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تا پیششفت سٍص افضٍى تىٌَلَطی ٍ تٌَع تدْیضات 

تَْیِ هطثَع تِ هٌظَس تاهیي ًیاصّای ػشهایشی ٍ 

ٌّگام اًتخاب ، طشاحاى تاػیؼات تِ گشهایشی

ػوَها تیي  ػیؼتن تَْیِ هطثَع تشای ّش پشٍطُ،

 حك اًتخاب خَاٌّذ داشت..چٌذ ػیؼتن 

تشای پشداختي تِ ایي هَضَع تا روش چٌذ ػَال هْن 

رّي شوا سا تِ اّویت ایي هَضَع خلة خَاّین 

 وشد:

  هؼیاس شوا تشای پزیشفتي یا سد وشدى یه

 ػیؼتن تَْیِ هطثَع چیؼت؟

  ػالٍُ تش اًتخاب ػیؼتن تَْیِ هطثَع دس

ّضیٌِ اٍلیِ ، ّضیٌِ خاسی ًیض هْن هی 

 تاشذ ؟

 اللین ّای آب ٍ َّای هی ّوِ ی  آیا دس

 اص ػیؼتن ّا تثخیشی اػتفادُ وشد؟تَاى 

  دس اًتخاب ػیؼتن تَْیِ هطثَع، هؼواسی

 پشٍطُ چمذس تاثیش گزاس هی تاشذ؟

دس ایي همالِ آهَصشی لظذ داسین تِ هؼیاسّای 

 اًتخاب ػیؼتن ّای تاػیؼاتی تپشداصین.

 

 

 

 

  شٌاخت واستشی ٍ اللین آب ٍ َّایی 

 ُهحذٍدیت ّای هؼواسی ٍ ػاختاسی پشٍط 

 

اًتخاب ػیؼتن ّای ّشت هؼیاس هْن خْت 

 تاػیؼاتی تِ ششح ریل هی تاشذ :

 خت واستشی ٍ اللین آب ٍ َّاییشٌا 

  ُهحذٍدیت ّای هؼواسی ٍ ػاختاسی پشٍط 

  هیضاى ّضیٌِ ػشهایِ گزاسی ٍ شٌاخت

 ًیاصّای واسفشها

  اًتخاب ػیؼتن ّای هشوضی یا هحلی 

  اػتمالل دس ّضیٌِ ّا 

  تؼویش ٍ ًگْذاسی 

  اًؼطاف پزیشی ػیؼتن ٍ تَػؼِ احتوالی

 دس آیٌذُ 

 ایوٌی 

ٍُ تش ّشت ػاهل تاثیش گزاس هوىي اػت ػاللطؼا 

دیگشی ًیض خْت همایؼِ ٍ اشاسُ شذُ ػَاهل 

دس ایي همالِ  ،ٍخَد داشتِ تاشذػی ػیؼتن ّا تشس

ن تِ هْوتشیي ػَاهل ولیذی اًتخاب ػیؼتن خَاّی

دس حَصُ  تشای دسیافت هماالت واستشدی .پشداخت

تلگشام گٌدیٌِ تاػیؼات تاػیؼات تِ واًال 

 .تپیًَذیذ

@Ganjine_Tasisat 

 

 

 

قسمت اول -مطبوع تهویهانتخاب سیستم معیارهای       
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 شناخت کاربزی و اقلیم آب و هوایی :.1

تاثیش گزاستشیي ػاهل تشای اًتخاب ػیؼتن تَْیِ 

هطثَع ٍ همایؼِ تیي ػیؼتن ّا ّویي ػاهل هی 

تاشذ ، هاداهی وِ طشاح تاػیؼات دسن طحیحی اص 

آب ٍَّایی ًذاشتِ تاشذ ًوی تَاًذ  واستشی ٍ اللین

ػیؼتن تَْیِ هٌاػثی تشای پشٍطُ اًتخاب وٌذ، تیاد 

داشتِ تاشیذ اللین ّای آب ٍ َّایی هختلف 

ػیؼتن ّای هتٌاػة تا ششایط خَد سا ایداب هی 

وٌٌذ. تِ ػٌَاى هثال دس اللین گشم ٍ هشطَب تِ 

ششایط آب ٍ َّایی ًوی  ٍاػطِ ششخی ٍ گشم تَدى

 تشای تَْیِ هطثَع  ػیؼتن ّای تثخیشیتَاى اص 

اػتفادُ وشد. دس اللین ّای گشم ٍ خشه تِ ٍاػطِ 

اختالف صیاد تیي دهای خشه ٍ تش اػتفادُ اص 

ػیؼتن ّای تثخیشی خایگاُ تؼیاس هٌاػثی دس ایي 

 اللین ّا داسد.

ػاهل تؼذی وِ تایؼتی تذاى اشاسُ داشت دس 

خظَص شٌاخت واستشی هی تاشذ تِ طَسی وِ 

ًوی تَاى تشای ّش واستشی تا ّش ششایطی ّش ًَع 

ػیؼتوی اًتخاب گشدد، لزا تایؼتی خْت آشٌایی تا 

هشتثط تا واستشی هطالؼِ  ّش واستشی اػتاًذاسدّای

هحذٍدُ دهای هتٌاػة تا واستشی پشٍطُ گشدد وِ 

 ،سطَتت ًؼثی ٍ ... تؼییي گشدد . آػایش

تِ ػٌَاى هثال دس واستشی تیواسػتاى طشاح 

ی تَْیِ ذ ّش ػیؼتوی تشاًوی تَاًػیؼات تا

گیشد، تشاػاع اػتاًذاسد هطثَع تیواسػتاى دس ًظش 

Ashrae  دس فضاّایی وِ تاصگشداًی َّا هداص هی 

 

ٍلی دس  اشذ هی تَاى اص في وَیل اػتفادُ گشددت

فضاّایی وِ اهىاى تاصگشداًی َّا ٍخَد ًذاسد دٍ 

 ساّىاس پیشٌْاد هی گشدد :

  اػتفادُ اص َّاػاص تذٍى َّای تشگشت 

  ِاػتفادُ اص َّاػاص تا َّای تشگشت تِ اضاف

 فیلتش ّپا

 محذودیت های معماری و ساختاری پزوصه :2.

یىی دیگش اص ػَاهل هْن دس تؼییي اًتخاب ػیؼتن 

ّا هحذٍدیت ٍ ششایط خاص پشٍطُ هی تاشذ. تِ 

ػٌَاى هثال دس فضاّایی وِ داسای استفاع ػمف 

تلٌذی هی تاشٌذ تِ ًظشتاى اص چِ ػیؼتوی هی 

 اػتفادُ وشد ؟ ایي فضاّا تَاى تشای تَْیِ هطثَع 

اص دیگش هحذٍیت ّای وِ هی تَاى تذاى اشاسُ 

داشت دس خظَص خاًوایی هَتَسخاًِ تش سٍی تام 

هی تاشذ، دس طَستی وِ هؼواسی اص فضای سٍی تام 

تَْیِ تدْیضات  ،تِ خْت سٍف گاسدى اػتفادُ وٌذ

؟ چِ فضایی تایذ ًظة گشدًذسٍی تام دس هطثَع تش 

چٌیي  آیا هی تَاى اص تشج خٌه وي تش سٍی تام

آب تش اػتفادُ وشد، دس ایٌظَست پخش  پشٍطُ ّایی

 تاثیشی هٌفی تش شاولِ واس ًخَاّذ داشت ؟ سٍی تام 

میشان هشینه سزمایه گذاری و شناخت 3.

 نیاسهای کارفزما :

یىی دیگش اص ػَاهل تاثیشگزاس دس اًتخاب ػیؼتن 

تَْیِ هطثَع هیضاى ّضیٌِ ػشهایِ گزاسی واسفشها 

 HVACهی تاشذ، اها ّضیٌِ اٍلیِ تٌْا ّضیٌِ ػیؼتن
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ای هختلف سٍی ّضیٌِ ػیؼتن ًیؼت، ػیؼتن ّ 

تشق،ّضیٌِ تاهیي فضا تشای ػیؼتن یا ّضیٌِ دیگش 

تاثیش گزاس هی تاشذ اها دسایي تیي واسفشها شایذ 

تخَاّذ ّضیٌِ تیشتشی طشف وٌذ تا ّضیٌِ ًگْذاسی 

تدْیضات ٍ اًشطی هظشفی ووتشی اػتفادُ شَد ٍ یا 

هوىي اػت واسفشها ّضیٌِ ّای خاسی ٍ ًگْذاسی 

سا تشای واّش ّضیٌِ ػشهایِ گزاسی لثَل تاالتشی 

وٌذ. طشاح تاػیؼات پیش اص اًتخاب ًْایی ػیؼتن 

تایذ واسفشها سا دس خشیاى ّضیٌِ ّای ساُ 

اًذاصی،ًگْذاسی، ّضیٌِ اٍلیِ ٍ خاسی ایي ػیؼتن 

ّا لشاس دّذ ٍ فایل همایؼِ خْت همایؼِ ػیؼتن 

 ّا تِ واسفشها اسایِ وٌذ تا پغ اص تشسػی ّوِ خاًثِ

 ػیؼتن تَْیِ هطثَع اًتخاب گشدد .

دس پشٍطُ ّایی وِ واسفشها اص لحاظ تاهیي هٌاتغ 

 هالی هحذٍدیتی ًذاسد، طشاح تاػیؼات تایؼتی تِ

سا هذًظش لشاس  ایي ًىتِ تَخِ داشتِ تاشذ ػیؼتوی

دّذ وِ اص لحاظ ساّثشی ٍ ًگْذاسی تشای تْشُ تشداس 

 هشىلی ایداد ًىٌذ . دس آیٌذُ 

 ستم های مزکشی یا محلی :انتخاب سی4.

تِ ػِ ػاهل هْن اًتخاب ػیؼتن ّای  تا تذیي خا

تَْیِ هطثَع پشداختِ شذُ اػت ، لزا تِ ٌّگام 

تشتیة هَاسد اشاسُ شذُ اًتخاب ػیؼتن تایؼتی تِ 

ػپغ ػیؼتن ّای وِ هتٌاػة تا ػول وشد، 

ششایط اشاسُ شذُ ّوخَاًی ًذاسد اص دایشُ اًتخاب 

 ذ .ًطشاح حزف گشد

تِ ػیؼتن ّایی گفتِ هی  ؼتن ّای هشوضیػی

شًَذ وِ هَلذ ّای ػشهایی ٍ گشهایی هشوضی تِ 

طَست هتوشوض دس یه هىاى هشخض هَسد اػتفادُ 

 لشاس هی گیشد) هَتَسخاًِ(.

ػیؼتن ّای هحلی ػیؼتن ّایی ّؼتٌذ وِ ػوَها 

ٍاحذ  هَلذػشهایی ٍ گشهایی دس داخل فضای ّواى

ّواى فضا ػشٍیغ خَاّذ ذ ٍ طشفا تِ ًلشاس هی گیش

 داد .

تِ فشد ػیؼتن ّای  شاص خولِ ٍیظگی ّای هٌحظ

َاى تِ هحلی هی تّای هشوضی ًؼثت تِ ػیؼتن 

ظشفیت ول ػیؼتن  لاتلیت رخیشُ ػاصی تخشی اص

 ٍ تِ واس گیشی تدْیضات پشتیثاى اشاسُ وشد .

هثال دس ّتل ّا اًتخاب اٍل اص تیي دٍ  تِ ػٌَاى 

ػیؼتن هشوضی دس اٍلَیت لشاس ػیؼتن اشاسُ شذُ ، 

هی گیشد ٍ یا دس پشٍطُ ّای آپاستواًی تا تؼذاد ٍاحذ 

ون اػتفادُ اص ػیؼتن هحلی تِ خْت اػتمالل دس 

ّضیٌِ ّا گضیٌِ هٌاػة تشی ًؼثت تِ ػیؼتن 

 (ٍ... وَلش آتیهی تاشذ. )پىیح ،اػپلیت، هشوضی

دس ػیؼتن ّای هشوضی اص تدْیضات تضسگتش ٍلی 

اػتفادُ هی شَد وِ ایي اهش هَخة  تاتؼذاد ووتش

واّش ّضیٌِ تؼویش ٍ ًگْذاسی ػیؼتن هی شَد ٍ 

تِ لحاظ هتوشوض تَدى ػیؼتن دس یه هحل خاص ، 

هحذٍدیت ٍ هشىالت هشتثط تا چگًَگی دػتشػی 

ن تِ حذالل هی سػذ. تِ دلیل لشاسگشفتي تتِ ػیؼ

ػیؼتن ّا دس هَتَسخاًِ، تخش ػوذُ ی اص 

َلیذ شذُ ًاشی اص واسوشد استؼاشات ٍ ػشٍطذا ت

ػیؼتن اص هىاًی وِ افشاد دس آى حضَس داسًذ دٍس 

 خَاّذ تَد .

 اداهِ داسد ..... 

 


