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 چکیدٌ

تطيٗ ٘تبيج وبٞف ا٘تكبض ٌبظ زي اوؿيس وطثٗ ٚ تبثيط آٖ ثط ضٚ٘س ٌطٔبيف جٟب٘ي يىي اظ ٟٔٓ
ٞبي ذٛضقيسي ٔؿتمط زض ثبقس. زض ٔٙبعك قٟطي، ؾيؿتٓاؾتفبزٜ اظ ٔٙبثغ ا٘طغي تجسيسپصيط ٔي

ثبقس. تطاوٓ يب ٌيطي اظ ٔٙجغ پبيساض ا٘طغي ذٛضقيس ٔيثٟطٜ تطيٗ ضٚـتٞبي ؾبذتٕب٘ي، ٔٙبؾؾمف
فكطزٌي قٟطي يىي اظ پبضأتطٞبي فطْ ٚ قىُ قٟط اؾت وٝ زؾتطؾي ثٝ ا٘طغي تجسيسپصيط 

زٞس، ثٙبثطايٗ ضطٚضيؿت وٝ اثطات تطاوٓ ذٛضقيسي ضا زض ٔٙبعك ؾبذتٝ قسٜ تحت تبثيط لطاض ٔي
ٞب اظ ا٘طغي ذٛضقيس ثطضؾي قٛز. ٞسف ايٗ ٔغبِؼٝ اضظيبثي پتب٘ؿيُ ٌيطي ؾبذتٕبٖقٟطي ثط ثٟطٜ

ٞبي تطاوٓ قٟطي ٚ پتب٘ؿيُ ا٘طغي ا٘طغي ذٛضقيس زض ٔٙبعك قٟطي ٚ تؼييٗ اضتجبط ثيٗ قبذم
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ؾبظي تبثف ؾبِيب٘ٝ ذٛضقيس ثطاي ٞط يه اظ ثبقس. زض ايٗ ٔغبِؼٝ ٔسَذٛضقيس زض ٔميبؼ ٔحّي ٔي
 Solar Analystغبِؼٝ، زض عَٛ يه ؾبَ، ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ ؾغٛح ؾبذتٕب٘ي ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔ

ٞبي پٛقف ا٘جبْ ٌطزيس. اظ عطف زيٍط اضتجبط ثيٗ چٙسيٗ قبذم تطاوٓ قٟطي اظ جّٕٝ قبذم
ؾغح، آ٘تطٚپي، تطاوٓ جٕؼيت ٚ تطاوٓ ؾبذتٕب٘ي ثب تبثف ؾبِيب٘ٝ -ؾبيت، ٘ؿجت عطح، ٘ؿجت حجٓ

اؾتفبزٜ اظ ٔسَ ضٌطؾيٛ٘ي حسالُ ٔطثؼبت، ضٚاثظ ثيٗ  ضؾيسٜ ثٝ ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِؼٝ ثحث قس ٚ ثب
چٙيٗ پتب٘ؿيُ اؾتفبزٜ اظ زٚ ٘ٛع ٞبي تطاوٓ قٟطي ٔكرم ٌطزيس. ٞٓتبثف ذٛضقيس ٚ قبذم

( ٚ وّىتٛضٞبي PVٞبي يىپبضچٝ فتِٛٚتبييه ؾبذتٕب٘ي )ؾيؿتٓ ذٛضقيسي فؼبَ قبُٔ ؾيؿتٓ
)زض  507 تبثف ؾبِيب٘ٝ ذٛضقيسي اظ ( اضظيبثي قس. عجك ٘تبيج ٔيعاSTCٖحطاضتي ذٛضقيسي )

وٙس. قبذم )زض ٘ٛاحي پطاوٙسٜ( ويّٛ ٚات ؾبػت ثط ٔتط ٔطثغ افعايف پيسا ٔي 741٘ٛاحي فكطزٜ( تب 
Rؾغح ثيكتطيٗ ضطيت تؼييٙي، -٘ؿجت حجٓ

ضا ثب تبثف ؾبِيب٘ٝ ذٛضقيس ٘كبٖ  805/0ثطاثط ثب   2
ٞبي ٞبي ؾبذتٕب٘ي جٟت تٛؾؼٝ ؾيؿتٓچٙيٗ زض ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِؼٝ پتب٘ؿيُ ؾمفزٞس. ٞٓٔي

PV ٓٞبي ذيّي ثيكتط اظ ؾيؿتSTC ثبقس.تحت تبثيط زضجٝ فكطزٌي قٟطي ٔي 

آ٘تطٚپي، ا٘طغي تجسيسپصيط، تطاوٓ قٟطي، ؾيؿتٓ اعالػبت جغطافيبيي، فتِٛٚتبييه،  :ياشگان کلیدی

 وّىتٛضٞبي حطاضتي ذٛضقيسي

 

 مقدمٍ

زضنس اظ  75وٙٙس وٝ حسٚز قٟطي ظ٘سٌي ٔيأطٚظٜ ٘يٕي اظ جٕؼيت جٟبٖ زض ٔٙبعك 
 ٞبيزٞٝ زض قٟطي (. ٔٙبعك749: 2016، 1ٕ٘بيٙس )ِي ٚ ٕٞىبضأٖٙبثغ جٟب٘ي ضا اؾتفبزٜ ٔي

آيٙسٜ ايٗ ضٚ٘س ازأٝ ذٛاٞس  ٞبيزٞٝ زض ظيبز احتٕبَ ٚ ثٝ ا٘سيبفتٝ ٌؿتطـ ظيبزي ٌصقتٝ
ٞبي ظيؿت ٚ ٍ٘طا٘ي ثب افعايف جٕؼيت. (469: 2016، 2زاقت )ٟٔبجطي ٚ ٕٞىبضاٖ

اي زض ٞبي قٟطي ثٝ عٛض فعآيٙسٜٞبي وبضآٔس ثطاي ايٗ ؾىٛ٘تٍبٜٔحيغي، تمبضبي ا٘طغي
 يىي ؾبذتٕبٖ (. ثرف2008، 1، پب٘بٚٚ ٚ ٕٞىبضا2012ٖ، 3حبَ افعايف اؾت )ضأيطظ ٚ ِٛپع
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 ايٚيػٜ تٛجٝ اؾت الظْ ؾجت ٕٞيٗ ثٝ ٚ اؾت ا٘طغي وٙٙسٜ ٔهطف ٞبيثرف تطيٗاظػٕسٜ
 تٛأٖي وّي ٘ظط ٘مغٝ اظ. ٕ٘ٛز ٔجصَٚ زضؾبذتٕبٖ ؾٛذت ٔهطف ؾبظيثٟيٙٝ ٔمِٛٝ ٝث

 ثٟجٛز جٟت زض ٔٛثطي ٌبْ تٛأٖي ٔٙبؾت لٛا٘يٗ ٔطزْ ٚ تسٚيٗ ؾبذتٗ آٌبٜ ثب وٝ ٌفت
 ثٝ اػٓ عٛض ثٝ تجسيسپصيط ٞبيا٘طغي جبيٍعيٙي أب ثطزاقت، ٞبؾبذتٕبٖ زض ؾٛذت ٔهطف

 قٛ٘س،ٔي ٔحؿٛة وكٛضٔبٖ زض ا٘طغي تبٔيٗ ٔٙجغ تطيٗسٜػٕ وٝ فؿيّي ٞبيؾٛذت جبي
 ٚ فؼّي ٞبي٘ؿُ حمٛق تٛأٔبٖ ضػبيت ٚ ٍ٘طيآيٙسٜ آٖ، انّي ٔكرهٝ وٝ اؾت حّي ضاٜ

 ا٘طغي ٔٙبثغ اظ يىي ذٛضقيسي ا٘طغي .(1395اؾت )پبيٍبٜ وتبة ترههي ا٘طغي،  آتي
 2050 ؾبَ جٟبٖ تب زض ثطق ٙجغتطيٗ ٔثعضي تٛا٘سٔي پتب٘ؿيُ اؾت ٚ ثيكتطيٗ ثب تجسيسپصيط

 ٚ ذٛضقيسي ، فتِٛٚتبئيه2014 ا٘طغي زض ؾبَ إِّّي ثيٗ آغا٘ؽ ضاٜ ٘مكٝ ثٝ تٛجٝ ثبقس. ثب
ثطق وٕه  تِٛيس جٟب٘ي اظ زضنس 27، ثٝ  2050تب ؾبَ  تٛا٘سٔي ذٛضقيسي حطاضتي ا٘طغي
زؾتطؼ  زض پصيط يستجس ٞبيا٘طغي ٔٙبثغ تٕبْ ٔيبٖ (. زض2014إِّي ا٘طغي، آغا٘ؽ ثيٗوٙس )

 تطيٗٔحجٛة ٌطٔبيي( ا٘طغي ذٛضقيسي ظٔيٗ ذٛضقيسي، ثبز ٚ ا٘طغي قٟطي )ٔب٘ٙس ثبفت زض
 (.469: 2016اؾت )ٟٔبجطي ٚ ٕٞىبضاٖ،  ٔغبِؼبت فطاٚا٘ي زض ٔٛضز آٖ ا٘جبْ قسٜ اؾت ٚ

 ٔؼٕٛالً ٕٞبٖ ا٘طغي ٔٙجغ آقىبض ا٘طغي ذٛضقيسي ايٗ اؾت وٝ ٔحُ ثؿيبض ٔعايبي اظ يىي
 ٞط ٌيطيثٟطٜ ٞبؾبذتٕبٖ زض ذٛضقيسي ا٘طغي وبضثطز اظ اؾت. ٔٙظٛض ا٘طغي اؾتفبزٜ ٖٔىب
 اِىتطيؿيتٝ ٚ ؾطٔبيي ٚ ٌطٔبيي ٘يبظٞبي تأٔيٗ زضجٟت ا٘طغي ذٛضقيس اظ ثٟتط چٝ

 ٔٙبعك زض ٚيػٜ ثٝ أط (. اي1395ٗثبقس )پبيٍبٜ وتبة ترههي ا٘طغي، ٔي ٞبؾبذتٕبٖ
ثطاي ٌطفتٗ ا٘طغي ذٛضقيسي ٚ  ٚ ؾمف، زيٛاضٞب ٞب،ؾبذتٕبٖ پٛقف آٖ زض وٝ قٟطي،

ثبقس )ٟٔبجطي ٚ قٛ٘س، لبثُ اجطا ٔئي تجسيُ آٖ ثٝ ٌطٔب يب ا٘طغي حطاضتي ٚ ثطق اؾتفبزٜ
ٞبي ٔٛجٛز ثطاي (. اظ ايٗ ضٚ تؼييٗ پتب٘ؿيُ ا٘طغي ذٛضقيس ٚ فٙبٚضي469: 2016ٕٞىبضاٖ، 

زاقت.  ذٛاٞس ٟٔٓ ايٗ پيكجطز ثٝ بيب٘يق اؾتفبزٜ اظ ا٘طغي ذٛضقيس زض ٔٙبعك قٟطي، وٕه
قٟطٞب  ذٛضقيسي تؼييٗ پتب٘ؿيُ زض ظٔيٙٝ تحميمبت اظ ثؿيبضي ٞبيٕ٘ٛ٘ٝ اذيط ٞبيزٞٝ زض

-فؼبَ اظ زؾتٍبٜ ذٛضقيسي ٞبيٞبي فؼبَ ٚ غيطفؼبَ ا٘جبْ قسٜ اؾت. ؾيؿتٓثطاي ؾيؿتٓ

زض . وٙٙساؾتفبزٜ ٔيثطق  ٚ ٌطٔب ثٝ ذٛضقيسي تبثف تجسيُ اِىتطيىي ثطاي ٚ ٞبي ٔىب٘يىي

                                                                                                                                  
1
 . Panao et al 
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 ٌطٔبي تهطف زضآٚضزٖ ثٝ ثطاي ؾبذتٕبٖ عطاحي اظ فؼبَ، ٞبي ذٛضقيسي غيطٔمبثُ ؾيؿتٓ
وبٞف زٞٙس  فضب ثطاي ٌطٔبيف ٚ ؾطٔبيف ا٘طغي ضا ٔهطف ثط٘س تبذٛضقيس ثٟطٜ ٔي

(. ٔغبِؼبت ثؿيبضي زض ظٔيٙٝ تبثيطات فطْ قٟطي ثط ضٚي 469: 2016)ٟٔبجطي ٚ ٕٞىبضاٖ، 
اي ا٘جبْ قسٜ اؾت ٞبي ؾبذتٕب٘ي تب قٟطي ٚ ٘بحيٝا٘طغي ذٛضقيسي زض ٔميبؼ پتب٘ؿيُ
، ٚيجيٙتٖٛ ٚ 2014، 3، وب٘تطظ ٚ ٕٞىبضا2003ٖ، 2، پؿّٟٙٙط ٚ ٟٔسٚي2010، 1)ٔٛ٘تبٖٚ
(. ِي ٚ ٕٞىبضاٖ ضٚقي ثطاي اضظيبثي پتب٘ؿيُ ا٘طغي ذٛضقيسي زض ٔميبؼ 2010، 4ٕٞىبضاٖ

ؾبظي ٞبي قجيٝ٘ي ٚ عطاحي قٟطي ثب اؾتفبزٜ اظ ثط٘بٔٝقٟطي ٚ اضتجبط ثيٗ تطاوٓ ؾبذتٕب
ٞب ٚ ٕ٘بٞبي ا٘س. ثطاؾبؼ ٘تبيج ايٗ تحميك زؾتطؾي ثٝ ا٘طغي ذٛضقيسي ؾمففطاٞٓ وطزٜ

(. ؾبضاِس ٚ 755: 2016ٞب ٔطتجظ اؾت )ِي ٚ ٕٞىبضاٖ، ؾبذتٕب٘ي ثٝ تطاوٓ ؾبذتٕبٖ
ٞبي فطْ ثظ ثيٗ قبذمٞبي آٔبضي ثطاي وكف ضٚازض پػٚٞف ذٛز اظ ٔسَ 5ٕٞىبضاٖ

ٞب ٘كبٖ ا٘س. ٘تبيج آٖقٟطي ٚ پتب٘ؿيُ ا٘طغي ذٛضقيسي زض ٔٙغمٝ قٟطي ِٙسٖ ثٟطٜ ثطزٜ
ٞبي ؾبذتٕب٘ي ؾبظي ٔتغيطٞبي فطْ قٟطي، تبثف ذٛضقيسي اظ ؾمفزازٜ اؾت وٝ ثب ثٟيٙٝ

: 2015يبثس )ؾبضاِس ٚ ٕٞىبضاٖ، زضنس افعايف ٔي 45زضنس ٚ اظ ٕ٘بٞبي ؾبذتٕب٘ي تب  9تب 
اي تبثيط ؾٝ پبضأتط ٘ؿجت اثؼبز ؾبذتٕبٖ، آظيٕٛت ٚ پٛقف زض ٔغبِؼٝ 6(. ِي ٚ ٕٞىبضا16ٖ

ٞب ثٝ ايٗ ٘تيجٝ ا٘س. آٖٞب اضظيبثي وطزٜؾبيت ضا زض پتب٘ؿيُ ا٘طغي ذٛضقيسي ؾبذتٕبٖ
ا٘س وٝ افعايف ٘ؿجت اثؼبز ؾبذتٕبٖ ٚ پٛقف ؾبيت ٔٙجط ثٝ افعايف پتب٘ؿيُ ا٘طغي ضؾيسٜ

ا٘س وٝ ٞبي ؾبذتٕب٘ي ضا ثسؾت آٚضزٜٞبي اظ آظيٕٛتقٛز. ػالٜٚ ثط ايٗ زأٙٝٔيذٛضقيسي 
(. 233: 2015يبثس )ِي ٚ ٕٞىبضاٖ، ٞبي فتِٛٚتبييه افعايف ٔيٞب ػّٕىطز ؾيؿتٓتحت آٖ

ٞبي ٘بِت ٚ ٕٞىبضاٖ تبثيطات فطْ قٟطي ثط ضٚي پتب٘ؿيُ ا٘طغي ذٛضقيس، ثطاي ؾبذتٕبٖ
ا٘س ٚ تبويسي ثط تجسيس٘ظط ٚ تؼطيف فبظ اِٚيٝ ضا، ثطضؾي وطزٜ جسيس زض فبظ اِٚيٝ عطاحي

(. اٌطچٝ تطاوٓ قٟطي زض 690: 2015، 7عطاحي ٔحالت قٟطي زاض٘س )٘بِت ٚ ٕٞىبضاٖ
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ٞبي ٔرتّفي ثسؾت آٔسٜ اؾت ِٚي اعالػبت وٕي زض ٔٛضز ٔغبِؼبت ثؿيبضي ٚ ثٝ ضٚـ
ػالٜٚ ثطايٗ، وبضآٔستطيٗ فٙبٚضي  ٞب ٚجٛز زاضز.تبثيطات آٖ ثط پتب٘ؿيُ ذٛضقيسي ؾبذتٕبٖ

زا٘يٓ ٞبي ؾبذتٕب٘ي ٔٙبعك قٟطي ضا ٕ٘يثطزاضي اظ ا٘طغي ذٛضقيسي زض ؾمفثطاي ثٟطٜ
(. زض ايٗ ٔغبِؼٝ تبثيطات تطاوٓ قٟطي ثط ضٚي پتب٘ؿيُ 470: 2016)ٟٔبجطي ٚ ٕٞىبضاٖ، 

طؾتبٖ قٟ 4ٞبي فؼبَ ا٘طغي ذٛضقيسي زض ؾغح ٔٙغمٝ آٚضيذٛضقيسي ثب تٛجٝ ثٝ فٗ
 ؾبذت ٚ ؾبظيا٘جٜٛ افعايف ثٝ ضٚ اٞٛاظ، ثطضؾي قسٜ اؾت. زض ايٗ ٔٙغمٝ ثب تٛجٝ ثٝ ضٚ٘س

ٞب ضطٚضي اؾت ٚ اظ ٔؿىٛ٘ي، اؾتفبزٜ اظ ا٘طغي عجيؼي ذٛضقيس زض ؾبذتٕبٖ ٞبئجتٕغ
ٞبي ذٛضقيسي ثبقس. عطفي عطاحي تطاوٓ قٟطي ثبيس ثٝ نٛضت ؾبظٌبض ٚ ٕٞبًٞٙ ثب عطح

ٞبي ٞبي ذٛضقيسي فؼبَ، زض اضتجبط ثب ؾمفييٗ پتب٘ؿيُ تىِٙٛٛغيايٗ تحميك ثط تؼ
ؾبذتٕب٘ي ٔتٕطوع اؾت. ٞسف انّي تحميك حبضط ايٗ اؾت وٝ ثب تٛجٝ ثٝ اعالػبت ثسؾت 
آٔسٜ اظ ضٚاثظ ثيٗ ٔٛضفِٛٛغي قٟطي ٚ پتب٘ؿيُ ذٛضقيسي، وٕه ثٝ ايجبز قٟطي وٙس وٝ 

س. جٟت تؼييٗ تٛظيغ تبثف ذٛضقيس زض ثطزاضي اظ ا٘طغي ذٛضقيسي ٔٙبؾت ثبقثطاي ثٟطٜ
ؾبظي ا٘طغي ذٛضقيسي ثب اؾتفبزٜ اظ ؾيؿتٓ اعالػبت جغطافيبيي، ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِؼٝ، ٔسَ

ا٘جبْ ٌطزيس. چٙسيٗ قبذم تطاوٓ قٟطي، ثطاي اضظيبثي زض زؾتطؼ ثٛزٖ پتب٘ؿيُ ذٛضقيس 
 ي ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِؼٝ ثىبض ثطزٜ قسٜ اؾت. ٔحّٝ 24زض 

زليمٝ  20زضجٝ ٚ  49زليمٝ تب  2زضجٝ ٚ  48قٟطؾتبٖ اٞٛاظ ثيٗ  غبِؼٝ:ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔ
زليمٝ اظ ذظ  45زضجٝ ٚ  31زليمٝ تب  53زضجٝ ٚ  30عَٛ قطلي اظ ٘هف اِٟٙبض ٌطيٙٛيچ ٚ 

(. ٔٙغمٝ چٟبض اٞٛاظ 1390 ذٛظؾتبٖ، ضيعي ثط٘بٔٝ ٚ ٔسيطيت اؾتٛا لطاض ٌطفتٝ اؾت )ؾبظٔبٖ
(. ٔٛلؼيت ٔٙغمٝ چٟبض ثط 1زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ اؾت)قىُ ثٝ ػٙٛاٖ ٔحسٚزٜ ٔٛضز ٔغبِؼٝ 

اؾبؼ عطح جبٔغ ثٝ ايٗ قطح اؾت: ايٗ ٔٙغمٝ اظ قٕبَ ثٝ ضيُ ضإٞٙبيي ٚ ضا٘ٙسٌي، اظ 
 -قطق ثٝ ضٚزذب٘ٝ وبضٖٚ، اظ جٙٛة ثٝ ٔيساٖ قٟيس ثمبيي ٚ اظ غطة ثٝ ضيُ لغبض اٞٛاظ

ثبقس ٘بحيٝ فضبي ؾجع ٔي 4تي ٚ ٘بحيٝ ذسٔب 5قٛز. ايٗ ٔٙغمٝ زاضاي ذطٔكٟط ٔحسٚز ٔي
 زٞس. ( وٝ لؿٕت جٙٛة غطثي قٟطؾتبٖ اٞٛاظ ضا تكىيُ ٔي1392آٔبض٘بٔٝ قٟطزاضي اٞٛاظ، )
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 َای مًجًد( وقطٍ مىطقٍ مًرد مطالعٍ تٍ َمراٌ ساختمان1ضکل )

 مثاوی وظری پصيَص

ثبقس. ٞبي قىُ قٟط ٔيتطيٗ قبذميىي اظ ضايج1 تطاوٓ يب فكطزٌي قٟطي
-ٞبيي اظ ٚيػٌيتٛا٘ٙس قبذما٘س وٝ ٔيٚؾيّٝ ٔحممبٖ ٔؼطفي قسٜپبضأتطٞبي ثؿيبضي ثٝ

ٞبي تطاوٓ قٟطي ثطاي تؼييٗ فطْ ٞبي قٟطي ثبقٙس. زض ايٗ ٔغبِؼٝ، ثطذي اظ ايٗ قبذم
ٞبي ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ايٗ قٟطي ٔٙغمٝ زض ٔميبؼ ٔحّي، ثىبض ثطزٜ قسٜ اؾت. قبذم

 ثبقس:يط ٔيتحميك قبُٔ ٔٛاضز ظ

ٞب زض يه ٔحّٝ تمؿيٓ ثط : ػجبضت اؾت اظ حجٓ وُ ؾبذتٕب2ٖؾغح -( ٘ؿجت حج1ٓ
اي ؾٝ ثؼسي اظ ٞبؾت ٚ اضائٝزٞٙسٜ اضتفبع ؾبذتٕبٖٔؿبحت وُ ٔحّٝ. ايٗ قبذم ٘كبٖ

                                                           
1- Urban Compactness  
2- Volume - Area ratio 
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: ػجبضت اؾت اظ وُ ٔؿبحت ؾبذتٝ قسٜ زض يه ٔحّٝ 1( پٛقف ؾبيت2ثبقس، تطاوٓ ٔي
ثبقس ٚ تٛظيغ افمي ايٗ قبذم اضائٝ زٚ ثؼسي اظ تطاوٓ ٔيتمؿيٓ ثط ٔؿبحت وُ ٔحّٝ. 

زٞس. ٞطچٝ ايٗ قبذم ثيكتط ثبقس، فضبي ثبظ اقىبَ ؾبذتٝ قسٜ زض ٔىبٖ ضا ٘كبٖ ٔي
: ػجبضت اؾت اظ ٔؿبحت وُ عجمبت زض يه ٔحّٝ تمؿيٓ 2( ٘ؿجت عطح3ٔٛجٛز وٕتط اؾت،

ٞب زض يه ز وُ ؾبذتٕبٖ( تطاوٓ ؾبذتٕب٘ي: ػجبضت اؾت اظ تؼسا4ثط ٔؿبحت وُ ٔحّٝ، 
ٞب زض وُ زٞٙسٜ تٛظيغ ؾبذتٕبٖٔحّٝ تمؿيٓ ثط ٔؿبحت وُ ٔحّٝ. تطاوٓ ؾبذتٕب٘ي ٘كبٖ

( تطاوٓ جٕؼيت: ػجبضت اؾت اظ تؼساز وُ افطاز ؾبوٗ زض يه ٔحّٝ تمؿيٓ 5ثبقس، ٔحّٝ ٔي
( 6زٞٙسٜ تٛظيغ جٕؼيت زض وُ ٔحّٝ اؾت ٚ ثط ٔؿبحت وُ آٖ ٔحّٝ. ايٗ قبذم ٘كبٖ

زض پػٚٞف  2016ٟٔبجطي ٚ ٕٞىبضا٘ف زض ؾبَ   : زيٍط قبذم تطاوٓ قٟطي و3ٝطٚپيآ٘ت
(، S(. آ٘تطٚپي )471: 2016ثبقس )ٟٔبجطي ٚ ٕٞىبضاٖ، ذٛز اظ آٖ ثٟطٜ ثطز٘س، آ٘تطٚپي ٔي

اؾت  تئٛضي اعالػبت ٚ( والؾيه تطٔٛزيٙبٔيه ٚ)فيعيه آٔبضي  زض اؾبؾي ٔفْٟٛ يه
 اعالػبت، تئٛضي ٚ آٔبضي فيعيه (. زض2009، 6ِٚىٙؿتيٗ ،2006، 5، ّ٘ؿ1971ٖٛ، 4)ثبيطِيٗ
احتٕبَ تٛظيغ  تحّيُ ٚ تجعيٝ ثطاي تٛا٘سٔي ٘تيجٝ زض اؾت ٚ احتٕبَ اؾبؼ ثط آ٘تطٚپي

ٌيطز )ٟٔبجطي ٚ  لطاض اؾتفبزٜ ٔٛضز ا٘ساظٜ ؾبذتٕبٖ، اظ جّٕٝ ٔؿبحت، ٔحيظ، حجٓ
٘بْ زاضز، آ٘تطٚپي ضا  7ٌيجؽ -ٖٛ(. ٔؼبزِٝ ظيط وٝ ٔؼبزِٝ آ٘تطٚپي قب33٘: 2015ٕٞىبضاٖ، 

ٞب ثب احتٕبَ غيط تؼساز والؼ tزٞس، وٝ زض ايٗ ضاثغٝ احتٕبالت، ثٝ ٔب ٔي ثطاي تٛظيغ وّي
 ثبقس: اْ ٔي iاحتٕبَ ا٘ساظٜ ؾبذتٕبٖ ٔتؼّك ثٝ والؼ  Piنفط ا٘ساظٜ ؾبذتٕب٘ي ٚ 

(                                      1)ٔؼبزِٝ 
i

t

i

i PPKS ln
1




                                                                     

                                                           
Site coverage -3 
Plot ratio -4  
Entropy -1 
Baierlein -2 
Nelson -3 
Volkenstein -4 

Gibbse-Shannon -8 
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 1ٔسَ ضلٛٔي اضتفبع

 ٔسَ تٟيٝ زض وٝ ثبقسٔي ضلٛٔي ٞبي زازٜ اظ اي ٔجٕٛػٝ اضتفبع ضلٛٔي ٔسَ
 نٛضت ثٝ ضا ظٔيٗ ؾغح ٞبي پسيسٜ وٝ ٔؼٙب ثسيٗ. ضٚز ٔي وبض ثٝ ظٔيٗ ؾغح تٛپٌٛطافيه

 ضؾتطي، حبِت زض ، DEM ثطاي اؾتفبزٜ لبثُ ٞبيفطٔت. ؾبظزٔي فطضي يب ٚالؼي ٞبئسَ
 ثطزاضي حبِت زض ٚ اؾت ٔٛجٛز ٔمساض اضتفبع ؾَّٛ ٞط ثطاي وٝ اؾت ٔٙظٓ ؾِّٛي قجىٝ

 ٚ( X ٚ Y)  جغطافيبيي ٔرتهبت زاضاي ٘مغٝ ٞط وٝ اؾت ٔٙظٓ اي٘مغٝ ٔكبٞسات ٔجٕٛػٝ
زض ايٗ تحميك اظ ٔسَ  .(159: 1394ٕىبضاٖ، ثبقس )لٟطٚزي تبِي ٚ ٞٔي( Z) اضتفبع ٔمساض

 ؾبظي تبثف ذٛضقيس، اؾتفبزٜ قسٜ اؾت.ٞبي ٔسَضلٛٔي ؾغح ثٝ ػٙٛاٖ يىي اظ ٚضٚزي

  Solar Analystٔسَ 

ػٛأُ ظيبزي . اؾت ضؾيسٜ ثٝ ؾغح ظٔيٗ ثؿيبض لبثُ تٛجٝ ٚ تغييطپصيط ذٛضقيسي تبثف
 ؾبيٝ حبنُ اظ تبثف، قست زض هّيف ٔثبَ، تغييطات ثطاي .قٛ٘سٔي تغييطات ٔٛجت ايٗ
 ٞبيؾغح ٚ ثغٛض ذبل زض ٔٙبعك قٟطي، ٚيػٌي ٞبئجبٚض، ٚيػٌي ٞبيتٛپٌٛطافي
ذٛضقيسي  تبثف ٔمساض ٟ٘بيي ٔؼٕٛال ٌيطي،جٟت ٚ ؾمف، قيت ا٘ساظٜ لجيُ اظ ؾبذتٕبٖ

 زيٍط قطايظ ٚ ٞٛا ٚ آة ايٗ، ثط زٞس. ػالٜٚٞب ضا تحت تبثيط لطاض ٔيضؾيسٜ ثٝ ؾمف
ٚ  ػٛأُ ايٗ اثطٌصاض اؾت. ثٝ ٔٙظٛض ٔحبؾجٝ ذٛضقيسي ٟ٘بيي تبثف تٕؿفطي ثط ٔمساضا

اٍِٛضيتٓ ٔيساٖ زيس  (2000) 2ذبل، فٛ ٚ ضيچ ثطاي ٔىب٘ي ذٛضقيسي تبثف پتب٘ؿيُ ثطآٚضز
(. 358: 2000ثبقس، اضائٝ وطز٘س )فٛ ٚ ضيچ، ٔي GIS ثط ضا وٝ ٔجتٙي3اي ثٝ ؾٕت ثبال٘يٕىطٜ
ٞبي ٔؿتميٓ ٚ پطاوٙسٜ ضا ثٝ ، تبثف جٟب٘ي يب تبثف وُ ٚ تبثفSolar Analystٔسَ 

تٛا٘ٙس ٞٓ ثطاي ٘مبط ٚ ٞٓ ٘ٛاحي ذبل وٙس. ايٗ ٔحبؾجبت ٔينٛضت جساٌب٘ٝ ٔحبؾجٝ ٔي
اي، تٛؾؼٝ زازٜ قسٜ اؾت وٝ ا٘جبْ قٛ٘س. ايٗ ٔسَ ثب اؾتفبزٜ اظ اٍِٛضيتٓ ٔيساٖ زيس ٕ٘يىطٜ

زض يه زٚضٜ ظٔب٘ي ٚ يه ٔٛلؼيت ٔكرم ٔحبؾجٝ تبثف ٞط ؾَّٛ يه ضؾتط اضتفبػي ضا 

                                                           
1
. Digital Elevation Model: DEM 

2
. Fu & Rich 

3
. Upward-looking Hemispherical Viewshed Algorithm 
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ٚ  1ثبقس، وؿط پركيسٜٞبي ايٗ ٔسَ ٔيوٙس. زض وٙبض ٔسَ اضتفبػي وٝ يىي اظ ٚضٚزئي
(. اجطاي ايٗ ٔسَ ثطاي 10: 1999٘يع ثبيس ٔكرم ثبقٙس )فٛ ٚ ضيچ،  2تطاٌؿياليي جٛي

 ؾت:ٔطحّٝ ظيط لبثُ ا٘جبْ ا 5ٞبي ضؾتط اضتفبػي اظ عطيك تٕبْ ؾَّٛ

 زيس لبثّيت ايظاٚيٝ تٛظيغ ٘مغٝ، يه زض ٕ٘ب ؾبيٝ اظ : ٔٙظٛض3ٕ٘بٔحبؾجٝ ؾبيٝ .1
اؾت  ٔٛضز٘ظط ٘مغٝ ثٝ ضؾيسٖ ثطاي تبثف ضاٜ ؾط ثط ٔٛجٛز ٔٛا٘غ ٔمبثُ زض آؾٕبٖ

 ذٛضقيسي : ٘مك4ٝٔحبؾجٝ ٘مكٝ ذٛضقيس -2. (19:1394پطٚض ٚ ٕٞىبضاٖ، )ؾجعي
 ٔتفبٚت ٞبيظٔبٖ زض ذٛضقيس حطوت ٔؿيط ٕ٘بيبٍ٘ط وٝ اؾت ضؾتطي ٕ٘بيف يه
ضٚز )فٛ ٚ ضيچ، ٔي وبض ثٝ ٔؿتميٓ تبثف ٔحبؾجٝ ثطاي ذٛضقيس ٘مكٝ. ثبقسٔي

 وٝ اؾت ضؾتطي ٘مكٝ آؾٕبٖ يه : ٘مك5ٝٔحبؾجٝ ٘مكٝ آؾٕبٖ -3 .(8: 1999
 اِطأؼ ؾٕت ظٚايبي ٌطفتٗ ٘ظط زض ثب ٚ تط وٛچه لغؼبت ثٝ آؾٕبٖ تمؿيٓ ثب

 ثطاي آؾٕبٖ ٘مكٝ .(20:1394پطٚض ٚ ٕٞىبضاٖ، جعيقٛز )ؾٔي ؾبذتٝ ذٛضقيسي
ٞبي ٕ٘ب ثب ٘مكٝؾبيٝ پٛقب٘ي ٘مكٝٞٓ -4. ضٚزٔي وبض ثٝ پطاوٙسٜ تبثف ٔحبؾجٝ

 ٔحبؾجٝ آؾٕب٘ي ٘مكٝ ٚ ذٛضقيس ٘مكٝ ٕ٘ب،ؾبيٝ وٝ ذٛضقيس ٚ آؾٕبٖ: ظٔب٘ي
 ٔؿتميٓ ٚ پطاوٙسٜ تبثف ٔيعاٖ ٔحبؾجٝ ٟ٘بيت زض. قٛزٔي ا٘جبْ پٛقب٘يٞٓ قس٘س،

 ٘تيجٝ اضتفبػي ضلٛٔي ٔسَ ضٚي ثط ٔكرم ٔٛلؼيت يه ثٛؾيّٝ قسٜ زضيبفت
ٞبي جٕغ تبثف -5(. 39: 2016، 6ثبقس)ٚاً٘ ٚ ثئُي ٔطحّٝ ايٗ اظ حبنُ

: ثؼس اظ ٔحبؾجبت چٟبض ٔطحّٝ 7ٔؿتميٓ ٚ پطاوٙسٜ ٚ ٔحبؾجٝ تبثف وُ ذٛضقيس
ت قسٜ ثٛؾيّٝ يه ٞب ثطاي ٔحبؾجٝ ٔيعاٖ تبثف وُ زضيبفٌفتٝ قسٜ، ذطٚجي

ضٚ٘س ٚ يه ٘مكٝ تبثف ٔٛلؼيت ٔكرم ثط ضٚي ٔسَ ضلٛٔي اضتفبػي ثىبض ٔي

                                                           
iffuse Radiation ProportionD -3 

Atmospheric Transmittivity -4  
Viewshed -5 
Sun map -6  
Sky map -7 
Wang & Bill -1 

radiation Global solar -2 
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قٛز. تبثف ذٛضقيسي وُ يب تبثف جٟب٘ي ذٛضقيسي ثطاي وُ ٔٙغمٝ ايجبز ٔي
 .(ESRI, 2014)ثبقس ٞب ٔيذٛضقيس ٔجٕٛع تبثف ٔؿتميٓ ٚ پطاوٙسٜ تٕبْ ثرف

 ٞبي فؼبَ ذٛضقيسيؾيؿتٓ

ٞبي ظيؿت ٔحيغي ٘بقي اظ آٖ، ٞبي ا٘طغي فؿيّي ٚ آِٛزٌيتثب تٛجٝ ثٝ ٔحسٚزي
ٞبيي وٝ ثتٛا٘ٙس اظ ا٘طغي ذٛضقيسي حساوثط اؾتفبزٜ ضا ثجط٘س، اظ عطاحي ٚ اجطاي ؾبذتٕبٖ

ٞبي ٌيطي اظ ا٘طغي ذٛضقيسي ثٝ زٚ ضٚـ ؾيؿتٓإٞيت ظيبزي ثطذٛضزاض اؾت. ثب ثٟطٜ
ا زض ايٗ ظٔيٙٝ تبٔيٗ ٕ٘ٛز. ثٝ عٛض ػٕسٜ زٚ ٞب ضتٛاٖ ٘يبظٞبي ؾبذتٕبٖفؼبَ ٚ غيطفؼبَ ٔي

-2ٚ  1ٞبي يىپبضچٝ فتِٛٚتبييه ؾبذتٕب٘يؾيؿتٓ-1قٛز: ٘ٛع ؾيؿتٓ فؼبَ اؾتفبزٜ ٔي
-. زض ٔٙبعك قٟطي فضبٞبي ٔٙبؾت ثطاي ٘هت ايٗ ؾيؿت2ٓوّىتٛضٞبي حطاضتي ذٛضقيسي

ؼطو تبثف ٞبي ؾبذتٕب٘ي وٝ ثٝ ذٛثي زض ٔٞب، ٕ٘بٞب ٚ زيٍط ٔٛلؼيتٞب، قبُٔ ؾمف
 ثرف ؾٝ اظ فتِٛٚتبئيه ٞبيؾيؿتٓ. (11: 2016ثبقس)ٚاً٘ ٚ ثيُ، ذٛضقيس لطاض زاض٘س، ٔي

 ثٝ ذٛضقيس تبثكي ا٘طغي ٔجسَ ذٛضقيسي وٝ ٞبيپُٙ يب ٔبغَٚ -1 :ا٘س قسٜ تكىيُ انّي
 ا٘طغي ٔغّٛة، وٝ ايٗ ثرف تٛاٖ ثرف يب ٚاؾغٝ لؿٕت -2ثبقس، ٔي ا٘طغي اِىتطيىي

٘يبظ  ثب ٔتٙبؾت قسٜ، ا٘جبْ عطاحي اؾبؼ ثط ضا فتِٛٚتبئيه ٞبياظ ؾيؿتٓ حبنُ اِىتطيىي
 ٔهطف اِىتطيىي وٝ وّيٝ ثبض يب وٙٙسٜ ٔهطف -3ٕ٘بيس ٚ ٔي اِمب ٚ ٔسيطيت وٙٙسٜ، ٔهطف

ٌطزز ٔي قبُٔ ٔهطف ٔيعاٖ ثب ٔتٙبؾت ٔؿتميٓ ضا ثطق ٔهبضف اػٓ اظ اِىتطيىي وٙٙسٌبٖ
 ٞبيوٙٙسٜ جصة حطاضتي ذٛضقيسي، وّىتٛضٞبي (.4: 1387ايطاٖ،  ٘ٛ ٞبيا٘طغي ؾبظٔبٖ)

 تجسيُ حطاضتي ا٘طغي ثٝ ذٛضقيسي تكؼكؼي ا٘طغي ٞبآٖ وٝ زض ٞؿتٙس ذٛضقيسي ا٘طغي
وّىتٛض ثٝ يه ؾيبَ ا٘تمبَ زازٜ  تٛؾظ قسٜ جصة حطاضت ٞب،ؾيؿتٓ اغّت ايٗ قٛز. زضٔي
 (.1395، ٞبي ٘ٛ ايطاٖضؾب٘ي ؾبظٔبٖ ا٘طغيپبيٍبٜ اعالعقٛز)ٔي

 

 

                                                           
3- Building Integrated Photovoltaic systems: BiPV or PV  
4- Solar Thermal Collectors: STC 
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 َامًاد ي ريش

ٞبي تحّيّي ٚ ٘ٛع آٖ وبضثطزي اؾت. زازٜ –اؾبؼ ضٚـ تحميك ايٗ پػٚٞف تٛنيفي 
 جٕؼيتي اٞٛاظ، اعالػبت قٟط جبٔغ عطح أالن ٔغبِؼبت ٕٔيعي ٞبئٛضز ٘يبظ قبُٔ ٘مكٝ

 ثبقس. جٟت اضظيبثئي قٟطي اضاضي وبضثطي ؾبذتٕب٘ي ٚ ٘مكٝ ٞبيثّٛن تفىيه ثٝ
-زازٜ ذٛضقيسي، اثتسا پتب٘ؿيُ ا٘طغي اظ اؾتفبزٜ ؾٙجيأىبٖ زض قٟطي اوٓتط ٞبيقبذم

ٞبي اليٝ اعالػبت ايٗ اؾبؼ ثط ؾپؽ ٚ آٚضي قسجٕغ ٔمبِٝ ايٗ زض ٘يبظ ٔٛضز ٞبي
ٞبي تطاوٓ قٟطي ٚ ضٚاثظ ٞبي تطاوٓ ثسؾت آٔس. ٘تبيج ايٗ پػٚٞف ثب تحّيُ اليٝ قبذم

 ٞب ثسؾت آٔسٜ اؾت. آٔبضي ثيٗ آٖ

ٞبي ٘ؿجت حجٓ ثٝ ؾغح، پٛقف ٞبي تطاوٓ قٟطي: زض ايٗ ٔغبِؼٝ قبذممقبذ
ٞبي ٔىب٘ي ٔٛجٛز ٚ ؾبيت، ٘ؿجت عطح، تطاوٓ ؾبذتٕب٘ي ٚ تطاوٓ جٕؼيت ثب اؾتفبزٜ اظ زازٜ

ٞبي ي ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِؼٝ ٔحبؾجٝ قس٘س. ايٗ زازٜٔحّٝ 24ثطاي  ArcGIS10.3٘طْ افعاض 
ثبقٙس،  اٞٛاظ ٔي 4عطح جبٔغ ٕٔيعي أالن ٔٙغمٝ ٔىب٘ي وٝ ػٕستب اعالػبت حبنُ اظ 

ٞبي وبضثطي اضاضي ٚ اعالػبت جٕؼيتي ٞبي ٔٙغمٝ، زازٜٞبي ٔطثٛط ثٝ ؾبذتٕبٖقبُٔ زازٜ
 ٞؿتٙس ٚ جٙجٝ فكطزٌي اظ زضجٝ ٌيطي يه ا٘ساظٜ ٞب،قبذم ثبقٙس. ٕٞٝ ايٗٔي 4ٔٙغمٝ 

 (.2زٞٙس)قىُ  ٔي ٘كبٖ ضا قٟطي پيىطثٙسي ٔرتّف ٞبي

 
 لفا

 
 ب
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-َای الف(وسثت حجم( تغییرات ضاخص2ضکل )

سطح، ب(پًضص سایت، ج(وسثت طرح، ت(تراکم 

 محلٍ 24در  ساختماوی ي ث( تراکم جمعیت

 

زٞٙس، ِٚي ٔحّٝ ٘كبٖ ٔي 24ٞبي تطاوٓ تغييطاتي زض ٔمبزيطقبٖ زض ٔٙغمٝ، ثيٗ قبذم
ٞبي پٛقف وٙٙس. ثطاي ٔثبَ قبذميط ٔيٞب ثٝ عٛض ٕٞبًٞٙ تغيٞٙٛظ ثؿيبضي اظ قبذم

-ٚ ٕٞيٗ 24ٚ  19ؾغح زاضاي ٔمساض ثبالي ذٛز زض ظٖٚ -ؾبيت، ٘ؿجت عطح ٚ ٘ؿجت حجٓ

 75/2تب 047/0ٞؿتٙس. تطاوٓ ؾبذتٕب٘ي زض ٔٙغمٝ اظ  1عٛض وٕتطيٗ ٔمساض ذٛز زض ظٖٚ 
ي وٕتطيٗ ٚ ثٝ تطتيت زاضا 23ٚ  5ٞبي ؾبذتٕبٖ زض ٞط ويّٛٔتطٔطثغ زض تغييط اؾت ٚ ظٖٚ

، 16وٕتطيٗ ٚ  22ٚ  6، 5ٞبي ثبقٙس. ثب تٛجٝ ثٝ ٘مكٝ تطاوٓ جٕؼيت ظٖٚثيكتطيٗ ٔمساض ٔي
 ثيكتطيٗ تطاوٓ جٕؼيت ضا زاض٘س. 24ٚ  21
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ايجبز ٔسَ ضلٛٔي ؾغح: زض ٔٙبعك قٟطي، اضظيبثي ا٘طغي تبثف ذٛضقيسي ٘يبظ ثٝ 
ٞبي ذٛضقيسي ٔٙبؾت يؿتٓٞب ٚ ؾغٛحي زاضز وٝ ثطاي ٘هت ؾاعالػبت جعئي اظ ؾبذتٕبٖ

-ٞبي جغطافيبيي، اثعاضٞبي ثؿيبضي ضا ثطاي تِٛيس ٔٛثط ٔسَثبقٙس. تٛؾؼٝ ؾطيغ تىِٙٛٛغئي

، تؼساز ظيبزي اظ GISٞبي ؾٝ ثؼسي قٟطي زض اذتيبض لطاض زازٜ اؾت. تىِٙٛٛغي وٙٛ٘ي 
تٛا٘ٙس زض ٌطايب٘ٝ قٟطي ضا فطاٞٓ آٚضزٜ اؾت وٝ ٔيٞب ٚ اثعاضٞبي تٟيٝ يه ٔسَ ٚالغضٚـ

 ArcGISافعاض ترٕيٗ پتب٘ؿيُ ا٘طغي ذٛضقيسي ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌيط٘س. زض ايٗ ٔغبِؼٝ ٘طْ
وبض ثطزٜ قس. ايٗ ٔسَ زض عي ثطاي تِٛيس يه ٔسَ ٔٙبؾت اظ ٔٙغمٝ قٟطي ٔٛضز ٔغبِؼٝ ثٝ

ٞبي ؾبذتٕب٘ي ثٝ ٞب اظ جّٕٝ اعالػبت زليك ثّٛنآٚضي زازٜجٕغ -1ٔطاحُ ظيط ايجبز قس: 
اٞٛاظ اظ عطح جبٔغ ٕٔيعي  4ٞبي ؾبذتٕب٘ي ٔٙغمٝ ٞب: زازٜٕٞطاٜ فيّسٞبي تٛنيفي آٖ

ٞبي ؾبذتٕب٘ي ثب اؾتفبزٜ اظ قٙبؾبيي ٚ تؼييٗ ٘ٛاحي ؾمف -2تٟيٝ قس.  4أالن ٔٙغمٝ 
تِٛيس يه ٔسَ ضلٛٔي ؾغح  -GIS ،3 ٞبي ٔٛجٛز ٚ ثٟطٜ ٌيطي اظ اثعاضٞبي ٞب ٚ ٘مكٝزازٜ

ٞب ثٝ نٛضت ٞبي اضتفبع ؾبذتٕبٖآٚضي قسٜ حبٚي زازٜٞبي جٕغٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِؼٝ: زازٜ اظ
ٞب ثٝ فطٔت ٞبي ثطزاضي اضتفبع ؾبذتٕبٖثبقٙس. زض ايٗ ٔغبِؼٝ، زازٜيه فيّس تٛنيفي ٔي

 ضؾتط تجسيُ قس.

 َا يتحجیافتٍ

ٛضز اؾتفبزٜ ؾبظي تبثف ذٛضقيس: ٔسَ ضلٛٔي ؾغح ثطاي تجعيٝ ٚ تحّيُ فيعيىي ٔٔسَ
لطاض ٌطفت. ثٝ ٔٙظٛض ثطآٚضز زليك تبثف ذٛضقيسي ثطاي ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِؼٝ، ٘مكٝ تبثف 

ٔٛجٛز زض  Area Solar Radiation ذٛضقيسي ثب ضظِٚٛقٗ ثبال، ثب اؾتفبزٜ اظ ٔبغَٚ
ArcGIS 10.3 ٟٓٔ .ٞبي ايٗ ٔسَ، ٔسَ اضتفبػي حبنُ اظ تطيٗ ٚضٚزئحبؾجٝ قسٜ اؾت
-ثبقس. زض ايٗ ٔسَ ٔيساٖت ا٘تمبَ جٛي ٚ ٘ؿجت تبثف پطاوٙسٜ قسٜ ٔئطحّٝ لجُ، ضطي

ٞبي اعطاف، ثطاي ٞط ٘مغٝ ثط ضٚي ؾغح اي ثب اؾتفبزٜ اظ تٛپٌٛطافيٞبي زيس ٘يٕىطٜ
ٞبي ذٛضقيسي ٚ آؾٕبٖ لطاض ٌطفتٙس. ٞبي زيس ثط ضٚي ٘مكٝضؾتطي ايجبز قس. ايٗ ٔيساٖ

ثٝ ٞط ؾَّٛ ؾغح زض يه زٚضٜ ظٔب٘ي ٔكرم، ؾپؽ تبثف وّي ضؾيسٜ )ٔؿتميٓ+ پطاوٙسٜ( 
ٞب زض ضؾتط تىطاض قس. جب يه ؾبَ، ثسؾت آٔس. زض ٟ٘بيت ايٗ فطآيٙس ثطاي تٕبْ ؾَّٛزض  ايٗ
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٘مكٝ ٔبٞب٘ٝ ٚ يه ٘مكٝ ٔجٕٛع ؾبِيب٘ٝ تبثف افمي  12اي حبنُ قبُٔ ٞبي قجىٝ٘مكٝ
ثطاي ا٘تمبَ جٛي ٚ  5/0 فطوثبقٙس. زض ايٗ تحميك، ٔمبزيط پيفٔي 4جٟب٘ي ثطاي ٔٙغمٝ 

تبثف ؾبِيب٘ٝ ذٛضقيس  3ثطاي ٘ؿجت تبثف پطاوٙسٜ قسٜ، اؾتفبزٜ قسٜ اؾت. قىُ  3/0ٔمساض 
kwh mثطحؿت 

-2
زٞس. زض ازأٝ ٘تبيج انّي زض ضا ٘كبٖ ٔي 4ي ٔٙغمٝ ٔحّٝ 24ثطاي  

سيُ ٞبي فؼبَ ثطاي تجٞبي ؾبذتٕب٘ي ٚ ٕٞچٙيٗ ؾيؿتٓضاثغٝ ثب تبثف افمي جٟب٘ي ثط ؾمف
 4ٔحّٝ زض وُ ٔٙغمٝ  24ٞب، ثطاي تبثف ذٛضقيسي ثٝ اِىتطيؿيتٝ ٚ ٌطٔب زض ؾغح ؾمف

 ثحث قسٜ اؾت. 

  

 34محله 
 32محله  
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 24 محله  21 محله 

 3محله   7 محله 

kwh mای از محاسثٍ تاتص سالیاوٍ خًرضید تر حسة ( ومًو3ٍضکل )
 اًَاز 4محلٍ از مىطقٍ  6ترای  2-

جب پٙج قبذم پٛقف ٞبي تطاوٓ قٟطي: زض ايٗثف ؾبِيب٘ٝ ذٛضقيس ٚ قبذمتب
ؾغح، تطاوٓ جٕؼيت ٚ تطاوٓ ؾبذتٕب٘ي ثب تبثف ؾبِيب٘ٝ -ؾبيت، ٘ؿجت عطح، ٘ؿجت حجٓ

ٔمبيؿٝ قسٜ اؾت. ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسَ ضٌطؾيٛ٘ي حسالُ  4ي ٔٙغمٝ ٔحّٝ 24ضؾيسٜ ثٝ 
تطاوٓ قٟطي ٔكرم قسٜ اؾت. ٘تبيج  ٞبئطثؼبت، ضٚاثظ ثيٗ تبثف ذٛضقيس ٚ قبذم

زٞٙس وٝ ٕٞجؿتٍي ذغي لٛي ٚ ٔٙفي ثيٗ پٛقف ؾبيت، ٘ؿجت عطح ٚ ٘ؿجت ٘كبٖ ٔي
Kwh mؾغح ثب تبثف ؾبِيب٘ٝ ذٛضقيس)-حجٓ

ٞب، ٔؼيبضي اظ ( ٚجٛز زاضز. ٕٞٝ ايٗ قبذم2-
٘كبٖ  ٞب، ٔيعاٖ ثبالي فكطزٌي زض ٔحّٝ ضافكطزٌي ٞؿتٙس ثٝ ايٗ ٔؼٙي وٝ ٔمساض ثبالي آٖ

ٞبي ٔرتّفي اظ فطْ ؾبذتٕب٘ي ٞب، ثٝ جٙجٝ(. اٌطچٝ ٞطوساْ اظ ايٗ قبذم4زٞس)قىُٔي
Rاقبضٜ زاض٘س. ضطيت تؼييٙي، 

)تطاوٓ جٕؼيت( تب  28/0ٞب ٚ تبثف ذٛضقيس اظثيٗ قبذم 2
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زضنس اظ تبثف ذٛضقيسي  80تب  28وٙس. ثٙبثطايٗ ؾغح( تغييط ٔي-)٘ؿجت حجٓ 805/0
ٞب زض اضتجبط ثبقس ٚ يب تٛا٘س ثب تغييط زض ايٗ قبذمٔٛضز ٔغبِؼٝ ٔي زضيبفت قسٜ زض ٔٙغمٝ

( 23عٛض وّي ٘ٛاحي ثب ؾبذتبض فكطزٜ )ٔب٘ٙس ٔحّٝ ثيٙي قٛز. ثٝٞب پيفثطاؾبؼ ايٗ قبذم
( زضيبفت 7ا٘طغي ذٛضقيسي وٕتطي ضا ٘ؿجت ثٝ ٘ٛاحي ثب ؾبذتبض غيطٔتطاوٓ )ٔب٘ٙس ٔحّٝ 

ثبقس. قبذم ٘ؿجت ٞبي ٔجبٚض ٔيطات ؾبيٝ ٘بقي اظ ؾبذتٕبٖزِيُ تبثيوٙٙس. ايٗ أط ثٝٔي
زٞس. قبذم زيٍطي ؾغح ثٟتطيٗ ٕٞجؿتٍي ضا ثب تبثف ؾبِيب٘ٝ ذٛضقيس ٘كبٖ ٔي-حجٓ

وٝ ثب پتب٘ؿيُ ا٘طغي ذٛضقيسي ٔٛضز ٔمبيؿٝ لطاض ٌطفت، تطاوٓ ؾبذتٕب٘ي زض ٔٙغمٝ ٔٛضز 
ٓ ؾبذتٕب٘ي افعايف يبثس، تبثف زٞس وٝ ٞطچٝ تطاو(. ٘تبيج ٘كبٖ ٔي4ٔغبِؼٝ اؾت)قىُ 
تط، تبثف وٕتطي ضا قٛز. ايٗ ثٝ آٖ ٔؼٙبؾت وٝ ٘ٛاحي ثب ؾبذتبض فكطزٜذٛضقيسي وٓ ٔي

ٞبي ٘ٛاحي ٔتطاوٓ ثٝ ٕٞطاٜ تطاوٓ ثبالي وٙٙس. ؾبيٝ حبنُ اظ ؾبذتٕبٖزضيبفت ٔي
-يٌيطي اظ ا٘طغي ذٛضقيسي ضا ٔحسٚز ٔؾبذتٕب٘ي، زؾتطؾي ثٝ ؾغٛح ٔٙبؾت ثطاي ثٟطٜ

 77اؾت. ثٙبثطايٗ  77/0وٙس. ضطيت تؼييٙي ثيٗ ٔيعاٖ تبثف ذٛضقيس ٚ تطاوٓ ؾبذتٕب٘ي 
تٛا٘س ٔطثٛط ثٝ تغييط زض تطاوٓ ؾبذتٕب٘ي ثبقس. ثب ٔمبيؿٝ زضنس اظ تغييط تبثف ذٛضقيس ٔي

قبذم تطاوٓ جٕؼيت ٚ تبثف ؾبِيب٘ٝ ذٛضقيس، ٔكرم قس وٝ ٞطچٝ تطاوٓ جٕؼيت ثيكتط 
جبيي وٝ ضطيت تؼييٙي ثيٗ تطاوٓ جٕؼيت قٛز. اظ آٖٛضقيسي وٕتط ٔيثبقس، ٔيعاٖ تبثف ذ

تٛاٖ ٘تيجٝ ٌطفت وٝ تطاوٓ جٕؼيت (، ٔي28/0ٚ تبثف ؾبِيب٘ٝ ذٛضقيس ثٝ ٘ؿجت وٓ اؾت)
قبذهي لبثُ اػتٕبز ثطاي تؼييٗ پتب٘ؿيُ ذٛضقيسي ٘يؿت. اظ ايٗ پٙج قبذم، چٟبض 

ٜ زاض٘س. زض ازأٝ تبثيطات قبذم قبذم تبثيط ٚاضحي ثط ٔيعاٖ تبثف ذٛضقيسي ضؾيس
 آ٘تطٚپي قٟطي ثط تبثف ذٛضقيسي ثحث قسٜ اؾت.
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Kwh m( تاتص سالیاوٍ خًرضید)4ضکل )
( در 2-

مقاتل الف(پًضص سایت، ب(وسثت طرح، 

سطح، ت(تراکم ساختماوی ي -ج(وسثت حجم

 محلٍ 24ث(تراکم جمعیت ترای 

 

عٛض وٝ شوط قس، آ٘تطٚپي ٔؼيبض وٕي ٕٞبٖ ي ٚ آ٘تطٚپي قٟطي:پتب٘ؿيُ ا٘طغي ذٛضقيس
ٞبي ؾبذتٕب٘ي ٔثُ ٔؿبحت، حجٓ ٚ ٔحيظ اؾت. آ٘تطٚپي زض ػّٓ فيعيه تٛظيغ ا٘ساظٜ
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آٔبضي ٚ تئٛضي اعالػبت، ٔؼيبض پطاوٙسٌي يب ٌؿتطـ اؾت وٝ ٘بقي اظ قىُ تٛظيغ احتٕبَ 
پطاوٙسٌي يب ٌؿتطـ تٛظيغ احتٕبَ ٞٙسؾٝ ٔغبِؼٝ، آ٘تطٚپي، ٔؼيبض  ثبقس. زض ايٗٔطثٛعٝ ٔي

ٔحبؾجٝ  1ؾبذتٕب٘ي اؾت. ٔمبزيط آ٘تطٚپي ثطاي ايٗ ؾٝ ٚيػٌي ؾبذتٕب٘ي ثطاؾبؼ ٔؼبزِٝ 
ٔحّٝ، ٕٞجؿتٍي  24قسٜ اؾت. ٔمبزيط ٔيبٍ٘يٗ پبضأتطٞبي ٔؿبحت، حجٓ ٚ ٔحيظ زض 

ٔؿبحت، حجٓ ٚ  زٞٙس. ثٝ آٖ ٔؼٙب وٝ ٔمبزيط ثبالتط ٔيبٍ٘يٗذغي ثب آ٘تطٚپي ضا ٘كبٖ ٔي
-زاض٘س. ٘تبيج ٘كبٖ زاز وٝ ٞطچٝ آ٘تطٚپي ايٗ ٚيػٌي ز٘جبَٔحيظ، ٔمبزيط ثبالتط آ٘تطٚپي ضا ثٝ

-ٞب زض يه ٔحّٝ ثيكتط ثبقس، پطاوٙسٌي ثيكتط ٚ تبثف ؾبِيب٘ٝ زضيبفت قسٜ تٛؾظ ؾبذتٕبٖ

ب ٚ ٞ(. ٕٞجؿتٍي ذغي ٔثجت ثيٗ آ٘تطٚپي ايٗ ٚيػٌي5ٞبي آٖ ٔحّٝ ٘يع ثيكتط اؾت)قىُ
-تغييط ٔي 57/0تب  47/0ٔيعاٖ تبثف زضيبفتي ذٛضقيس ٚجٛز زاضز. ٔمبزيط ضطيت تؼييٙي اظ 

 وٙس.

 
 الف

 

 ب

 

 ث

Kwh m( تاتص سالیاوٍ خًرضید)5ضکل )
( در 2-

مقاتل آوتريپی الف(مساحت، ب(حجم ي ج(محیط 

 محلٍ 24ترای 
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جب زٚ فٙبٚضي تجسيُ يٗزض ا ٞبي فؼبَ تجسيُ ا٘طغي ذٛضقيسي:اضظيبثي پتب٘ؿيُ ؾيؿتٓ
ا٘طغي تبثكي ذٛضقيس زض اضتجبط ثب پتب٘ؿيُ آٖ ثطاي قٟط اٞٛاظ ثطضؾي قسٜ اؾت. ايٗ 

( ٚ وّىتٛضٞبي حطاضتي PVٞبي يىپبضچٝ فتِٛٚتبييه ؾبذتٕب٘ي)ٞب قبُٔ ؾيؿتٓفٙبٚضي
ثبقٙس. زض ايٗ ٔغبِؼٝ، ٞبي فؼبَ ٔيثبقٙس وٝ ٞط زٚ ٘ٛع اظ ؾيؿتٓ( ٔيSTCذٛضقيسي)

-ٞبي ؾبذتٕب٘ي ثب اؾتفبزٜ اظ ٔمبزيط آؾتب٘ٝٞبي فؼبَ ذٛضقيسي ثطاي ؾمف٘ؿيُ فٙبٚضيپتب

ٔٛضز اؾتفبزٜ زض   PV  ٚSTCٞبي فؼبَ اي ثطاي ؾيؿتٓاي ثطآٚضز قسٜ اؾت. ٔمبزيط آؾتب٘ٝ
وبض ٌطفتٝ قسٜ ٚ زض ٔغبِؼبت ثؿيبضي ( ث2004ٝ) 1ٞب، ثب اؾتفبزٜ اظ ٔغبِؼبت وبٔپٍٖٙٛؾمف

ٞبي ا٘س. ٔمبزيط آؾتب٘ٝ، حسالُ ٔيعاٖ تبثف ؾبِيب٘ٝ ٔٛضز ٘يبظ ثطاي فٙبٚضياؾتفبزٜ قسٜ
 1وٙٙس. جسَٚ عٛضي وٝ ثٝ ِحبػ التهبزي ثٝ نطفٝ ثبقٙس، ٔكرم ٔيذٛضقيسي ضا، ثٝ

-ٞبي فؼبَ ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ايٗ ٔغبِؼٝ ضا ٘كبٖ ٔياي ثطاي زٚ ٘ٛع اظ ؾيؿتٓٔمبزيط آؾتب٘ٝ

تٛا٘ٙس ٞبي ؾبذتٕب٘ي وٝ ٔيثٝ نٛضت زضنس ؾمف PV  ٚSTCٞبي زٞس. پتب٘ؿيُ ؾيؿتٓ
ٞبي تجسيُ ا٘طغي ذٛضقيسي ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌيط٘س، ٔحبؾجٝ قسٜ ثطاي ؾيؿتٓ
 (.2اؾت)جسَٚ 

َای فعال ( ترای محاسثٍ پتاوسیل تکىًلًشیKwh m-2( مقادیر آستاوٍ تاتص سالیاوٍ خًرضید)1جديل )

 STCي  PVخًرضیدی 

 ای تاتص سالیاوٍ خًرضیدمقادیر آستاوٍ دیتکىًلًشی خًرضی

Kwh m (PV) ٞبي فتِٛٚتبييه ؾبذتٕب٘يؾيؿتٓ
-21000 

Kwh m (STC)وّىتٛضٞبي حطاضتي ذٛضقيسي 
-2600 

 PVَای فعال خًرضیدی َای ساختماوی مىاسة مىطقٍ ترای استفادٌ از تکىًلًشی( درصد سقف2جديل )

 STCي 

ID َای درصد سیستم

PV 

َای مدرصد سیست

STC 

ID درصد سیستم-

 PVَای 

-درصد سیستم

 STCَای 
4 97 99 20 80 92 

14 86 94 15 82 94 

                                                           
1- Compagnon  
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23 78 91 6 96 97 

7 91 96 17 82 99 

12 89 99 1 98 100 

3 99 99 24 79 90 

11 88 97 8 90 99 

9 90 99 22 79 90 

21 79 90 2 100 100 

13 88 95 18 83 92 

10 87 97 16 81 93 

5 98 98 19 81 91 

زض ايٗ ٔغبِؼٝ ضاثغٝ  ٞبي تطاوٓ قٟطي:ٞبي فؼبَ زض اضتجبط ثب قبذمپتب٘ؿيُ ؾيؿتٓ
ٞبي ؾبذتٕب٘ي، ثطاي ٞبي تطاوٓ قٟطي ٚ زضنس پتب٘ؿيُ ذٛضقيسي ؾمفثيٗ قبذم

ٞبي فؼبَ تجعيٝ ٚ تحّيُ قسٜ اؾت. ٚاضح اؾت وٝ زضنسٞبي پبييٗ پتب٘ؿيُ ؾيؿتٓ
(. ٕٞجؿتٍي ذغي ٔٙفي ثيٗ 6زٞس)قىُ ٛاحي فكطزٜ ضخ ٔيٞب، زض ٘ذٛضقيسي ؾمف

ؾغح ٚ تطاوٓ ؾبذتٕب٘ي اظ يه ؾٛ ٚ -ٞبي پٛقف ؾبيت، ٘ؿجت عطح، ٘ؿجت حجٓقبذم
اظ ؾٛي زيٍط، ٚجٛز زاضز. پتب٘ؿيُ  PV  ٚSTCٞبي ٞبي ٔٙبؾت ثطاي ؾيؿتٓزضنس ؾمف

PV ٓتطاوٓ   ؾغح-زض تٕبْ ٘ٛاحي ثب افعايف پٛقف ؾبيت، ٘ؿجت عطح، ٘ؿجت حج ٚ
Kwh mقٛز. ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ٔمساض تطقِٛس ثبالي ؾبذتٕب٘ي وٓ ٔي

ثطاي تبثف  21000-
زاضز. پتب٘ؿيُ  PVؾغح ثيكتطيٗ تبثيط ضا ثط ضٚي پتب٘ؿيُ -ذٛضقيسي، قبذم ٘ؿجت حجٓ

PV  تطيٗ ٔيعاٖ وٙس. وٓ% زض ٘ٛاحي فكطزٜ تغييط ٔي78% زض ٘ٛاحي پطاوٙسٜ تب 100اظ
اؾت. ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ تطقِٛس  PVتطاوٓ ؾبذتٕب٘ي ٚ زضنس پتب٘ؿيُ  ضطيت تؼييٙي ثيٗ

Kwh m 600ثبالي 
ٚ قبذم پٛقف ؾبيت ٚجٛز  STC، ٕٞجؿتٍي لٛي ثيٗ پتب٘ؿيُ  2-

 زاضز. 
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َای َای مىاسة ترای استفادٌ از تکىًلًشیَای تراکم ضُری ي درصد سقف( راتطٍ تیه ضاخص6ضکل )

 محلٍ 24در  STCي  PVیدی فعال خًرض
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 گیریوتیجٍ

ٞبي ٔرتّف تطاوٓ قٟطي ثطاي اضظيبثي پتب٘ؿيُ ا٘طغي زض ايٗ تحميك قبذم
ٞب قبُٔ پٛقف قٟط اٞٛاظ ثطضؾي قس. ايٗ قبذم 4اظ ٔٙغمٝ  ٔحّٝ 24ذٛضقيسي زض 

چٙيٗ ؾغح، تطاوٓ جٕؼيت ٚ تطاوٓ ؾبذتٕب٘ي ٞؿتٙس. ٞٓ-ؾبيت، ٘ؿجت عطح، ٘ؿجت حجٓ
ثبقس، ٔٛضز اضظيبثي لطاض ٌطفت. طي تحت ػٙٛاٖ آ٘تطٚپي وٝ ٔؼيبض پطاوٙسٌي ٔيقبذم زيٍ

ٞبي تطاوٓ قٟطي ثط تبثف ؾبِيبتٝ زضيبفتي زض ٔٙبعك قٟطي ٚ پتب٘ؿيُ اثطات قبذم
( ثطاي PV  ٚSTCٞبي فؼبَ ذٛضقيسي)ثطزاضي اظ ؾيؿتٓٞبي ؾبذتٕب٘ي ثطاي ثٟطٜؾمف

بيج ثسؾت آٔسٜ، ٘ٛاحي فكطزٜ تبثف ذٛضقيسي ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِؼٝ، ثطضؾي قس. عجك ٘ت
 Kwh وٙٙس. ٔيعاٖ تبثف ؾبِيب٘ٝ ذٛضقيسي اظوٕتطي ضا ٘ؿجت ثٝ ٘ٛاحي پطاوٙسٜ زضيبفت ٔي

m
Kwh mزض ٘ٛاحي فكطزٜ تب  507 2-

وٙس. زض ٘ٛاحي پطاوٙسٜ افعايف پيسا ٔي 741  2-
ٝ افعايف ٔيعاٖ تبثف ( زض ٔغبِؼٝ ذٛز ثٝ ايٗ ٘تيجٝ ضؾيس٘س و2016ٟٔبجطي ٚ ٕٞىبضاٖ )

ثبقس. افعايف ٞبي تطاوٓ، ٔيزضنس، ثؿتٝ ثٝ قبذم 40تب  30ذٛضقيسي ٘ٛاحي پطاوٙسٜ اظ 
ٞب ٔي قٛز. پتب٘ؿيُ قبذم پٛقف ؾبيت ٔٙجط ثٝ وبٞف پتب٘ؿيُ ذٛضقيسي ؾبذتٕبٖ

PV  ٚSTC زِيُ ؾبيٝ ا٘ساذتٗ يبثس وٝ ايٗ ثٝثب افعايف پٛقف ؾبيت وبٞف ٔي
( زض پػٚٞف ذٛز 2016ثبقس. ِي ٚ ٕٞىبضاٖ )٘ٛاحي ثب پٛقف ؾبيت ثبال ٔيٞب زض  ؾبذتٕبٖ

يبفتٙس وٝ ثٝ عٛض وّي ٘ٛاحي ثب تطاوٓ وٕتط، پتب٘ؿيُ ذٛضقيسي ثبالتطي زاض٘س. ٕٞچٙيٗ 
٘تبيج ٘كبٖ زاز وٝ تبثف ؾبِيب٘ٝ ذٛضقيس ثب افعايف آ٘تطٚپي ٔؿبحت، حجٓ ٚ ٔحيظ افعايف 

 PVٞبي ٞبي ؾبذتٕب٘ي جٟت تٛؾؼٝ ؾيؿتٓپتب٘ؿيُ ؾمف يبثس. زض ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغبِؼٝٔي
ٞبي تحت تبثيط زضجٝ فكطزٌي قٟطي اؾت. عجك ثطضؾي STCٞبي ذيّي ثيكتط اظ ؾيؿتٓ

ا٘جبْ قسٜ ٔكرم قس وٝ ا٘طغي ذٛضقيسي پتب٘ؿيُ ثباليي ٞٓ زض ٘ٛاحي فكطزٜ ٚ ٞٓ زض 
آة ٚ ٞٛايي اٞٛاظ ٔي ثبقس.  ٞبيٞٓ ثسِيُ ٚيػٌياٞٛاظ زاضز وٝ آٖ 4٘ٛاحي پطاوٙسٜ ٔٙغمٝ 

تٛاٖ ثٝ ايٗ نٛضت ثيبٖ وطز وٝ ثطاؾبؼ ٔثبَ قٟط اٞٛاظ، ٘ٛاحي ٘تيجٝ انّي تحميك ضا ٔي
ٞٓ وٙٙس وٝ آٖفكطزٜ ثٝ ِحبػ ؾبذتٕب٘ي، اؾتفبزٜ اظ ا٘طغي ذٛضقيس ضا وٕي ٔحسٚز ٔي

ي تبثف ذٛضقيسي حبَ زض قٟط اٞٛاظ ثسِيُ ٔيعاٖ ثبالٔي ثبقس. ِٚي ثب ايٗ ثسِيُ تبثيط ؾبيٝ
ثطزاضي اظ قٛز. الظْ اؾت ثٝ ٔٙظٛض ثٟطٜٞبي فؼبَ ذٛضقيسي تٛنيٝ ٔياؾتفبزٜ اظ تىِٙٛٛغي



 
 
 
 

  125 ........اؾتفبزٜ ؾٙجي زض أىبٖ يتطاوٓ قٟط ٞبي قبذم يبثياضظ

 

پتب٘ؿيُ ذٛضقيس زض ٔٙبعك قٟطي، اؾتب٘ساضزٞبي ٔطثٛط ثٝ تطاوٓ ؾبذتٕب٘ي زض فبظ اِٚيٝ 
ايي جٟت تؼييٗ فكطزٌي ثٟيٙٝ فطايٙس عطاحي ضػبيت قٛ٘س. ثٝ عٛض ذبل اضظيبثي ٚيػٜ

٘ٛاحي قٟطي جٟت اؾتفبزٜ اظ ا٘طغي پبن ذٛضقيسي، ٔٛضز ٘يبظ اؾت. ثب تٛجٝ ثٝ ضٚ٘س ضٚ ثٝ 
ٞبيي زض ثؿيبضي ضقس ٌؿتطـ قٟطٞب ٚ افعايف تمبضبي ا٘طغي، الظْ اؾت وٝ چٙيٗ اضظيبثي

 اظ ٔٙبعك قٟطي جٟبٖ ا٘جبْ قٛز. 

 مىاتع 

ضيعي قوٟطزاضي  ٚ٘ت تٛؾؼٝ ٚ ثط٘بٔٝٔؼبآٔبض٘بٔٝ قٟطزاضي اٞٛاظ، فهُ اَٚ، ؾطظٔيٗ ٚ آة ٚ ٞٛا،  -
 1392، إُِّ قٟطزاضي اٞٛاظ، ا٘تكبضات ضٚاثظ ػٕٛٔي ٚ أٛض ثيٗاٞٛاظ

 www.suna.org.irٞبي ٘ٛ ايطاٖ ضؾب٘ي ؾبظٔبٖ ا٘طغيپبيٍبٜ اعالع -

 http://www.energybook.ir پبيٍبٜ وتبة ترههي ا٘طغي -

وطرریٍ   ٞبي ثطق ذٛضقويسي)ثرف اَٚ(، ب ؾيؿتٓ(، آقٙبيي ث1387ٞبي ٘ٛ ايطاٖ، )ؾبظٔبٖ ا٘طغي -

 .9، ؾبَ زْٚ، قٕبضٜ َای وً ایرانسازمان اورشی

 .1390، ؾبظٔبٖ ٔسيطيت ٚ ثط٘بٔٝ ضيعي ذٛظؾتبٖ -

ٝ  ٚ (، ثطضؾي1394) .ح ظازٜ،ٔحت. ة ذتبض،. ع پطٚض، ؾجعي - ٝ  GIS تٛا٘وبيي  ٔمبيؿو ثٙوسي  زض پٟٙو
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