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اؾتفبز ٜاظ ٔٙبثغ ا٘طغي تجسيسپصيط ٔيثبقس .زض ٔٙبعك قٟطي ،ؾيؿتٓٞبي ذٛضقيسي ٔؿتمط زض
ؾمفٞبي ؾبذتٕب٘يٙٔ ،بؾتتطيٗ ضٚـ ثٟطٌٜيطي اظ ٔٙجغ پبيساض ا٘طغي ذٛضقيس ٔيثبقس .تطاوٓ يب
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ذٛضقيس زض ٔميبؼ ٔحّي ٔيثبقس .زض ايٗ ٔغبِؼٔ ٝسَؾبظي تبثف ؾبِيب٘ ٝذٛضقيس ثطاي ٞط يه اظ
ؾغٛح ؾبذتٕب٘ي ٔٙغمٛٔ ٝضز ٔغبِؼ ،ٝزض ع َٛيه ؾبَ ،ثب اؾتفبز ٜاظ ٔسَ Solar Analyst
ا٘جبْ ٌطزيس .اظ عطف زيٍط اضتجبط ثيٗ چٙسيٗ قبذم تطاوٓ قٟطي اظ جّٕ ٝقبذمٞبي پٛقف
ؾبيت٘ ،ؿجت عطح٘ ،ؿجت حجٓ-ؾغح ،آ٘تطٚپي ،تطاوٓ جٕؼيت  ٚتطاوٓ ؾبذتٕب٘ي ثب تبثف ؾبِيب٘ٝ
ضؾيس ٜثٙٔ ٝغمٛٔ ٝضز ٔغبِؼ ٝثحث قس  ٚثب اؾتفبز ٜاظ ٔسَ ضٌطؾي٘ٛي حسالُ ٔطثؼبت ،ضٚاثظ ثيٗ
تبثف ذٛضقيس  ٚقبذمٞبي تطاوٓ قٟطي ٔكرم ٌطزيسٓٞ .چٙيٗ پتب٘ؿيُ اؾتفبز ٜاظ زٛ٘ ٚع
ؾيؿتٓ ذٛضقيسي فؼبَ قبُٔ ؾيؿتٓٞبي يىپبضچ ٝفتِٚٛتبييه ؾبذتٕب٘ي ( ٚ )PVوّىتٛضٞبي
حطاضتي ذٛضقيسي ( )STCاضظيبثي قس .عجك ٘تبيج ٔيعاٖ تبثف ؾبِيب٘ ٝذٛضقيسي اظ ( 507زض
٘ٛاحي فكطز )ٜتب ( 741زض ٘ٛاحي پطاوٙس )ٜويّٚ ٛات ؾبػت ثط ٔتط ٔطثغ افعايف پيسا ٔيوٙس .قبذم
٘ؿجت حجٓ-ؾغح ثيكتطيٗ ضطيت تؼييٙي R2 ،ثطاثط ثب  0/805ضا ثب تبثف ؾبِيب٘ ٝذٛضقيس ٘كبٖ
ٔيزٞسٓٞ .چٙيٗ زض ٔٙغمٛٔ ٝضز ٔغبِؼ ٝپتب٘ؿيُ ؾمفٞبي ؾبذتٕب٘ي جٟت تٛؾؼ ٝؾيؿتٓٞبي
 PVذيّي ثيكتط اظ ؾيؿتٓٞبي  STCتحت تبثيط زضج ٝفكطزٌي قٟطي ٔيثبقس.
ياشگان کلیدی :آ٘تطٚپي ،ا٘طغي تجسيسپصيط ،تطاوٓ قٟطي ،ؾيؿتٓ اعالػبت جغطافيبيي ،فتِٚٛتبييه،
وّىتٛضٞبي حطاضتي ذٛضقيسي

مقدمٍ

أطٚظ٘ ٜيٕي اظ جٕؼيت جٟبٖ زض ٔٙبعك قٟطي ظ٘سٌي ٔيوٙٙس و ٝحسٚز  75زضنس اظ
ٔٙبثغ جٟب٘ي ضا اؾتفبزٔ ٜيٕ٘بيٙس (ِي ٕٞ ٚىبضاٖٙٔ .)749 :2016 ،1بعك قٟطي زض زٞٝٞبي
ٌصقتٌ ٝؿتطـ ظيبزي يبفتٝا٘س  ٚث ٝاحتٕبَ ظيبز زض زٞٝٞبي آيٙس ٜايٗ ض٘ٚس ازأ ٝذٛاٞس
زاقت (ٟٔبجطي ٕٞ ٚىبضاٖ .)469 :2016 ،2ثب افعايف جٕؼيت ٍ٘ ٚطا٘يٞبي ظيؿت
ٔحيغي ،تمبضبي ا٘طغيٞبي وبضآٔس ثطاي ايٗ ؾى٘ٛتٍبٜٞبي قٟطي ث ٝعٛض فعآيٙسٜاي زض
حبَ افعايف اؾت (ضأيطظ ِٛ ٚپع ،2012 ،3پب٘بٕٞ ٚ ٚٚىبضاٖ .)2008 ،1ثرف ؾبذتٕبٖ يىي
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اظػٕسٜتطيٗ ثرفٞبي ٔهطف وٙٙس ٜا٘طغي اؾت  ٚثٕٞ ٝيٗ ؾجت الظْ اؾت تٛجٚ ٝيػٜاي
ثٔ ٝم ِٝٛثٟيٝٙؾبظي ٔهطف ؾٛذت زضؾبذتٕبٖ ٔجصٕٛ٘ َٚز .اظ ٘مغ٘ ٝظط وّي ٔيتٛاٖ
ٌفت و ٝثب آٌب ٜؾبذتٗ ٔطزْ  ٚتسٚيٗ لٛا٘يٗ ٔٙبؾت ٔيتٛاٖ ٌبْ ٔٛثطي زض جٟت ثٟجٛز
ٔهطف ؾٛذت زض ؾبذتٕبٖٞب ثطزاقت ،أب جبيٍعيٙي ا٘طغيٞبي تجسيسپصيط ث ٝعٛض اػٓ ثٝ
جبي ؾٛذتٞبي فؿيّي و ٝػٕسٜتطيٗ ٔٙجغ تبٔيٗ ا٘طغي زض وكٛضٔبٖ ٔحؿٛة ٔيق٘ٛس،
ضا ٜحّي اؾت ؤ ٝكره ٝانّي آٖ ،آيٙسٍٜ٘طي  ٚضػبيت تٛأٔبٖ حمٛق ٘ؿُٞبي فؼّي ٚ
آتي اؾت (پبيٍب ٜوتبة ترههي ا٘طغي .)1395 ،ا٘طغي ذٛضقيسي يىي اظ ٔٙبثغ ا٘طغي
تجسيسپصيط ثب ثيكتطيٗ پتب٘ؿيُ اؾت ٔ ٚيتٛا٘س ثعضيتطيٗ ٔٙجغ ثطق زض جٟبٖ تب ؾبَ 2050
ثبقس .ثب تٛج ٝث٘ ٝمك ٝضا ٜآغا٘ؽ ثيٗ إِّّي ا٘طغي زض ؾبَ  ،2014فتِٚٛتبئيه ذٛضقيسي ٚ
ا٘طغي حطاضتي ذٛضقيسي ٔيتٛا٘س تب ؾبَ  ، 2050ث 27 ٝزضنس اظ تِٛيس جٟب٘ي ثطق وٕه
وٙس (آغا٘ؽ ثيٗإِّي ا٘طغي .)2014 ،زض ٔيبٖ تٕبْ ٔٙبثغ ا٘طغيٞبي تجسيس پصيط زض زؾتطؼ
زض ثبفت قٟطي (ٔب٘ٙس ا٘طغي ذٛضقيسي ،ثبز  ٚظٔيٗ ٌطٔبيي) ا٘طغي ذٛضقيسي ٔحجٛةتطيٗ
اؾت ٔ ٚغبِؼبت فطاٚا٘ي زض ٔٛضز آٖ ا٘جبْ قس ٜاؾت (ٟٔبجطي ٕٞ ٚىبضاٖ.)469 :2016 ،
يىي اظ ٔعايبي ثؿيبض آقىبض ا٘طغي ذٛضقيسي ايٗ اؾت ؤ ٝحُ ٔٙجغ ا٘طغي ٔؼٕٛالً ٕٞبٖ
ٔىبٖ اؾتفبز ٜا٘طغي اؾتٙٔ .ظٛض اظ وبضثطز ا٘طغي ذٛضقيسي زض ؾبذتٕبٖٞب ثٟطٌٜيطي ٞط
چ ٝثٟتط اظ ا٘طغي ذٛضقيس زضجٟت تأٔيٗ ٘يبظٞبي ٌطٔبيي  ٚؾطٔبيي  ٚاِىتطيؿيتٝ
ؾبذتٕبٖٞب ٔيثبقس (پبيٍب ٜوتبة ترههي ا٘طغي .)1395 ،ايٗ أط ثٚ ٝيػ ٜزض ٔٙبعك
قٟطي ،و ٝزض آٖ پٛقف ؾبذتٕبٖٞب ،زيٛاضٞب  ٚؾمف ،ثطاي ٌطفتٗ ا٘طغي ذٛضقيسي ٚ
تجسيُ آٖ ثٌ ٝطٔب يب ا٘طغي حطاضتي  ٚثطق اؾتفبزٔ ٜيق٘ٛس ،لبثُ اجطا ٔيثبقس (ٟٔبجطي ٚ
ٕٞىبضاٖ .)469 :2016 ،اظ ايٗ ض ٚتؼييٗ پتب٘ؿيُ ا٘طغي ذٛضقيس  ٚفٙبٚضيٞبي ٔٛجٛز ثطاي
اؾتفبز ٜاظ ا٘طغي ذٛضقيس زض ٔٙبعك قٟطي ،وٕه قبيب٘ي ث ٝپيكجطز ايٗ ٔ ٟٓذٛاٞس زاقت.
زض زٞٝٞبي اذيط ٕ٘ٞٝ٘ٛبي ثؿيبضي اظ تحميمبت زض ظٔي ٝٙتؼييٗ پتب٘ؿيُ ذٛضقيسي قٟطٞب
ثطاي ؾيؿتٓٞبي فؼبَ  ٚغيطفؼبَ ا٘جبْ قس ٜاؾت .ؾيؿتٓٞبي ذٛضقيسي فؼبَ اظ زؾتٍب-ٜ
ٞبي ٔىب٘يىي  ٚاِىتطيىي ثطاي تجسيُ تبثف ذٛضقيسي ثٌ ٝطٔب  ٚثطق اؾتفبزٔ ٜيوٙٙس .زض
. Panao et al
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ٔمبثُ ؾيؿتٓٞبي ذٛضقيسي غيط فؼبَ ،اظ عطاحي ؾبذتٕبٖ ثطاي ث ٝتهطف زضآٚضزٖ ٌطٔبي
ذٛضقيس ثٟطٔ ٜيثط٘س تب ٔهطف ا٘طغي ضا ثطاي ٌطٔبيف  ٚؾطٔبيف فضب وبٞف زٙٞس
(ٟٔبجطي ٕٞ ٚىبضأٖ .)469 :2016 ،غبِؼبت ثؿيبضي زض ظٔي ٝٙتبثيطات فطْ قٟطي ثط ضٚي
پتب٘ؿيُ ا٘طغي ذٛضقيسي زض ٔميبؼٞبي ؾبذتٕب٘ي تب قٟطي ٘ ٚبحيٝاي ا٘جبْ قس ٜاؾت
(ٔ٘ٛتب ،2010 ،1ٖٚپؿّٟٙٙط ٟٔ ٚسٚي ،2003 ،2وب٘تطظ ٕٞ ٚىبضاٖٚ ،2014 ،3يجيٙتٚ ٖٛ
ٕٞىبضاِٖ .)2010 ،4ي ٕٞ ٚىبضاٖ ضٚقي ثطاي اضظيبثي پتب٘ؿيُ ا٘طغي ذٛضقيسي زض ٔميبؼ
قٟطي  ٚاضتجبط ثيٗ تطاوٓ ؾبذتٕب٘ي  ٚعطاحي قٟطي ثب اؾتفبز ٜاظ ثط٘بٔٞٝبي قجيٝؾبظي
فطا ٓٞوطزٜا٘س .ثطاؾبؼ ٘تبيج ايٗ تحميك زؾتطؾي ث ٝا٘طغي ذٛضقيسي ؾمفٞب ٕ٘ ٚبٞبي
ؾبذتٕب٘ي ث ٝتطاوٓ ؾبذتٕبٖٞب ٔطتجظ اؾت (ِي ٕٞ ٚىبضاٖ .)755 :2016 ،ؾبضاِس ٚ
ٕٞىبضاٖ 5زض پػٞٚف ذٛز اظ ٔسَٞبي آٔبضي ثطاي وكف ضٚاثظ ثيٗ قبذمٞبي فطْ
قٟطي  ٚپتب٘ؿيُ ا٘طغي ذٛضقيسي زض ٔٙغم ٝقٟطي ِٙسٖ ثٟط ٜثطزٜا٘س٘ .تبيج آٖٞب ٘كبٖ
زاز ٜاؾت و ٝثب ثٟيٝٙؾبظي ٔتغيطٞبي فطْ قٟطي ،تبثف ذٛضقيسي اظ ؾمفٞبي ؾبذتٕب٘ي
تب  9زضنس  ٚاظ ٕ٘بٞبي ؾبذتٕب٘ي تب  45زضنس افعايف ٔييبثس (ؾبضاِس ٕٞ ٚىبضاٖ:2015 ،
ِ .)16ي ٕٞ ٚىبضاٖ 6زض ٔغبِؼٝاي تبثيط ؾ ٝپبضأتط ٘ؿجت اثؼبز ؾبذتٕبٖ ،آظيٕٛت  ٚپٛقف
ؾبيت ضا زض پتب٘ؿيُ ا٘طغي ذٛضقيسي ؾبذتٕبٖٞب اضظيبثي وطزٜا٘س .آٖٞب ث ٝايٗ ٘تيجٝ
ضؾيسٜا٘س و ٝافعايف ٘ؿجت اثؼبز ؾبذتٕبٖ  ٚپٛقف ؾبيت ٔٙجط ث ٝافعايف پتب٘ؿيُ ا٘طغي
ذٛضقيسي ٔيقٛز .ػال ٜٚثط ايٗ زأٞٝٙبي اظ آظيٕٛتٞبي ؾبذتٕب٘ي ضا ثسؾت آٚضزٜا٘س وٝ
تحت آٖٞب ػّٕىطز ؾيؿتٓٞبي فتِٚٛتبييه افعايف ٔييبثس (ِي ٕٞ ٚىبضاٖ.)233 :2015 ،
٘بِت ٕٞ ٚىبضاٖ تبثيطات فطْ قٟطي ثط ضٚي پتب٘ؿيُ ا٘طغي ذٛضقيس ،ثطاي ؾبذتٕبٖٞبي
جسيس زض فبظ اِٚي ٝعطاحي ضا ،ثطضؾي وطزٜا٘س  ٚتبويسي ثط تجسيس٘ظط  ٚتؼطيف فبظ اِٚيٝ
عطاحي ٔحالت قٟطي زاض٘س (٘بِت ٕٞ ٚىبضاٖ .)690 :2015 ،7اٌطچ ٝتطاوٓ قٟطي زض
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ٔغبِؼبت ثؿيبضي  ٚث ٝضٚـٞبي ٔرتّفي ثسؾت آٔس ٜاؾت ِٚي اعالػبت وٕي زض ٔٛضز
تبثيطات آٖ ثط پتب٘ؿيُ ذٛضقيسي ؾبذتٕبٖٞب ٚجٛز زاضز .ػال ٜٚثطايٗ ،وبضآٔستطيٗ فٙبٚضي
ثطاي ثٟطٜثطزاضي اظ ا٘طغي ذٛضقيسي زض ؾمفٞبي ؾبذتٕب٘ي ٔٙبعك قٟطي ضا ٕ٘يزا٘يٓ
(ٟٔبجطي ٕٞ ٚىبضاٖ .)470 :2016 ،زض ايٗ ٔغبِؼ ٝتبثيطات تطاوٓ قٟطي ثط ضٚي پتب٘ؿيُ
ذٛضقيسي ثب تٛج ٝث ٝفٗآٚضيٞبي فؼبَ ا٘طغي ذٛضقيسي زض ؾغح ٔٙغم 4 ٝقٟطؾتبٖ
اٛٞاظ ،ثطضؾي قس ٜاؾت .زض ايٗ ٔٙغم ٝثب تٛج ٝث ٝض٘ٚس ض ٚث ٝافعايف ا٘جٜٛؾبظي  ٚؾبذت
ٔجتٕغٞبي ٔؿى٘ٛي ،اؾتفبز ٜاظ ا٘طغي عجيؼي ذٛضقيس زض ؾبذتٕبٖٞب ضطٚضي اؾت  ٚاظ
عطفي عطاحي تطاوٓ قٟطي ثبيس ث ٝنٛضت ؾبظٌبض ٕٞ ٚب ًٙٞثب عطحٞبي ذٛضقيسي ثبقس.
ايٗ تحميك ثط تؼييٗ پتب٘ؿيُ تىِٛٛٙغيٞبي ذٛضقيسي فؼبَ ،زض اضتجبط ثب ؾمفٞبي
ؾبذتٕب٘ي ٔتٕطوع اؾتٞ .سف انّي تحميك حبضط ايٗ اؾت و ٝثب تٛج ٝث ٝاعالػبت ثسؾت
آٔس ٜاظ ضٚاثظ ثيٗ ٔٛضفِٛٛغي قٟطي  ٚپتب٘ؿيُ ذٛضقيسي ،وٕه ث ٝايجبز قٟطي وٙس وٝ
ثطاي ثٟطٜثطزاضي اظ ا٘طغي ذٛضقيسي ٔٙبؾت ثبقس .جٟت تؼييٗ تٛظيغ تبثف ذٛضقيس زض
ٔٙغمٛٔ ٝضز ٔغبِؼٔ ،ٝسَؾبظي ا٘طغي ذٛضقيسي ثب اؾتفبز ٜاظ ؾيؿتٓ اعالػبت جغطافيبيي،
ا٘جبْ ٌطزيس .چٙسيٗ قبذم تطاوٓ قٟطي ،ثطاي اضظيبثي زض زؾتطؼ ثٛزٖ پتب٘ؿيُ ذٛضقيس
زض ٔ 24حّٝي ٔٙغمٛٔ ٝضز ٔغبِؼ ٝثىبض ثطز ٜقس ٜاؾت.
ٔٙغمٛٔ ٝضز ٔغبِؼ :ٝقٟطؾتبٖ اٛٞاظ ثيٗ  48زضج 2 ٚ ٝزليم ٝتب  49زضج 20 ٚ ٝزليمٝ
ع َٛقطلي اظ ٘هف اِٟٙبض ٌطيٛٙيچ  30 ٚزضج 53 ٚ ٝزليم ٝتب  31زضج 45 ٚ ٝزليم ٝاظ ذظ
اؾتٛا لطاض ٌطفت ٝاؾت (ؾبظٔبٖ ٔسيطيت  ٚثط٘بٔ ٝضيعي ذٛظؾتبٖٙٔ .)1390 ،غم ٝچٟبض اٛٞاظ
ث ٝػٛٙاٖ ٔحسٚزٛٔ ٜضز ٔغبِؼ ٝزض ٘ظط ٌطفت ٝقس ٜاؾت(قىُ ٛٔ .)1لؼيت ٔٙغم ٝچٟبض ثط
اؾبؼ عطح جبٔغ ث ٝايٗ قطح اؾت :ايٗ ٔٙغم ٝاظ قٕبَ ث ٝضيُ ضإٙٞبيي  ٚضا٘ٙسٌي ،اظ
قطق ث ٝضٚزذب٘ ٝوبض ،ٖٚاظ جٛٙة ثٔ ٝيساٖ قٟيس ثمبيي  ٚاظ غطة ث ٝضيُ لغبض اٛٞاظ-
ذطٔكٟط ٔحسٚز ٔيقٛز .ايٗ ٔٙغم ٝزاضاي ٘ 5بحي ٝذسٔبتي ٘ 4 ٚبحي ٝفضبي ؾجع ٔيثبقس
(آٔبض٘بٔ ٝقٟطزاضي اٛٞاظ )1392 ،و ٝلؿٕت جٛٙة غطثي قٟطؾتبٖ اٛٞاظ ضا تكىيُ ٔيزٞس.
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ضکل ( )1وقطٍ مىطقٍ مًرد مطالعٍ تٍ َمراٌ ساختمانَای مًجًد

مثاوی وظری پصيَص

تطاوٓ يب فكطزٌي قٟطي 1يىي اظ ضايجتطيٗ قبذمٞبي قىُ قٟط ٔيثبقس.
پبضأتطٞبي ثؿيبضي ثٚٝؾئّ ٝحممبٖ ٔؼطفي قسٜا٘س ؤ ٝيتٛا٘ٙس قبذمٞبيي اظ ٚيػٌي-
ٞبي قٟطي ثبقٙس .زض ايٗ ٔغبِؼ ،ٝثطذي اظ ايٗ قبذمٞبي تطاوٓ قٟطي ثطاي تؼييٗ فطْ
قٟطي ٔٙغم ٝزض ٔميبؼ ٔحّي ،ثىبض ثطز ٜقس ٜاؾت .قبذمٞبي ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ايٗ
تحميك قبُٔ ٔٛاضز ظيط ٔيثبقس:
٘ )1ؿجت حجٓ -ؾغح :2ػجبضت اؾت اظ حجٓ وُ ؾبذتٕبٖٞب زض يه ٔحّ ٝتمؿيٓ ثط
ٔؿبحت وُ ٔحّ .ٝايٗ قبذم ٘كبٖزٙٞس ٜاضتفبع ؾبذتٕبٖٞبؾت  ٚاضائٝاي ؾ ٝثؼسي اظ
1

- Urban Compactness
- Volume - Area ratio

2
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تطاوٓ ٔيثبقس )2 ،پٛقف ؾبيت :1ػجبضت اؾت اظ وُ ٔؿبحت ؾبذت ٝقس ٜزض يه ٔحّٝ
تمؿيٓ ثط ٔؿبحت وُ ٔحّ .ٝايٗ قبذم اضائ ٝز ٚثؼسي اظ تطاوٓ ٔيثبقس  ٚتٛظيغ افمي
اقىبَ ؾبذت ٝقس ٜزض ٔىبٖ ضا ٘كبٖ ٔيزٞسٞ .طچ ٝايٗ قبذم ثيكتط ثبقس ،فضبي ثبظ
ٔٛجٛز وٕتط اؾت٘ )3،ؿجت عطح :2ػجبضت اؾت اظ ٔؿبحت وُ عجمبت زض يه ٔحّ ٝتمؿيٓ
ثط ٔؿبحت وُ ٔحّ )4 ،ٝتطاوٓ ؾبذتٕب٘ي :ػجبضت اؾت اظ تؼساز وُ ؾبذتٕبٖٞب زض يه
ٔحّ ٝتمؿيٓ ثط ٔؿبحت وُ ٔحّ .ٝتطاوٓ ؾبذتٕب٘ي ٘كبٖزٙٞس ٜتٛظيغ ؾبذتٕبٖٞب زض وُ
ٔحّٔ ٝيثبقس )5 ،تطاوٓ جٕؼيت :ػجبضت اؾت اظ تؼساز وُ افطاز ؾبوٗ زض يه ٔحّ ٝتمؿيٓ
ثط ٔؿبحت وُ آٖ ٔحّ .ٝايٗ قبذم ٘كبٖزٙٞس ٜتٛظيغ جٕؼيت زض وُ ٔحّ ٝاؾت )6 ٚ
آ٘تطٚپي :3زيٍط قبذم تطاوٓ قٟطي ؤٟ ٝبجطي ٕٞ ٚىبضا٘ف زض ؾبَ  2016زض پػٞٚف
ذٛز اظ آٖ ثٟط ٜثطز٘س ،آ٘تطٚپي ٔيثبقس (ٟٔبجطي ٕٞ ٚىبضاٖ .)471 :2016 ،آ٘تطٚپي (،)S
يه ٔف ْٟٛاؾبؾي زض فيعيه آٔبضي ( ٚتطٔٛزيٙبٔيه والؾيه)  ٚتئٛضي اعالػبت اؾت
(ثبيطِيّٗ٘ ،1971 ،4ؿِٚ ،2006 ،5ٖٛىٙؿتيٗ .)2009 ،6زض فيعيه آٔبضي  ٚتئٛضي اعالػبت،
آ٘تطٚپي ثط اؾبؼ احتٕبَ اؾت  ٚزض ٘تيجٔ ٝيتٛا٘س ثطاي تجعي ٚ ٝتحّيُ احتٕبَ تٛظيغ
ا٘ساظ ٜؾبذتٕبٖ ،اظ جّٕٔ ٝؿبحتٔ ،حيظ ،حجٓ ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌيطز (ٟٔبجطي ٚ
ٕٞىبضأٖ .)33: 2015 ،ؼبزِ ٝظيط ؤ ٝؼبزِ ٝآ٘تطٚپي قبٌ٘ -ٖٛيجؽ٘ 7بْ زاضز ،آ٘تطٚپي ضا
ثطاي تٛظيغ وّي احتٕبالت ،ثٔ ٝب ٔيزٞس ،و ٝزض ايٗ ضاثغ t ٝتؼساز والؼٞب ثب احتٕبَ غيط
نفط ا٘ساظ ٜؾبذتٕب٘ي  Pi ٚاحتٕبَ ا٘ساظ ٜؾبذتٕبٖ ٔتؼّك ث ٝوالؼ  iاْ ٔيثبقس:
t

(ٔؼبزِ) 1 ٝ

S   K  Pi ln Pi
i 1

3

- Site coverage
- Plot ratio
1
- Entropy
2
- Baierlein
3
- Nelson
4
- Volkenstein
8
- Shannon-Gibbse
4
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1

ٔسَ ضلٔٛي اضتفبع ٔجٕٛػ ٝاي اظ زازٞ ٜبي ضلٔٛي ٔيثبقس و ٝزض تٟئ ٝسَ
تٛپٌٛطافيه ؾغح ظٔيٗ ث ٝوبض ٔي ضٚز .ثسيٗ ٔؼٙب و ٝپسيسٞ ٜبي ؾغح ظٔيٗ ضا ث ٝنٛضت
ٔسَٞبي ٚالؼي يب فطضي ٔيؾبظز .فطٔتٞبي لبثُ اؾتفبز ٜثطاي  ، DEMزض حبِت ضؾتطي،
قجى ٝؾِّٛي ٔٙظٓ اؾت و ٝثطاي ٞط ؾّٔ َٛمساض اضتفبع ٔٛجٛز اؾت  ٚزض حبِت ثطزاضي
ٔجٕٛػٔ ٝكبٞسات ٘مغٝاي ٔٙظٓ اؾت وٞ ٝط ٘مغ ٝزاضاي ٔرتهبت جغطافيبيي ( ٚ )Y ٚ X
ٔمساض اضتفبع (ٔ )Zيثبقس (لٟطٚزي تبِي ٕٞ ٚىبضاٖ .)159 :1394 ،زض ايٗ تحميك اظ ٔسَ
ضلٔٛي ؾغح ث ٝػٛٙاٖ يىي اظ ٚضٚزيٞبي ٔسَؾبظي تبثف ذٛضقيس ،اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
ٔسَ Solar Analyst
تبثف ذٛضقيسي ضؾيس ٜث ٝؾغح ظٔيٗ ثؿيبض لبثُ تٛج ٚ ٝتغييطپصيط اؾت .ػٛأُ ظيبزي
ٔٛجت ايٗ تغييطات ٔيق٘ٛس .ثطاي ٔثبَ ،تغييطات فهّي زض قست تبثف ،ؾبي ٝحبنُ اظ
تٛپٌٛطافيٞبي ٔجبٚضٚ ،يػٌيٞبي ؾغح  ٚثغٛض ذبل زض ٔٙبعك قٟطيٚ ،يػٌيٞبي
ؾبذتٕبٖ اظ لجيُ ا٘ساظ ٜؾمف ،قيت  ٚجٟتٌيطئ ،ؼٕٛال ٔمساض ٟ٘بيي تبثف ذٛضقيسي
ضؾيس ٜث ٝؾمفٞب ضا تحت تبثيط لطاض ٔيزٞس .ػال ٜٚثط ايٗ ،آة ٛٞ ٚا  ٚزيٍط قطايظ
اتٕؿفطي ثط ٔمساض تبثف ٟ٘بيي ذٛضقيسي اثطٌصاض اؾت .ثٙٔ ٝظٛض ٔحبؾج ٝايٗ ػٛأُ ٚ
ثطآٚضز پتب٘ؿيُ تبثف ذٛضقيسي ثطاي ٔىب٘ي ذبل ،ف ٚ ٛضيچ )2000( 2اٍِٛضيتٓ ٔيساٖ زيس
٘يٕىطٜاي ث ٝؾٕت ثبال3ضا ؤ ٝجتٙي ثط ٔ GISيثبقس ،اضائ ٝوطز٘س (ف ٚ ٛضيچ.)358 :2000 ،
ٔسَ  ،Solar Analystتبثف جٟب٘ي يب تبثف وُ  ٚتبثفٞبي ٔؿتميٓ  ٚپطاوٙس ٜضا ثٝ
نٛضت جساٌب٘ٔ ٝحبؾجٔ ٝيوٙس .ايٗ ٔحبؾجبت ٔيتٛا٘ٙس  ٓٞثطاي ٘مبط ٛ٘ ٓٞ ٚاحي ذبل
ا٘جبْ ق٘ٛس .ايٗ ٔسَ ثب اؾتفبز ٜاظ اٍِٛضيتٓ ٔيساٖ زيس ٕ٘يىطٜاي ،تٛؾؼ ٝزاز ٜقس ٜاؾت وٝ
تبثف ٞط ؾّ َٛيه ضؾتط اضتفبػي ضا زض يه زٚض ٜظٔب٘ي  ٚيه ٔٛلؼيت ٔكرم ٔحبؾجٝ
1

. Digital Elevation Model: DEM
. Fu & Rich
3
. Upward-looking Hemispherical Viewshed Algorithm
2
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ٔيوٙس .زض وٙبض ٔسَ اضتفبػي و ٝيىي اظ ٚضٚزيٞبي ايٗ ٔسَ ٔيثبقس ،وؿط پركيسٚ 1ٜ
تطاٌؿياليي جٛي٘ 2يع ثبيس ٔكرم ثبقٙس (ف ٚ ٛضيچ .)10 :1999 ،اجطاي ايٗ ٔسَ ثطاي
تٕبْ ؾَّٞٛبي ضؾتط اضتفبػي اظ عطيك ٔ 5طحّ ٝظيط لبثُ ا٘جبْ اؾت:
.1

ٔحبؾج ٝؾبيٕ٘ٝبٙٔ :3ظٛض اظ ؾبيٕ٘ ٝب زض يه ٘مغ ،ٝتٛظيغ ظاٚيٝاي لبثّيت زيس
آؾٕبٖ زض ٔمبثُ ٔٛا٘غ ٔٛجٛز ثط ؾط ضا ٜتبثف ثطاي ضؾيسٖ ث٘ ٝمغٛٔ ٝضز٘ظط اؾت
(ؾجعيپطٚض ٕٞ ٚىبضأٖ -2 .)19:1394 ،حبؾج٘ ٝمك ٝذٛضقيس٘ :4مك ٝذٛضقيسي
يه ٕ٘بيف ضؾتطي اؾت وٕ٘ ٝبيبٍ٘ط ٔؿيط حطوت ذٛضقيس زض ظٔبٖٞبي ٔتفبٚت
ٔيثبقس٘ .مك ٝذٛضقيس ثطاي ٔحبؾج ٝتبثف ٔؿتميٓ ث ٝوبض ٔيضٚز (ف ٚ ٛضيچ،
ٔ -3 .)8 :1999حبؾج٘ ٝمك ٝآؾٕبٖ٘ :5مك ٝآؾٕبٖ يه ٘مك ٝضؾتطي اؾت وٝ
ثب تمؿيٓ آؾٕبٖ ث ٝلغؼبت وٛچه تط  ٚثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ظٚايبي ؾٕت اِطأؼ
ذٛضقيسي ؾبذتٔ ٝيقٛز (ؾجعيپطٚض ٕٞ ٚىبضاٖ٘ .)20:1394 ،مك ٝآؾٕبٖ ثطاي
ٔحبؾج ٝتبثف پطاوٙس ٜث ٝوبض ٔيضٚزٓٞ -4 .پٛقب٘ي ٘مك ٝؾبيٕ٘ٝب ثب ٘مكٞٝبي
ذٛضقيس  ٚآؾٕبٖ :ظٔب٘ي و ٝؾبيٕ٘ٝب٘ ،مك ٝذٛضقيس ٘ ٚمك ٝآؾٕب٘ي ٔحبؾجٝ
قس٘سٓٞ ،پٛقب٘ي ا٘جبْ ٔيقٛز .زض ٟ٘بيت ٔحبؾجٔ ٝيعاٖ تبثف پطاوٙسٔ ٚ ٜؿتميٓ
زضيبفت قس ٜثٛؾيّ ٝيه ٔٛلؼيت ٔكرم ثط ضٚي ٔسَ ضلٔٛي اضتفبػي ٘تيجٝ
حبنُ اظ ايٗ ٔطحّٔ ٝيثبقس(ٚاً٘  ٚثيُ -5 .)39 :2016 ،6جٕغ تبثفٞبي
ٔؿتميٓ  ٚپطاوٙسٔ ٚ ٜحبؾج ٝتبثف وُ ذٛضقيس :7ثؼس اظ ٔحبؾجبت چٟبض ٔطحّٝ
ٌفت ٝقس ،ٜذطٚجيٞب ثطاي ٔحبؾجٔ ٝيعاٖ تبثف وُ زضيبفت قس ٜثٛؾيّ ٝيه
ٔٛلؼيت ٔكرم ثط ضٚي ٔسَ ضلٔٛي اضتفبػي ثىبض ٔيض٘ٚس  ٚيه ٘مك ٝتبثف

3

- Diffuse Radiation Proportion
- Atmospheric Transmittivity
5
- Viewshed
6
- Sun map
7
- Sky map
1
- Wang & Bill
2
- Global solar radiation
4
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ذٛضقيسي ثطاي وُ ٔٙغم ٝايجبز ٔيقٛز .تبثف ذٛضقيسي وُ يب تبثف جٟب٘ي
ذٛضقيس ٔجٕٛع تبثف ٔؿتميٓ  ٚپطاوٙس ٜتٕبْ ثرفٞب ٔيثبقس (.)ESRI, 2014
ؾيؿتٓٞبي فؼبَ ذٛضقيسي
ثب تٛج ٝثٔ ٝحسٚزيتٞبي ا٘طغي فؿيّي  ٚآِٛزٌيٞبي ظيؿت ٔحيغي ٘بقي اظ آٖ،
عطاحي  ٚاجطاي ؾبذتٕبٖٞبيي و ٝثتٛا٘ٙس اظ ا٘طغي ذٛضقيسي حساوثط اؾتفبز ٜضا ثجط٘س ،اظ
إٞيت ظيبزي ثطذٛضزاض اؾت .ثب ثٟطٌٜيطي اظ ا٘طغي ذٛضقيسي ث ٝز ٚضٚـ ؾيؿتٓٞبي
فؼبَ  ٚغيطفؼبَ ٔيتٛاٖ ٘يبظٞبي ؾبذتٕبٖٞب ضا زض ايٗ ظٔي ٝٙتبٔيٗ ٕ٘ٛز .ث ٝعٛض ػٕس ٜزٚ
٘ٛع ؾيؿتٓ فؼبَ اؾتفبزٔ ٜيقٛز-1 :ؾيؿتٓٞبي يىپبضچ ٝفتِٚٛتبييه ؾبذتٕب٘ي-2 ٚ 1
وّىتٛضٞبي حطاضتي ذٛضقيسي .2زض ٔٙبعك قٟطي فضبٞبي ٔٙبؾت ثطاي ٘هت ايٗ ؾيؿتٓ-
ٞب ،قبُٔ ؾمفٞبٕ٘ ،بٞب  ٚزيٍط ٔٛلؼيتٞبي ؾبذتٕب٘ي و ٝث ٝذٛثي زض ٔؼطو تبثف
ذٛضقيس لطاض زاض٘سٔ ،يثبقس(ٚاً٘  ٚثيُ .)11 :2016 ،ؾيؿتٓٞبي فتِٚٛتبئيه اظ ؾ ٝثرف
انّي تكىيُ قس ٜا٘سٔ -1 :بغ َٚيب پُٞٙبي ذٛضقيسي ؤ ٝجسَ ا٘طغي تبثكي ذٛضقيس ثٝ
ا٘طغي اِىتطيىي ٔيثبقس -2 ،لؿٕت ٚاؾغ ٝيب ثرف تٛاٖ ٔغّٛة ،و ٝايٗ ثرف ا٘طغي
اِىتطيىي حبنُ اظ ؾيؿتٓٞبي فتِٚٛتبئيه ضا ثط اؾبؼ عطاحي ا٘جبْ قسٔ ،ٜتٙبؾت ثب ٘يبظ
ٔهطف وٙٙسٔ ،ٜسيطيت  ٚاِمب ٔيٕ٘بيس ٔ -3 ٚهطف وٙٙس ٜيب ثبض اِىتطيىي و ٝوّئ ٝهطف
وٙٙسٌبٖ اِىتطيىي اػٓ اظ ٔهبضف ثطق ٔؿتميٓ ضا ٔتٙبؾت ثب ٔيعاٖ ٔهطف قبُٔ ٔيٌطزز
(ؾبظٔبٖ ا٘طغيٞبي ٘ ٛايطاٖ .)4 :1387 ،وّىتٛضٞبي حطاضتي ذٛضقيسي ،جصة وٙٙسٜٞبي
ا٘طغي ذٛضقيسي ٞؿتٙس و ٝزض آٖٞب ا٘طغي تكؼكؼي ذٛضقيسي ث ٝا٘طغي حطاضتي تجسيُ
ٔيقٛز .زض اغّت ايٗ ؾيؿتٓٞب ،حطاضت جصة قس ٜتٛؾظ وّىتٛض ث ٝيه ؾيبَ ا٘تمبَ زازٜ
ٔيقٛز(پبيٍب ٜاعالعضؾب٘ي ؾبظٔبٖ ا٘طغيٞبي ٘ ٛايطاٖ.)1395 ،

3

- Building Integrated Photovoltaic systems: BiPV or PV
- Solar Thermal Collectors: STC

4
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مًاد ي ريشَا

اؾبؼ ضٚـ تحميك ايٗ پػٞٚف تٛنيفي – تحّيّي ٛ٘ ٚع آٖ وبضثطزي اؾت .زازٜٞبي
ٔٛضز ٘يبظ قبُٔ ٘مكٞٝبي ٕٔيعي أالن ٔغبِؼبت عطح جبٔغ قٟط اٛٞاظ ،اعالػبت جٕؼيتي
ث ٝتفىيه ثّٛنٞبي ؾبذتٕب٘ي ٘ ٚمك ٝوبضثطي اضاضي قٟطي ٔيثبقس .جٟت اضظيبثي
قبذمٞبي تطاوٓ قٟطي زض أىبٖؾٙجي اؾتفبز ٜاظ پتب٘ؿيُ ا٘طغي ذٛضقيسي ،اثتسا زاز-ٜ
ٞبي ٔٛضز ٘يبظ زض ايٗ ٔمبِ ٝجٕغآٚضي قس  ٚؾپؽ ثط اؾبؼ ايٗ اعالػبت اليٞٝبي
قبذمٞبي تطاوٓ ثسؾت آٔس٘ .تبيج ايٗ پػٞٚف ثب تحّيُ اليٞ ٝبي تطاوٓ قٟطي  ٚضٚاثظ
آٔبضي ثيٗ آٖٞب ثسؾت آٔس ٜاؾت.
قبذمٞبي تطاوٓ قٟطي :زض ايٗ ٔغبِؼ ٝقبذمٞبي ٘ؿجت حجٓ ث ٝؾغح ،پٛقف
ؾبيت٘ ،ؿجت عطح ،تطاوٓ ؾبذتٕب٘ي  ٚتطاوٓ جٕؼيت ثب اؾتفبز ٜاظ زازٜٞبي ٔىب٘ي ٔٛجٛز ٚ
٘طْ افعاض  ArcGIS10.3ثطاي ٔ 24حّٝي ٔٙغمٛٔ ٝضز ٔغبِؼٔ ٝحبؾج ٝقس٘س .ايٗ زازٜٞبي
ٔىب٘ي و ٝػٕستب اعالػبت حبنُ اظ عطح جبٔغ ٕٔيعي أالن ٔٙغم 4 ٝاٛٞاظ ٔيثبقٙس،
قبُٔ زازٜٞبي ٔطثٛط ث ٝؾبذتٕبٖٞبي ٔٙغم ،ٝزازٜٞبي وبضثطي اضاضي  ٚاعالػبت جٕؼيتي
ٔٙغمٔ 4 ٝيثبقٙس ٕٝٞ .ايٗ قبذمٞب ،يه ا٘ساظٌ ٜيطي اظ زضج ٝفكطزٌي ٞؿتٙس  ٚجٙجٝ
ٞبي ٔرتّف پيىطثٙسي قٟطي ضا ٘كبٖ ٔي زٙٞس(قىُ .)2

الف

ب
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پ

ت

ضکل ( )2تغییرات ضاخصَای الف)وسثت حجم-
سطح ،ب)پًضص سایت ،ج)وسثت طرح ،ت)تراکم
ساختماوی ي ث) تراکم جمعیت در  24محلٍ

ث

قبذمٞبي تطاوٓ تغييطاتي زض ٔمبزيطقبٖ زض ٔٙغم ،ٝثيٗ ٔ 24حّ٘ ٝكبٖ ٔيزٙٞسِٚ ،ي
ٛٙٞظ ثؿيبضي اظ قبذمٞب ث ٝعٛض ٕٞب ًٙٞتغييط ٔيوٙٙس .ثطاي ٔثبَ قبذمٞبي پٛقف
ؾبيت٘ ،ؿجت عطح ٘ ٚؿجت حجٓ-ؾغح زاضاي ٔمساض ثبالي ذٛز زض ظٕٞ ٚ 24 ٚ 19 ٖٚيٗ-
عٛض وٕتطيٗ ٔمساض ذٛز زض ظٞ 1 ٖٚؿتٙس .تطاوٓ ؾبذتٕب٘ي زض ٔٙغم ٝاظ 0/047تب 2/75
ؾبذتٕبٖ زض ٞط وئّٛتطٔطثغ زض تغييط اؾت  ٚظٖٞٚبي  23 ٚ 5ث ٝتطتيت زاضاي وٕتطيٗ ٚ
ثيكتطيٗ ٔمساض ٔيثبقٙس .ثب تٛج ٝث٘ ٝمك ٝتطاوٓ جٕؼيت ظٖٞٚبي  22 ٚ 6 ،5وٕتطيٗ ،16 ٚ
 24 ٚ 21ثيكتطيٗ تطاوٓ جٕؼيت ضا زاض٘س.
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ايجبز ٔسَ ضلٔٛي ؾغح :زض ٔٙبعك قٟطي ،اضظيبثي ا٘طغي تبثف ذٛضقيسي ٘يبظ ثٝ
اعالػبت جعئي اظ ؾبذتٕبٖٞب  ٚؾغٛحي زاضز و ٝثطاي ٘هت ؾيؿتٓٞبي ذٛضقيسي ٔٙبؾت
ٔيثبقٙس .تٛؾؼ ٝؾطيغ تىِٛٛٙغيٞبي جغطافيبيي ،اثعاضٞبي ثؿيبضي ضا ثطاي تِٛيس ٔٛثط ٔسَ-
ٞبي ؾ ٝثؼسي قٟطي زض اذتيبض لطاض زاز ٜاؾت .تىِٛٛٙغي و٘ٛٙي  ،GISتؼساز ظيبزي اظ
ضٚـٞب  ٚاثعاضٞبي تٟي ٝيه ٔسَ ٚالغٌطايب٘ ٝقٟطي ضا فطا ٓٞآٚضز ٜاؾت ؤ ٝيتٛا٘ٙس زض
ترٕيٗ پتب٘ؿيُ ا٘طغي ذٛضقيسي ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌيط٘س .زض ايٗ ٔغبِؼ٘ ٝطْافعاض ArcGIS
ثطاي تِٛيس يه ٔسَ ٔٙبؾت اظ ٔٙغم ٝقٟطي ٔٛضز ٔغبِؼ ٝثٝوبض ثطز ٜقس .ايٗ ٔسَ زض عي
ٔطاحُ ظيط ايجبز قس -1 :جٕغآٚضي زازٜٞب اظ جّٕ ٝاعالػبت زليك ثّٛنٞبي ؾبذتٕب٘ي ثٝ
ٕٞطا ٜفيّسٞبي تٛنيفي آٖٞب :زازٜٞبي ؾبذتٕب٘ي ٔٙغم 4 ٝاٛٞاظ اظ عطح جبٔغ ٕٔيعي
أالن ٔٙغم 4 ٝتٟي ٝقس -2 .قٙبؾبيي  ٚتؼييٗ ٘ٛاحي ؾمفٞبي ؾبذتٕب٘ي ثب اؾتفبز ٜاظ
زازٜٞب ٘ ٚمكٞٝبي ٔٛجٛز  ٚثٟطٌ ٜيطي اظ اثعاضٞبي  -3 ، GISتِٛيس يه ٔسَ ضلٔٛي ؾغح
اظ ٔٙغمٛٔ ٝضز ٔغبِؼ :ٝزازٜٞبي جٕغآٚضي قس ٜحبٚي زازٜٞبي اضتفبع ؾبذتٕبٖٞب ث ٝنٛضت
يه فيّس تٛنيفي ٔيثبقٙس .زض ايٗ ٔغبِؼ ،ٝزازٜٞبي ثطزاضي اضتفبع ؾبذتٕبٖٞب ث ٝفطٔت
ضؾتط تجسيُ قس.
یافتٍَا يتحج
ٔسَؾبظي تبثف ذٛضقيسٔ :سَ ضلٔٛي ؾغح ثطاي تجعي ٚ ٝتحّيُ فيعيىي ٔٛضز اؾتفبزٜ
لطاض ٌطفت .ثٙٔ ٝظٛض ثطآٚضز زليك تبثف ذٛضقيسي ثطاي ٔٙغمٛٔ ٝضز ٔغبِؼ٘ ،ٝمك ٝتبثف
ذٛضقيسي ثب ضظِٛٚقٗ ثبال ،ثب اؾتفبز ٜاظ ٔبغٛٔ Area Solar Radiation َٚجٛز زض
ٔ ArcGIS 10.3حبؾج ٝقس ٜاؾتٟٓٔ .تطيٗ ٚضٚزيٞبي ايٗ ٔسَٔ ،سَ اضتفبػي حبنُ اظ
ٔطحّ ٝلجُ ،ضطيت ا٘تمبَ جٛي ٘ ٚؿجت تبثف پطاوٙس ٜقسٔ ٜيثبقس .زض ايٗ ٔسَ ٔيساٖ-
ٞبي زيس ٘يٕىطٜاي ثب اؾتفبز ٜاظ تٛپٌٛطافيٞبي اعطاف ،ثطاي ٞط ٘مغ ٝثط ضٚي ؾغح
ضؾتطي ايجبز قس .ايٗ ٔيساٖٞبي زيس ثط ضٚي ٘مكٞٝبي ذٛضقيسي  ٚآؾٕبٖ لطاض ٌطفتٙس.
ؾپؽ تبثف وّي ضؾيسٔ( ٜؿتميٓ +پطاوٙس )ٜثٞ ٝط ؾّ َٛؾغح زض يه زٚض ٜظٔب٘ي ٔكرم،
زض ايٗجب يه ؾبَ ،ثسؾت آٔس .زض ٟ٘بيت ايٗ فطآيٙس ثطاي تٕبْ ؾَّٞٛب زض ضؾتط تىطاض قس.
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٘مكٞٝبي قجىٝاي حبنُ قبُٔ ٘ 12مكٔ ٝبٞب٘ ٚ ٝيه ٘مكٔ ٝجٕٛع ؾبِيب٘ ٝتبثف افمي
جٟب٘ي ثطاي ٔٙغمٔ 4 ٝيثبقٙس .زض ايٗ تحميكٔ ،مبزيط پيففطو  0/5ثطاي ا٘تمبَ جٛي ٚ
ٔمساض  0/3ثطاي ٘ؿجت تبثف پطاوٙس ٜقس ،ٜاؾتفبز ٜقس ٜاؾت .قىُ  3تبثف ؾبِيب٘ ٝذٛضقيس
ثطحؿت  kwh m-2ثطاي ٔ 24حّٝي ٔٙغم 4 ٝضا ٘كبٖ ٔيزٞس .زض ازأ٘ ٝتبيج انّي زض
ضاثغ ٝثب تبثف افمي جٟب٘ي ثط ؾمفٞبي ؾبذتٕب٘ي ٕٞ ٚچٙيٗ ؾيؿتٓٞبي فؼبَ ثطاي تجسيُ
تبثف ذٛضقيسي ث ٝاِىتطيؿيتٌ ٚ ٝطٔب زض ؾغح ؾمفٞب ،ثطاي ٔ 24حّ ٝزض وُ ٔٙغم4 ٝ
ثحث قس ٜاؾت.

محله 32
محله 34
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محله 21

محله 24

محله 7

محله 3
-2

ضکل ( )3ومًوٍای از محاسثٍ تاتص سالیاوٍ خًرضید تر حسة  kwh mترای  6محلٍ از مىطقٍ  4اًَاز

تبثف ؾبِيب٘ ٝذٛضقيس  ٚقبذمٞبي تطاوٓ قٟطي :زض ايٗجب پٙج قبذم پٛقف
ؾبيت٘ ،ؿجت عطح٘ ،ؿجت حجٓ-ؾغح ،تطاوٓ جٕؼيت  ٚتطاوٓ ؾبذتٕب٘ي ثب تبثف ؾبِيب٘ٝ
ضؾيس ٜثٔ 24 ٝحّٝي ٔٙغمٔ 4 ٝمبيؿ ٝقس ٜاؾت .ثب اؾتفبز ٜاظ ٔسَ ضٌطؾي٘ٛي حسالُ
ٔطثؼبت ،ضٚاثظ ثيٗ تبثف ذٛضقيس  ٚقبذمٞبي تطاوٓ قٟطي ٔكرم قس ٜاؾت٘ .تبيج
٘كبٖ ٔيزٙٞس وٕٞ ٝجؿتٍي ذغي لٛي ٙٔ ٚفي ثيٗ پٛقف ؾبيت٘ ،ؿجت عطح ٘ ٚؿجت
حجٓ-ؾغح ثب تبثف ؾبِيب٘ ٝذٛضقيس(ٚ )Kwh m-2جٛز زاضز ٕٝٞ .ايٗ قبذمٞبٔ ،ؼيبضي اظ
فكطزٌي ٞؿتٙس ث ٝايٗ ٔؼٙي ؤ ٝمساض ثبالي آٖٞبٔ ،يعاٖ ثبالي فكطزٌي زض ٔحّ ٝضا ٘كبٖ
ٔيزٞس(قىُ .)4اٌطچٞ ٝطوساْ اظ ايٗ قبذمٞب ،ث ٝجٙجٞٝبي ٔرتّفي اظ فطْ ؾبذتٕب٘ي
اقبض ٜزاض٘س .ضطيت تؼييٙي R2 ،ثيٗ قبذمٞب  ٚتبثف ذٛضقيس اظ( 0/28تطاوٓ جٕؼيت) تب
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٘( 0/805ؿجت حجٓ-ؾغح) تغييط ٔيوٙس .ثٙبثطايٗ  28تب  80زضنس اظ تبثف ذٛضقيسي
زضيبفت قس ٜزض ٔٙغمٛٔ ٝضز ٔغبِؼٔ ٝيتٛا٘س ثب تغييط زض ايٗ قبذمٞب زض اضتجبط ثبقس  ٚيب
ثطاؾبؼ ايٗ قبذمٞب پيفثيٙي قٛز .ثٝعٛض وّي ٘ٛاحي ثب ؾبذتبض فكطزٔ( ٜب٘ٙس ٔحّ)23 ٝ
ا٘طغي ذٛضقيسي وٕتطي ضا ٘ؿجت ثٛ٘ ٝاحي ثب ؾبذتبض غيطٔتطاوٓ (ٔب٘ٙس ٔحّ )7 ٝزضيبفت
ٔيوٙٙس .ايٗ أط ثٝزِيُ تبثيطات ؾبي٘ ٝبقي اظ ؾبذتٕبٖٞبي ٔجبٚض ٔيثبقس .قبذم ٘ؿجت
حجٓ-ؾغح ثٟتطيٗ ٕٞجؿتٍي ضا ثب تبثف ؾبِيب٘ ٝذٛضقيس ٘كبٖ ٔيزٞس .قبذم زيٍطي
و ٝثب پتب٘ؿيُ ا٘طغي ذٛضقيسي ٔٛضز ٔمبيؿ ٝلطاض ٌطفت ،تطاوٓ ؾبذتٕب٘ي زض ٔٙغمٛٔ ٝضز
ٔغبِؼ ٝاؾت(قىُ ٘ .)4تبيج ٘كبٖ ٔيزٞس وٞ ٝطچ ٝتطاوٓ ؾبذتٕب٘ي افعايف يبثس ،تبثف
ذٛضقيسي وٓ ٔيقٛز .ايٗ ث ٝآٖ ٔؼٙبؾت وٛ٘ ٝاحي ثب ؾبذتبض فكطزٜتط ،تبثف وٕتطي ضا
زضيبفت ٔيوٙٙس .ؾبي ٝحبنُ اظ ؾبذتٕبٖٞبي ٘ٛاحي ٔتطاوٓ ثٕٞ ٝطا ٜتطاوٓ ثبالي
ؾبذتٕب٘ي ،زؾتطؾي ث ٝؾغٛح ٔٙبؾت ثطاي ثٟطٌٜيطي اظ ا٘طغي ذٛضقيسي ضا ٔحسٚز ٔي-
وٙس .ضطيت تؼييٙي ثيٗ ٔيعاٖ تبثف ذٛضقيس  ٚتطاوٓ ؾبذتٕب٘ي  0/77اؾت .ثٙبثطايٗ 77
زضنس اظ تغييط تبثف ذٛضقيس ٔيتٛا٘س ٔطثٛط ث ٝتغييط زض تطاوٓ ؾبذتٕب٘ي ثبقس .ثب ٔمبيؿٝ
قبذم تطاوٓ جٕؼيت  ٚتبثف ؾبِيب٘ ٝذٛضقيسٔ ،كرم قس وٞ ٝطچ ٝتطاوٓ جٕؼيت ثيكتط
ثبقسٔ ،يعاٖ تبثف ذٛضقيسي وٕتط ٔيقٛز .اظ آٖجبيي و ٝضطيت تؼييٙي ثيٗ تطاوٓ جٕؼيت
 ٚتبثف ؾبِيب٘ ٝذٛضقيس ث٘ ٝؿجت وٓ اؾت(ٔ ،)0/28يتٛاٖ ٘تيجٌ ٝطفت و ٝتطاوٓ جٕؼيت
قبذهي لبثُ اػتٕبز ثطاي تؼييٗ پتب٘ؿيُ ذٛضقيسي ٘يؿت .اظ ايٗ پٙج قبذم ،چٟبض
قبذم تبثيط ٚاضحي ثط ٔيعاٖ تبثف ذٛضقيسي ضؾيس ٜزاض٘س .زض ازأ ٝتبثيطات قبذم
آ٘تطٚپي قٟطي ثط تبثف ذٛضقيسي ثحث قس ٜاؾت.
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الف

پ

ب

ت
-2

ضکل ( )4تاتص سالیاوٍ خًرضید(  )Kwh mدر
مقاتل الف)پًضص سایت ،ب)وسثت طرح،
ج)وسثت حجم-سطح ،ت)تراکم ساختماوی ي
ث)تراکم جمعیت ترای  24محلٍ

ث

پتب٘ؿيُ ا٘طغي ذٛضقيسي  ٚآ٘تطٚپي قٟطيٕٞ :بٖعٛض و ٝشوط قس ،آ٘تطٚپي ٔؼيبض وٕي
تٛظيغ ا٘ساظٜٞبي ؾبذتٕب٘ي ٔثُ ٔؿبحت ،حجٓ ٔ ٚحيظ اؾت .آ٘تطٚپي زض ػّٓ فيعيه
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آٔبضي  ٚتئٛضي اعالػبتٔ ،ؼيبض پطاوٙسٌي يب ٌؿتطـ اؾت و٘ ٝبقي اظ قىُ تٛظيغ احتٕبَ
ٔطثٛعٔ ٝيثبقس .زض ايٗ ٔغبِؼ ،ٝآ٘تطٚپئ ،ؼيبض پطاوٙسٌي يب ٌؿتطـ تٛظيغ احتٕبَ ٙٞسؾٝ
ؾبذتٕب٘ي اؾتٔ .مبزيط آ٘تطٚپي ثطاي ايٗ ؾٚ ٝيػٌي ؾبذتٕب٘ي ثطاؾبؼ ٔؼبزِٔ 1 ٝحبؾجٝ
قس ٜاؾتٔ .مبزيط ٔيبٍ٘يٗ پبضأتطٞبي ٔؿبحت ،حجٓ ٔ ٚحيظ زض ٔ 24حّٕٞ ،ٝجؿتٍي
ذغي ثب آ٘تطٚپي ضا ٘كبٖ ٔيزٙٞس .ث ٝآٖ ٔؼٙب ؤ ٝمبزيط ثبالتط ٔيبٍ٘يٗ ٔؿبحت ،حجٓ ٚ
ٔحيظٔ ،مبزيط ثبالتط آ٘تطٚپي ضا ثٝز٘جبَ زاض٘س٘ .تبيج ٘كبٖ زاز وٞ ٝطچ ٝآ٘تطٚپي ايٗ ٚيػٌي-
ٞب زض يه ٔحّ ٝثيكتط ثبقس ،پطاوٙسٌي ثيكتط  ٚتبثف ؾبِيب٘ ٝزضيبفت قس ٜتٛؾظ ؾبذتٕبٖ-
ٞبي آٖ ٔحّ٘ ٝيع ثيكتط اؾت(قىُٕٞ .)5جؿتٍي ذغي ٔثجت ثيٗ آ٘تطٚپي ايٗ ٚيػٌيٞب ٚ
ٔيعاٖ تبثف زضيبفتي ذٛضقيس ٚجٛز زاضزٔ .مبزيط ضطيت تؼييٙي اظ  0/47تب  0/57تغييط ٔي-
وٙس.

الف

ب
-2

ضکل ( )5تاتص سالیاوٍ خًرضید(  )Kwh mدر
مقاتل آوتريپی الف)مساحت ،ب)حجم ي ج)محیط
ترای  24محلٍ

ث
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اضظيبثي پتب٘ؿيُ ؾيؿتٓٞبي فؼبَ تجسيُ ا٘طغي ذٛضقيسي :زض ايٗجب ز ٚفٙبٚضي تجسيُ
ا٘طغي تبثكي ذٛضقيس زض اضتجبط ثب پتب٘ؿيُ آٖ ثطاي قٟط اٛٞاظ ثطضؾي قس ٜاؾت .ايٗ
فٙبٚضيٞب قبُٔ ؾيؿتٓٞبي يىپبضچ ٝفتِٚٛتبييه ؾبذتٕب٘ي( ٚ )PVوّىتٛضٞبي حطاضتي
ذٛضقيسي(ٔ )STCيثبقٙس وٞ ٝط زٛ٘ ٚع اظ ؾيؿتٓٞبي فؼبَ ٔيثبقٙس .زض ايٗ ٔغبِؼ،ٝ
پتب٘ؿيُ فٙبٚضيٞبي فؼبَ ذٛضقيسي ثطاي ؾمفٞبي ؾبذتٕب٘ي ثب اؾتفبز ٜاظ ٔمبزيط آؾتب٘-ٝ
اي ثطآٚضز قس ٜاؾتٔ .مبزيط آؾتب٘ٝاي ثطاي ؾيؿتٓٞبي فؼبَ ٛٔ STC ٚ PVضز اؾتفبز ٜزض
ؾمفٞب ،ثب اؾتفبز ٜاظ ٔغبِؼبت وبٔپٍ )2004( 1ٖٛٙثٝوبض ٌطفت ٝقس ٚ ٜزض ٔغبِؼبت ثؿيبضي
اؾتفبز ٜقسٜا٘سٔ .مبزيط آؾتب٘ ،ٝحسالُ ٔيعاٖ تبثف ؾبِيب٘ٛٔ ٝضز ٘يبظ ثطاي فٙبٚضيٞبي
ذٛضقيسي ضا ،ثٝعٛضي و ٝثِ ٝحبػ التهبزي ث ٝنطف ٝثبقٙسٔ ،كرم ٔيوٙٙس .جس1 َٚ
ٔمبزيط آؾتب٘ٝاي ثطاي زٛ٘ ٚع اظ ؾيؿتٓٞبي فؼبَ ٔٛضز اؾتفبز ٜزض ايٗ ٔغبِؼ ٝضا ٘كبٖ ٔي-
زٞس .پتب٘ؿيُ ؾيؿتٓٞبي  STC ٚ PVث ٝنٛضت زضنس ؾمفٞبي ؾبذتٕب٘ي ؤ ٝيتٛا٘ٙس
ثطاي ؾيؿتٓٞبي تجسيُ ا٘طغي ذٛضقيسي ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٌيط٘سٔ ،حبؾج ٝقسٜ
اؾت(جس.)2 َٚ
جديل ( )1مقادیر آستاوٍ تاتص سالیاوٍ خًرضید( )Kwh m-2ترای محاسثٍ پتاوسیل تکىًلًشیَای فعال
خًرضیدی  PVي STC

مقادیر آستاوٍای تاتص سالیاوٍ خًرضید

تکىًلًشی خًرضیدی

ؾيؿتٓٞبي فتِٚٛتبييه ؾبذتٕب٘ي ()PV
وّىتٛضٞبي حطاضتي ذٛضقيسي ()STC

-2

1000Kwh m
600Kwh m-2

جديل ( )2درصد سقفَای ساختماوی مىاسة مىطقٍ ترای استفادٌ از تکىًلًشیَای فعال خًرضیدی PV
ي STC

ID
4
14

درصد سیستمَای

درصد سیستمَای

PV

STC

97
86

99
94

ID
20
15

درصد سیستم-

درصد سیستم-

َای PV

َای STC

80
82

92
94

1

- Compagnon
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11
9
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13
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91
89
99
88
90
79
88
87
98

91
96
99
99
97
99
90
95
97
98

6
17
1
24
8
22
2
18
16
19

96
82
98
79
90
79
100
83
81
81

97
99
100
90
99
90
100
92
93
91

پتب٘ؿيُ ؾيؿتٓٞبي فؼبَ زض اضتجبط ثب قبذمٞبي تطاوٓ قٟطي :زض ايٗ ٔغبِؼ ٝضاثغٝ
ثيٗ قبذمٞبي تطاوٓ قٟطي  ٚزضنس پتب٘ؿيُ ذٛضقيسي ؾمفٞبي ؾبذتٕب٘ي ،ثطاي
ؾيؿتٓٞبي فؼبَ تجعي ٚ ٝتحّيُ قس ٜاؾتٚ .اضح اؾت و ٝزضنسٞبي پبييٗ پتب٘ؿيُ
ذٛضقيسي ؾمفٞب ،زض ٘ٛاحي فكطز ٜضخ ٔيزٞس(قىُ ٕٞ .)6جؿتٍي ذغي ٔٙفي ثيٗ
قبذمٞبي پٛقف ؾبيت٘ ،ؿجت عطح٘ ،ؿجت حجٓ-ؾغح  ٚتطاوٓ ؾبذتٕب٘ي اظ يه ؾٚ ٛ
زضنس ؾمفٞبي ٔٙبؾت ثطاي ؾيؿتٓٞبي  STC ٚ PVاظ ؾٛي زيٍطٚ ،جٛز زاضز .پتب٘ؿيُ
 PVزض تٕبْ ٘ٛاحي ثب افعايف پٛقف ؾبيت٘ ،ؿجت عطح٘ ،ؿجت حجٓ-ؾغح  ٚتطاوٓ
ؾبذتٕب٘ي وٓ ٔيقٛز .ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ ٔمساض تطقِٛس ثبالي  1000Kwh m-2ثطاي تبثف
ذٛضقيسي ،قبذم ٘ؿجت حجٓ-ؾغح ثيكتطيٗ تبثيط ضا ثط ضٚي پتب٘ؿيُ  PVزاضز .پتب٘ؿيُ
 PVاظ  %100زض ٘ٛاحي پطاوٙس ٜتب  %78زض ٘ٛاحي فكطز ٜتغييط ٔيوٙس .وٓتطيٗ ٔيعاٖ
ضطيت تؼييٙي ثيٗ تطاوٓ ؾبذتٕب٘ي  ٚزضنس پتب٘ؿيُ  PVاؾت .ثب زض ٘ظط ٌطفتٗ تطقِٛس
ثبالي ٕٞ ، Kwh m-2 600جؿتٍي لٛي ثيٗ پتب٘ؿيُ  ٚ STCقبذم پٛقف ؾبيت ٚجٛز
زاضز.
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ضکل ( )6راتطٍ تیه ضاخصَای تراکم ضُری ي درصد سقفَای مىاسة ترای استفادٌ از تکىًلًشیَای
فعال خًرضیدی  PVي  STCدر  24محلٍ
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وتیجٍگیری

زض ايٗ تحميك قبذمٞبي ٔرتّف تطاوٓ قٟطي ثطاي اضظيبثي پتب٘ؿيُ ا٘طغي
ذٛضقيسي زض ٔ 24حّ ٝاظ ٔٙغم 4 ٝقٟط اٛٞاظ ثطضؾي قس .ايٗ قبذمٞب قبُٔ پٛقف
ؾبيت٘ ،ؿجت عطح٘ ،ؿجت حجٓ-ؾغح ،تطاوٓ جٕؼيت  ٚتطاوٓ ؾبذتٕب٘ي ٞؿتٙسٓٞ .چٙيٗ
قبذم زيٍطي تحت ػٛٙاٖ آ٘تطٚپي ؤ ٝؼيبض پطاوٙسٌي ٔيثبقسٛٔ ،ضز اضظيبثي لطاض ٌطفت.
اثطات قبذمٞبي تطاوٓ قٟطي ثط تبثف ؾبِيبت ٝزضيبفتي زض ٔٙبعك قٟطي  ٚپتب٘ؿيُ
ؾمفٞبي ؾبذتٕب٘ي ثطاي ثٟطٜثطزاضي اظ ؾيؿتٓٞبي فؼبَ ذٛضقيسي( )STC ٚ PVثطاي
ٔٙغمٛٔ ٝضز ٔغبِؼ ،ٝثطضؾي قس .عجك ٘تبيج ثسؾت آٔسٛ٘ ،ٜاحي فكطز ٜتبثف ذٛضقيسي
وٕتطي ضا ٘ؿجت ثٛ٘ ٝاحي پطاوٙس ٜزضيبفت ٔيوٙٙسٔ .يعاٖ تبثف ؾبِيب٘ ٝذٛضقيسي اظ Kwh
 507m-2زض ٘ٛاحي فكطز ٜتب  741 Kwh m-2زض ٘ٛاحي پطاوٙس ٜافعايف پيسا ٔيوٙس.
ٟٔبجطي ٕٞ ٚىبضاٖ ( )2016زض ٔغبِؼ ٝذٛز ث ٝايٗ ٘تيج ٝضؾيس٘س و ٝافعايف ٔيعاٖ تبثف
ذٛضقيسي ٘ٛاحي پطاوٙس ٜاظ  30تب  40زضنس ،ثؿت ٝث ٝقبذمٞبي تطاوٓٔ ،يثبقس .افعايف
قبذم پٛقف ؾبيت ٔٙجط ث ٝوبٞف پتب٘ؿيُ ذٛضقيسي ؾبذتٕبٖٞب ٔي قٛز .پتب٘ؿيُ
 STC ٚ PVثب افعايف پٛقف ؾبيت وبٞف ٔييبثس و ٝايٗ ثٝزِيُ ؾبي ٝا٘ساذتٗ
ؾبذتٕبٖٞب زض ٘ٛاحي ثب پٛقف ؾبيت ثبال ٔيثبقسِ .ي ٕٞ ٚىبضاٖ ( )2016زض پػٞٚف ذٛز
يبفتٙس و ٝث ٝعٛض وّي ٘ٛاحي ثب تطاوٓ وٕتط ،پتب٘ؿيُ ذٛضقيسي ثبالتطي زاض٘سٕٞ .چٙيٗ
٘تبيج ٘كبٖ زاز و ٝتبثف ؾبِيب٘ ٝذٛضقيس ثب افعايف آ٘تطٚپي ٔؿبحت ،حجٓ ٔ ٚحيظ افعايف
ٔييبثس .زض ٔٙغمٛٔ ٝضز ٔغبِؼ ٝپتب٘ؿيُ ؾمفٞبي ؾبذتٕب٘ي جٟت تٛؾؼ ٝؾيؿتٓٞبي PV
ذيّي ثيكتط اظ ؾيؿتٓٞبي  STCتحت تبثيط زضج ٝفكطزٌي قٟطي اؾت .عجك ثطضؾيٞبي
ا٘جبْ قسٔ ٜكرم قس و ٝا٘طغي ذٛضقيسي پتب٘ؿيُ ثباليي  ٓٞزض ٘ٛاحي فكطز ٓٞ ٚ ٜزض
٘ٛاحي پطاوٙسٙٔ ٜغم 4 ٝاٛٞاظ زاضز و ٝآٖ ٓٞثسِيُ ٚيػٌيٞبي آة ٛٞ ٚايي اٛٞاظ ٔي ثبقس.
٘تيج ٝانّي تحميك ضا ٔيتٛاٖ ث ٝايٗ نٛضت ثيبٖ وطز و ٝثطاؾبؼ ٔثبَ قٟط اٛٞاظٛ٘ ،احي
فكطز ٜثِ ٝحبػ ؾبذتٕب٘ي ،اؾتفبز ٜاظ ا٘طغي ذٛضقيس ضا وٕي ٔحسٚز ٔيوٙٙس و ٝآٖٓٞ
ثسِيُ تبثيط ؾبئ ٝي ثبقسِٚ .ي ثب ايٗحبَ زض قٟط اٛٞاظ ثسِيُ ٔيعاٖ ثبالي تبثف ذٛضقيسي
اؾتفبز ٜاظ تىِٛٛٙغيٞبي فؼبَ ذٛضقيسي تٛنئ ٝيقٛز .الظْ اؾت ثٙٔ ٝظٛض ثٟطٜثطزاضي اظ
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پتب٘ؿيُ ذٛضقيس زض ٔٙبعك قٟطي ،اؾتب٘ساضزٞبي ٔطثٛط ث ٝتطاوٓ ؾبذتٕب٘ي زض فبظ اِٚيٝ
فطايٙس عطاحي ضػبيت ق٘ٛس .ث ٝعٛض ذبل اضظيبثي ٚيػٜايي جٟت تؼييٗ فكطزٌي ثٟيٝٙ
٘ٛاحي قٟطي جٟت اؾتفبز ٜاظ ا٘طغي پبن ذٛضقيسيٛٔ ،ضز ٘يبظ اؾت .ثب تٛج ٝث ٝض٘ٚس ض ٚثٝ
ضقس ٌؿتطـ قٟطٞب  ٚافعايف تمبضبي ا٘طغي ،الظْ اؾت و ٝچٙيٗ اضظيبثيٞبيي زض ثؿيبضي
اظ ٔٙبعك قٟطي جٟبٖ ا٘جبْ قٛز.
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