
رویکردهای جدید در 

۱۹چهارم مبحث ویرایش 

مقررات ملی ساختمان

عضو هیئت علمی و رئیس بخش انرژیبهروز کاری
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

مجری پروژه تدوین 
۱۹ویرایش جدیدمبحث 

مقررات ملی ساختمان



تلفیارانههایمصرفسوختهایفسیلیکشورهایمخ
۲۰۱۹سال 

سرانهدرآمددرصد1۹معادل•

نفرهربهازایدالر1۰۴۰بابرابر•

جهانیسوبسیدکل(درصد۲۷.1)یکچهارمازبیش•

دالرمیلیارد۸۶.۱ایران
دالرمیلیارد۳۰.۵چین

دالرمیلیارد۲۸.۷سعودیعربستان

ایران



تلفیارانههایمصرفسوختهایفسیلیکشورهایمخ

اخیرسالسهدردرصد۳۴تا11رشد•



ژیوضعیتتعرفههایحاملهایمختلفانر
۱۴۰۰سالبرقتعرفه های

ریالقیمت هر وات کیلووات ساعت
۸۰۰( :  متوسط)فروش 

۳۰۰۰:تمام شده بدون احتساب قیمت گاز
۱۸۰۰۰(:معادل صادراتی)با احتساب قیمت گاز 

۱۶۰۰–۲۰۰:کم مصرف -خانگی
۶۵۳۰–۲۶۰:  پر مصرف -

۷۱۱۰-۱۷۸۰صنعتی

(صدم دالر)سنت 
۰.۳۶
۱.۳۶
۸.۱۸

۰.۱–۰.۷
۰.۱–۳.۰
۰.۸–۳.۲

(طبق داده های خارجی)سنت ۱۹تا ۲:  ایران 



ترکیهدربرقتأمینمنابع

ژیوضعیتتعرفههایحاملهایمختلفانر



بنزین/گازوئیلتعرفه های

ژیوضعیتتعرفههایحاملهایمختلفانر



گازتعرفه های

ژیوضعیتتعرفههایحاملهایمختلفانر



۰�۰۰۵

۰�۰۰۵

۰�۰۱۲
۰�۰۰۷

۰�۰۰۵

۰�۰۰۵

۰�۰۰۴

۰�۰۰۴

۰�۰۰۴

گازتعرفه های

ژیوضعیتتعرفههایحاملهایمختلفانر

دالر



گازتعرفه های

ژیوضعیتتعرفههایحاملهایمختلفانر



گازتعرفه های

ژیوضعیتتعرفههایحاملهایمختلفانر



گازتعرفه های

ژیوضعیتتعرفههایحاملهایمختلفانر
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شورهاایرانبادیگرکوضعیتشدتمصرفانرژیمقایسه

مقایسه شدت مصرف انرژی ایران 
با بعضی از دیگر کشور



شاخص پایداری انرژی

13

2020

187

ورهابادیگرکشانرژیایرانمقایسهوضعیتپایداری



14

۱۴۷اقلیم و انرژی
۱۴۹انتشار دی اکسید کربن

۱۰۳شدت انتشار دی اکسید کربن 
۱۰۹انتشار متان

۱۳۴انتشار کربن سیاه

۱۶۷آلودگی هوا
۱۴۶انتشار گوگرد

Nox۱۷۳شدت انتشار  
کشور۱۷۹بین 

ردهشاخص  

ورهابادیگرکشانرژیایرانمقایسهوضعیتپایداری



26 400  kWh

19 400  kWh

20 000  kWh

19 400  kWh

14 700  kWh

11 900  kWh

سامانه ملی پایش 
مصرف انرژی ساختمان ها

هابانکاطالعاتمصرفانرژیساختمان

مصرف انرژی در ساختمان هات وضعیپایش 

ت وضعیدر حال حاضر هیچ مکانیسمی برای پایش 
ساختمان ها وجود ندارد، ولی مصرف انرژی در 

به کمک پروژه بهینه سازی انرژی و محیط زیست، 
:امیدواریم به زودی تحولی در این زمینه صورت گیرد



ملی پایش راه اندازی سامانه 
مصرف انرژی ساختمان ها

اگر واقعاً دقدقه 
افزایش بهره وری و بهینه سازی 

مصرف انرژی در بخش ساختمان را داریم، 
باید قبول کنیم که

در باالترین حد اولویت قرار دارد،
و مهم ترین ابزار برای شناخت دقیق وضعیت و 

انجام برنامه ریزی های واقع گرا
برای حذف تدریجی یارانه ها 

محسوب می شود



اهمیت موضوع در کشورهای توسعه یافته

ابیمدریرا صرفه جویی در مصرف انرژی الزمه قبل از هر چیز باید 

هابانکاطالعاتمصرفانرژیساختمان



،پس از تحقق مراحل قبلیدر پایان،

تجدید پذیرانرژی های سیستم های برپایه از بهره گیری 

اهمیت موضوع

اصولیبه طور تحلیل انرژی در قدم بعدی و 

در گام بعدی( کنترل انتقال حرارت)انرژی حفظ 

انرژی، در ادامهبهره وری انجام اقدامات 

به صورت جامعمصرف انرژی عملیاتی کردن مدیریت 

انرژیصرفه جویی در مصرف درک الزمه قبل از هر چیز 



اهمیت موضوع در کشورهای توسعه یافته



ویرایش جدید 
۱۹مبحث 

۱۹بازبینی و تهیه ویرایش چهارم مبحث 



ویرایش جدید 
۱۹مبحث 

۱۹بازبینی و تهیه ویرایش چهارم مبحث 



چرا دولت، برای ساختمان های دولتی،

برای برق، گاز و آب، 

به جای قیمت تمام شده، 

تعرفه های یارانه ای 

!!!در نظر می گیرد   ؟؟

:یک سئوال کلیدی



روند پیشرفت مقررات در ایران و چند کشور منتخب

India ECBC 2017

Europe EPBD 2012

USA IECC 2015

IGCC 2012

Ashrae 90.1, 90.2 2016

France RT 2012

UK BR/1-2/A-B 2016

Australia BCA 2014

Turkey TS-825 1998

New Zeland NZBC 1992

۱۹بازبینی و تهیه ویرایش چهارم مبحث 



الگوهای مطرح برای تعیین الزامات بهره وری انرژی در ساختمان

الزامات جداگانه  برای هر یک از عناصر پوسته خارجی ساختمان و تأسیسات تجویزی یا اجزای ساختمان

ا تأمین الزامات جداگانه  برای هر یک از عناصر ساختمان، ولی با قابلیت تغییر مشخصات فنی اجزا همزمان ب
انتظارات کلی 

موازنه یا کارکرد کلی

تعیین میزان انرژی ساالنه موردنیاز ساختمان به عنوان معیار سرمایی/چارچوب انرژی یا نیاز گرمایی

شار گازهای ساختمان یا مصرف سوخت فسیلی آن و یا میزان انت( اولیه یا نهایی)تعیین مجموع مصرف انرژی 
گلخانه ای به عنوان معیار

کارایی انرژی

ب و تولید مصالح و فراورده ها، حمل، اجرا، بهره برداری، تعمیر و نگهداری، تخری)تعیین مجموع مصرف انرژی 
ساختمان به عنوان معیار( بهره برداری)در کل طول عمر مفید ...( بازیافت،  

چرخه حیات

روند پیشرفت مقررات در ایران و چند کشور منتخب

۱۹بازبینی و تهیه ویرایش چهارم مبحث 



الزامات جداگانه  برای هر یک از عناصر پوسته خارجی ساختمان و تأسیسات تجویزی یا اجزای ساختمان

الگوهای مطرح برای تعیین الزامات بهره وری انرژی در ساختمان

روند پیشرفت مقررات در ایران و چند کشور منتخب

U ≤ Uref

SHGC ≤ SHGCref

SHGC ≥ SHGCref

select ≥ selectref

R ≥ Rref

R ≥ Rref

R ≥ Rref

۱۹روش های مختلف طراحی در ویرایش چهارم مبحث 



زمان با الزامات جداگانه  برای هر یک از عناصر ساختمان، ولی با قابلیت تغییر مشخصات فنی اجزا هم
تأمین انتظارات کلی 

موازنه یا کارکرد کلی

الگوهای مطرح برای تعیین الزامات بهره وری انرژی در ساختمان

روند پیشرفت مقررات در ایران و چند کشور منتخب

ساختمان
طرح

۱۹روش های مختلف طراحی در ویرایش چهارم مبحث 



زمان با الزامات جداگانه  برای هر یک از عناصر ساختمان، ولی با قابلیت تغییر مشخصات فنی اجزا هم
تأمین انتظارات کلی 

موازنه یا کارکرد کلی

الگوهای مطرح برای تعیین الزامات بهره وری انرژی در ساختمان

روند پیشرفت مقررات در ایران و چند کشور منتخب

ساختمان
مرجع

ساختمان
طرح

ضریب انتقال حرارت 
مرجع

۱۹ارائه شده در مبحث 
برای عناصر مختلف

۱۹روش های مختلف طراحی در ویرایش چهارم مبحث 



زمان با الزامات جداگانه  برای هر یک از عناصر ساختمان، ولی با قابلیت تغییر مشخصات فنی اجزا هم
تأمین انتظارات کلی 

موازنه یا کارکرد کلی

الگوهای مطرح برای تعیین الزامات بهره وری انرژی در ساختمان

روند پیشرفت مقررات در ایران و چند کشور منتخب

H ≤ Href

ساختمان
مرجع

ساختمان
طرح

ضریب انتقال حرارت 
مرجع

۱۹ارائه شده در مبحث 
برای عناصر مختلف

۱۹روش های مختلف طراحی در ویرایش چهارم مبحث 



زمان با الزامات جداگانه  برای هر یک از عناصر ساختمان، ولی با قابلیت تغییر مشخصات فنی اجزا هم
تأمین انتظارات کلی 

موازنه یا کارکرد کلی

الگوهای مطرح برای تعیین الزامات بهره وری انرژی در ساختمان

روند پیشرفت مقررات در ایران و چند کشور منتخب

SHGC ≤ SHGCref

SHGC ≥ SHGCref

select ≥ selectref
H ≤ Href

ساختمان
مرجع

ساختمان
طرح

۱۹روش های مختلف طراحی در ویرایش چهارم مبحث 



تعیین میزان انرژی ساالنه موردنیاز ساختمان به عنوان معیار یسرمای/چارچوب انرژی یا نیاز گرمایی

الگوهای مطرح برای تعیین الزامات بهره وری انرژی در ساختمان

روند پیشرفت مقررات در ایران و چند کشور منتخب

ساختمان
طرح

۱۹روش های مختلف طراحی در ویرایش چهارم مبحث 



تعیین میزان انرژی ساالنه موردنیاز ساختمان به عنوان معیار یسرمای/چارچوب انرژی یا نیاز گرمایی

الگوهای مطرح برای تعیین الزامات بهره وری انرژی در ساختمان

روند پیشرفت مقررات در ایران و چند کشور منتخب

EN ≤ ENref

ساختمان
مرجع

ساختمان
طرح

۱۹روش های مختلف طراحی در ویرایش چهارم مبحث 



ن انتشار ساختمان یا مصرف سوخت فسیلی آن و یا میزا( اولیه یا نهایی)تعیین مجموع مصرف انرژی 
گازهای گلخانه ای به عنوان معیار

کارایی انرژی

الگوهای مطرح برای تعیین الزامات بهره وری انرژی در ساختمان

روند پیشرفت مقررات در ایران و چند کشور منتخب

ساختمان
طرح

انرژی نهایی

مصرف انرژی انرژی اولیه

سالیانه 

ساختمان

۱۹روش های مختلف طراحی در ویرایش چهارم مبحث 



ن انتشار ساختمان یا مصرف سوخت فسیلی آن و یا میزا( اولیه یا نهایی)تعیین مجموع مصرف انرژی 
گازهای گلخانه ای به عنوان معیار

کارایی انرژی

الگوهای مطرح برای تعیین الزامات بهره وری انرژی در ساختمان

روند پیشرفت مقررات در ایران و چند کشور منتخب

EC ≤ ECref

ساختمان
مرجع

ساختمان
طرح

۱۹روش های مختلف طراحی در ویرایش چهارم مبحث 



ن انتشار ساختمان یا مصرف سوخت فسیلی آن و یا میزا( اولیه یا نهایی)تعیین مجموع مصرف انرژی 
گازهای گلخانه ای به عنوان معیار

کارایی انرژی

الگوهای مطرح برای تعیین الزامات بهره وری انرژی در ساختمان

روند پیشرفت مقررات در ایران و چند کشور منتخب

EN ≤ ENref (         +          )/m2

۱۹روش های مختلف طراحی در ویرایش چهارم مبحث 



تخریب تولید مصالح و فراورده ها، حمل، اجرا، بهره برداری، تعمیر و نگهداری،)تعیین مجموع مصرف انرژی 
ساختمان به عنوان معیار( بهره برداری)در کل طول عمر مفید ...( و بازیافت،  

چرخه حیات

الگوهای مطرح برای تعیین الزامات بهره وری انرژی در ساختمان

روند پیشرفت مقررات در ایران و چند کشور منتخب

ی ارزیابی انرژی ساختمان ها، با مبنا قرار دادن کل انرژی مصرف

:برایدر چرخه حیات، شامل انرژی های مصرفی 

۱۹روش های مختلف طراحی در ویرایش چهارم مبحث 

مصالح و فراورده های مورد نیاز برای ساختتولید •

ط بهره برداری از ساختمان و مصرف انرژی برای تأمین شرای•

آسایش  ودیگر نیازهای بهره بردارن

تخریب ساختمان در پایان دوره عمر•

بازیافت مصالح تولیدشده از تخریب •



ساده 
(تجویزی)

(انرژیمصرف)پیچیده/یتلفیق/

(: طراحی)روش های محاسبه 

روند پیشرفت مقررات در ایران و چند کشور منتخب

۱۹روش های مختلف طراحی در ویرایش چهارم مبحث 









میزان عایق کاری حرارتی جدارها

تهران، تبریز، بندر عباس: شرایط آب وهوایی•

عایق خارجی، عایق میانی، عایق داخلی•

هشت جهت جغرافیایی•

آنالیز انرژی برای هر شهر 500بیش از •

عوامل تأثیرگذار

تأثیر محل قرارگیری عایق حرارتی در 
مقطع جدار خارجی

جدار جنوبی–تهران 
بار گرمایی و سرمایی به ازای یک متر مربع از سطح جدار



تأثیر جهت گیری جدار خارجی

میزان عایق کاری حرارتی جدارها
عوامل تأثیرگذار

بندر عباس تبریز تهران

میزان گرمایش و سرمایش ساالنه برای هر متر مربع از جدار خارجی در هشت جهت جغرافیایی



میزن عایق کاری حرارتی جدارها عوامل تأثیرگذار

تأثیر پل های حرارتی



میزن عایق کاری حرارتی جدارها
عوامل تأثیرگذار

جدار جنوبی–تهران 

عایق خارجیعایق میانیعایق داخلی



سال6بازگشت سرمایه کمتر از •
:  عوامل موثر در بازگشت سرمایه•

شرایط اقلیمی منطقه
جهت جدار ساختمان
محل عایق در مقطع دیوار
هزینه  حامل های انرژی
جنس، ضخامت و هزینه اولیه عایق حرارتی

میزن عایق کاری حرارتی جدارها
عوامل تأثیرگذار

تعیین ضخامت مناسب عایق حرارتی 
بر اساس هزینه دوره حیات

جدار جنوبی–تهران 
مدت زمان بازگشت سرمایه

جدار جنوبی–تهران 
هزینه دوره حیات



روشنایی طبیعی
آسمان ابرینور آسماننور خورشید

یدنور مستقیم خورش
نور غیرمستقیم 

خورشید
شرایط متغیر آسمان

ان نور مستقیم آسم
ابری

نور غیرمستقیم 
آسمان ابری

ممولفه غیرمستقیمولفه مستقیم
د نور مستقیم گنب

آسمان
نبد نور غیرمستقیم گ

نور پراکندهآسمان
نور پراکندهنور مستقیم

گرفته در نظر( بر پایه اقلیم)مولفه هایی که در شاخص های روشنایی طبیعی پویا 
می شود 

ضریب نور روز در شرایط آسمان ابری

پویاارزیابی 

:شاخص ها
روشنایی مفید نور روز

کفایت نور روز
کفایت نور روز پیوسته

در فضاکفایت نور روز
(ساالنه)قرارگیری در معرض نور روز 
بیشینه کفایت نور روز

نسبت روشنایی عمودی به افقی

ایستاارزیابی 

:شاخص ها

ضریب نور روز
متوسط ضریب نور روز

الگوهای مطرح برای روشنایی طبیعی ساختمان



رانگونه بندی کاربری ساختمان ها در مقررات ملی ساختمان ای

:گروه بر اساس سه عامل زیر تقسیم شده اند4مقررات ملی ساختمان ایران به 19ساختمان ها از لحاظ نوع کاربری طیق پیوست چهارم از مبحث 

تداوم استفاده در طول سال و شبانه روز؛•

میزان تجمیعی اختالف دمای روزانه بین داخل و خارج در اوقات سرد و گرم سال•

کاربری ساختماناهمیت کاربری از دیدگاه لزوم تثبیت دمای فضاهای داخل ساختمان•

گروه د

انبار، تعمیرگاه کوچك، 
کارگاه کوچك،کارخانه 
صنعتی اتومبیل سازی

...و 

گروه ج

کاربری هایی مانند مسجد و 
تکیه، بنای یادبود، ترمینال
...فرودگاه، استادیوم ورزشی و 

گروه 
ب

کاربری هایی مانند ایستگاه رادیو 
تلویزیون، مخابرات، مراکز اصلی یا 

شعب بانك، دانشسرا، ساختمان های 
...آموزشی دانشگاهی و

گروه الف

کاربری هایی مانند 
مسکونی، هتل، 

بیمارستان، مهمانسرا، 
...آسایشگاه و 
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رویکرد ویرایش جدید ویرایش قدیمرویکرد

نپوسته خارجی ساختما-۳
روش تجویزی•
روش کارکردی•

۱۹مقایسه رویکرد مبحث 
(۱38۹)ویرایش قدیم 

با ویرایش جدید
کیتأسیسات مکانی-۴

سیستم های روشنایی-۵

و تجهیزات   الکتریکی

روش تجویزی-۵

(کارکردی)موازنه ای روش -۶

روش نیاز انرژی-۷

روش کارایی انرژی-۸
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رویکرد ویرایش جدید ویرایش قدیمرویکرد

نپوسته خارجی ساختما-۳
روش تجویزی•
روش کارکردی•

۱۹مقایسه رویکرد مبحث 
(۱38۹)ویرایش قدیم 

با ویرایش جدید

انپوسته خارجی ساختم•

تأسیسات مکانیکی•

تأسیسات برقی•

ذیرسیستم های تجدید پ•

ضوابط اجباری-۴

کیتأسیسات مکانی-۴

سیستم های روشنایی-۵

و تجهیزات   الکتریکی

روش تجویزی-۵

(کارکردی)موازنه ای روش -۶

روش نیاز انرژی-۷

روش کارایی انرژی-۸
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رویکرد ویرایش جدید ویرایش قدیمرویکرد

نپوسته خارجی ساختما-۳
روش تجویزی•
روش کارکردی•

۱۹مقایسه رویکرد مبحث 
(۱38۹)ویرایش قدیم 

با ویرایش جدید

رتبه بندی ساختمان

ساختمان بسیار کم انرژی ساختمان کم انرژی ۱۹ساختمان منطبق با مبحث 

EC++ EC+ EC

انپوسته خارجی ساختم•

تأسیسات مکانیکی•

تأسیسات برقی•

ذیرسیستم های تجدید پ•

ضوابط اجباری-۴

کیتأسیسات مکانی-۴

سیستم های روشنایی-۵

و تجهیزات   الکتریکی

روش تجویزی-۵

(کارکردی)موازنه ای روش -۶

روش نیاز انرژی-۷

روش کارایی انرژی-۸

با مصرف انرژی نزدیک صفرساختمان

ECnZ
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روش های مختلف طراحی
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روش های مختلف طراحی

تمامیبرای(۸-۱۹تا۵-۱۹فصولدر)مبحثایندرتعریف شدهطراحیمختلفروش های-

:زیرمواردبه استثنایاست،کاربردقابلساختمان ها

؛2-۱-2-۳-۱۹و۱-۱-2-۳-۱۹بخش هایدرتعیین شدهموارد-

ردراه وشهرسازیوزارتتوسطشدهصادربخش نامه هایودستورالعمل هادرکهمواردی-

عدادت)آنمشخصاتو(...شهر،استان،)ساختمانقرارگیریمحلبهبستهزمینه،این

.می گرددتعیین،(...کاربری،متراژ،طبقات،

ولفصدرتعریف شده«انرژیکارایی»و«انرژینیاز»روش هایازاستفادهبرایطراحیصالحیت-

.می گرددتأییدراه وشهرسازیوزارتتوسط۸-۱۹و۱۹-۷
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تمایز متون 

ضوابط الزامی در طراحی-

متون توضیحی یا راهنمایی-

اجرادر  ضوابط الزامی -

الزامات کلی۱۹-۴-۱
پوسته خارجی ساختمان۱۹-۴-۲

تأسیسات مکانیکی۳-۴-۱۹
تأسیسات برقی۱۹-۴-۴
سیستم های تجدیدپذیر۱۹-۵-۴

الگوی شماره گذاری


