداری
منطقه و کالن شهر 

مقیاس شهر

(محله)مقیاس جامعه محلی 

مقیاس ساختمان 

(Jabareen, 2006)سطوح توسعه پایدار
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پایداری

مولفه های پایداری 

اجتماعی

فناوری

محیطی

سطوح پایداری

منطقه و کالن شهر 

مقیاس شهر

مقیاس محله

مقیاس ساختمان 

شهر پایدار

مدیریت و تولید انرژی

مدیریت و تولید آب

مدیریت پسماند

برنامه ریزی، مهندسی و معماری

مصالح ساختمانی پایدار

برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل

اصول طراحی شهری پایدار

حفاظت و بهسازی ابنیه و بافت های 
شهری موجود

عی حفاظت از منابع طبیعی و منظر طبی
زمین و حیات وحش

کاستن از میزان مصرف انرژی در 
توسعه نواحی جدید

(Salat and Bourdic 2012,
Jabareen 2006, scot 1998)


