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  سخنی با خوانندگان

استفاده بی رویه از سوخت فسیلی از سوي دیگر  یافزایش روز افزون بهاي انرژي از یک سو و پیامدهاي ناشی ازط
موجب شده است بسیاري از کشورها براي تامین انرژي مورد نیازشان به روشهایی روي آورند که بیشترین بازده و در 

هاي جاري در  ه است که شیوهمطالعات نشان داده شد. ي را داشته باشندعین حال کمترین میزان مصرف سرانه انرژ
هاي بزرگ قرار دارند، چنانچه  در مجتمعتولید انرژي گرمایی براي واحدهاي مسکونی و کاري ، به ویژه واحدهایی که 

شوند، و همچنین امکان  ولید و توضیع شود، موجب کاهش میزان مصرف سرانه انرژي میبه صورت یکجا و متمرکز ت
سازند، منابعی چون پسماندهاي شهري که  ممکن میتولید انرژي اولیه حرارتی را نیز استفاده از منابع غیر متعارف 

  .تجمع آنها به خودي مشکالت فراوانی براي شهرها به دنبال دارند
هاي بسیار متداول که در سطح گسترده در بسیاري از کشورهایی که در مناطق سردسیر قرار دارند، رایج  یکی از روش

استفاده از این روش فقط منحصر به کشورهایی که منابع . است استتفاده از سامانه هاي گرمایش مرکزي شهري است
مانند روسیه و ایاالت متحده آمریکا که داراي منابع  شود، کشورهایی نمیکم است نها آهاي متعارف و فسیلی  سوخت

. کنند ها است از این شیوه براي تامین انرژي گرمایی مورد نیاز شهرها استفاده می سرشار انرژي فسیلی هستند نیز سال
این  گیريبه کاریکی از مزایاي . هاي گرمایش مرکزي شهري در این کشورها قرار دارند و در واقع بزرگترین سامانه

، پسماندهاي ، آفتابگوناگون انرژي اولیه گرمایی است، منابع مانند انرژي گرماییفناوري امکان استفاده از منابع 
رود، با  کشور ترکیه که به لحاظ دارا بودن منابع انرژي فسیلی در زمره فقیر ترین کشورها به شمار می. شهري و صنعتی

  .ود به ساخت این سامانه ها مبادرت ورزیده استاستفاده از منابع سرشار زمین گرمایی خ
هاي بسیار  هاي گوناگون مسکونی در نقاط مختلف ایران، آن هم به شیوه گسترش شهرهاي بزرگ، احداث مجتمع

هاي گرمایش  هایی مانند سامانه چنانچه روش .ناکارآمد، به نوبه خود موجب نابودي بیش از پیش منابع انرژي خواهد شد
گرفته شوند، با بهره گیري د مطالعه قرار گیرند و متناسب با شرایط و نیازهاي کشور و تنوع اقلیم آن به کارمرکزي مور

توانیم  می... فرد خدادادي، مانند انرژي آفتاب، زمین گرمایی، گاز طبیعی، انواع پسماندها و  از منابع سرشار و منحصر به
 .یه و ناکارآمد انرژي را به ویژه انرژي که براي گرمایش مصرف میشود را به حداقل برسانیمرو مصرف بی
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  1سامانه گرمایش مرکزي شهري

ویژه مناطق سردسیر و کشورهایی که با کمبود منابع انرژي براي به در بسیاري از مناطق جهان سامانه گرمایش مرکزي شهري 
هـواي  آب و این سامانه به صورت متمرکز انرژي گرمایی را به شـکل  . گیرد اند مورد استفاده قرار می تامین انرژي گرمایی مواجه

هـاي بیمارسـتانی و    هاي بزرگ مسکونی، اداري و تجاري، مجتمـع  ها، مجتمع ه و کانال به ساختمانلیا بخار آب از طریق لوگرم 
با به کارگیري این روش از یک سو اتالف انرژي براي تامین گرماي . کند منتقل و گرماي مورد نیاز آنها را تامین می... صنعتی و 

از بسیاري از منـابع انـرژي    هیابد و از سوي دیگر امکان استفاد ، کاري و صنعتی کاهش میمورد نیاز تک تک واحدهاي مسکونی
هـاي فسـیلی، کـه     گرمازا، به غیر از سوخت

 ،نیسـت  میسراین واحدها  دراستفاده از آنها 

هـا   به کارگیري این سـامانه . شود فراهم می
هـاي کالنـی کـه بـراي      چنین از هزینـه  هم

مولـد و توزیـع    هـاي  ساخت و تعبیه دستگاه
هــا صــورت  گرمــا در تــک تــک ســاختمان

گـذاري اولیـه    سـرمایه  ،کاهـد  گیـرد مـی   می
دهد، و  طراحی و ساخت و ساز را کاهش می

به صـورت  را ها  انرژي گرمایی مورد نیاز آن
  . کند نوعی خدمات شهري و با اتصال به شبکه تولید و توزیع گرماي مرکزي فراهم می

اي انتخاب کرد که انواع منـابع   به گونهتوان  تجهیزات مربوط را میروش تولید انرژي و زي شهري در یک سامانه گرمایش مرک
البتـه  . هاي درون شهري براي تولید گرماي مورد نیاز به کار گرفتـه شـود   سوختی موجود در منطقه و گرماي بازگشتی از فعالیت

استفاده از منـابع پایـدار    ،مهندسی و فناوري يها  وجه به پیشرفتاستفاده از منابع قدیمی سوخت عمومیت بیشتري دارد، ولی با ت
هـاي صـنعتی و شـهري،     توده، بیوگاز، انـرژي گرمـایی مـازاد ناشـی از فعالیـت      گرمایی، زیست انرژي، انرژي آفتاب، انرژي زمین

هـاي غیـر فسـیلی در     سوختدر صورت استفاده از . ها در حال گسترش است پسماندهاي کاغذي، فاضالب و زباله در این سامانه
% 40تـا  هـاي فسـیلی    توان در مصرف سوخت ها عالوه بر مزایاي گوناگونی که برخی از آنها را در باال برشمردیم، می این سامانه

  . جویی کرد صرفه
                                                 

1 . District Heating  
Teleheating                    .                                         شود دور نیز گفته می  به معنی تامین گرما از راه    ها  به این سامانه   

  

  . دهد را نشان مییک سامانه گرمایش مرکزي شهري هاي رایج تولید انرژي در  جدول زیر منابع سوختی و روش

  هاي رایج در سامانه گرمایش مرکزي شهري  و فناوري ها سوخت

 

  

  

/ ژنراتور/ هاي بخار دیگ  منابع سوختی احتمالی  خروجی
  فناوري مورد استفاده 

  نوع نیروگاه

  برق/ بخار
  مگاوات 25 - مگاوات 5

  )آب گرم و بخار(تولید گرما   توربین احتراقی   گاز طبیعی، سیاالت مایع 
CHP  )تولید گرما و نیرو (  

 7 - کیلووات 500آب گرم   
  مگاوات

گاز طبیعی، دیزل، 
گازهاي حاصل ازتجزیه 

  موجودات زنده 

  موتور پیستونی 

  آب گرم 
 500 –کیلووات  25

  کیلووات 

گاز طبیعی، هیدروژن، 
  پروپان، دیزل

  میکرو توربین

بخار براي ( آب گرم 
هاي  کربنات گداخته و پیل
  )سوختی اکسید جامدات

 –یلو وات ک 1(در گستره 
  )مگاوات 10

  هاي فسیلی  پیل  گازطبیعی، هیدروژن
  کربنات مولتن  
  اسید فسفریک  
   تبادل غشاء

  پروتونی 
 اکسید خالص /

  جامد
  

  آب گرم 
  کیلووات 25 - 1

گاز طبیعی، گازهاي 
حاصل ازتجزیه موجودات 

  زنده، پروپان 

  موتور چرخشی 

  آب سرد   اقیانوس / آب دریا  آب   آب سرد 
  چیلرها   برق / بخار/ آب گرم  د آب سر

با استفاده از یک یا چند تانکر ذخیره آب گرم یا سرد یا یخ متصل به سامانه گرمایش 
هاي  تواند شامل تانکرهاي ذخیره فوالدي، سفره ابزار براي ذخیره می. مرکزي شهري

  .  آب زیرزمینی و یا چاه حفاري شده باشد

  ذخیره گرمایی
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  ه گرمایش مرکزي شهرمزایاي یک سامان

هاي گرمـایش   سامانهافزون بر مواردي که به اختصار در باال درباره مزایاي به کارگیري این فناوري تولید و توزیع گرما گفته شد، 
راحــت  اري آنها آسان است، قابل اعتماد و ضرر هستند، نگهد زیست بی از کارآیی باالیی برخوردارند، براي محیط مرکزي شهري

  . بسیار باالست با شرایط شان شود و در نهایت قابلیت انعطاف پذیري ، هزینه کمتري صرف نگهداري از آنها میهـستند
و تـامین انـرژي   زیست   محیطت از ظاحفدر  هاي تولید گرما در مقایسه با انواع دیگر سیستمهاي گرمایش مرکزي شهري  سامانه

ر میـزان مصـرف منـابع و    داستفاده شود  2کنند میگرما و برق که همزمان تولید هایی  سامانهو در صورتی که از  موثرترندپاکیزه 
  . خواهد شدجویی  صرفهها بسیار  هزینه

  : توان اشاره کرد به موارد زیر میهاي گرمایش مرکزي شهري  سامانهفراوان  مزایاياز میان 

  

 :مصرف بهینه انرژي 

به واحد ساختمانی  )ش هم به صورت مرکزي تولید و توزیع شوددر صورتی که سرمای( وقتی بخار، آب گرم یا آب سرد
 انرژي دریافتی به انرژي گرمایی و قابل استفاده تبدیل شدهدرصد  100و این یعنی  رسد، آماده مصرف است کنندگان می مصرف

انرژي به انرژي اولیه  درصد 80حداکثر  هاي بخار تولید شود دیگ درکه وقتی انرژي گرمایی در خود ساختمان  در حالی. است 
  . شود مطلوب و قابل استفاده تبدیل می

در صورتی که از . ها استفاده از گرماي اضافی و مصرف نشده فرایندهاي صنعتی است یکی از منابع تامین انرژي اولیه این سامانه
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2. Combined Heat and Power (CHP) 

هاي گرمایش  تواند در سامانه می شود هاي فسیلی براي تولید برق تولید می انرژي گرمایی که در اثر سوختن سوخت. ها مولد همزمان گرما و برق هستند این سامانه
لحاظ کارآمدي انرژي، تمرکز زدایی در بخش تولید انرژي و محافظت موثر از  محیط زیست برتري هاي رایج از  سیستم نسبت به سیستماین  .مرکزي به کارگرفته شود

  . قابل توجهی دارند

  :سازگاري با محیط 
 CHP هاي طور که درباره سامانه همان(به صورت توام هاي برق  و نیروگاههاي گرمایش مرکزي شهري  سامانهاستفاده از 

در کاهد،  میاکسید سولفور در هوا  اکسید کربن و دي مانند دي  گازهاي سمیاز آزاد شدن به میزان زیادي  )ده شدتوضيح دا

محیطی   کنند، به همین دلیل موجب ارتقا استانداردهاي زیست تري را براي سکونت فراهم مینتیجه شرایط محیطی به
که البته (متر ارتفاع دارند بنابراین از انتشار گازهاي سمی  155از  ها بیش هاي این سامانه هاي کوره دودکش. شوند جامعه می

  . شود کاسته می جو  در سطوح پایین) میزان آن بسیار کمتر از مولدهاي دیگر انرژي گرمایی است

  

  

  

  

  

  

 :تر کارکرد و نگهداري آسان

اي طراحی، ساخت یا تعبیه تجهیزات برکنندگان  مصرف هاي اولیه نه تنها از هزینه هاي گرمایش مرکزي شهري سامانه

هاي خانواده و  هاي نگهداري و سوخت این تجهیزات را نیز از سبد هزینه کاهند بلکه هزینه ها می مورد نیاز در ساختمان

  .  کنند حدف می برانکار

 :قابلیت اعتماد 

هاي گرمایش مرکزي شهري مانند  اداره و نگهداري سامانه
گاز و برق   شهري چون آب،مراکز مشابه متمرکز خدمات 

 -انرژيالبته در بخش  -اي از متخصصان از مجموعه
نظام پشتیبانی قابل از به همین دلیل است  تشکیل شده

که سامانه  احتمال اینبه همین دلیل . اطمینانی برخوردارند

با ورد نیاز گرمایش مرکزي شهري در تامین انرژي م
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. کند کار میو بدون وقفه  از پیش تعیین شدهمواقع طبق برنامه درصد  100ا در و تقریببسیار نادر است مشکل مواجه شود 

ها، عرضه انرژي  اغلب به هم متصل هستند و در صورت بروز اشکال در یکی از سیستم هاي گرمایش مرکزي شهري سامانه
به طور میانگین، تنها ر سال تجربه نشان داده است که د. پذیر است امکانکنندگان از طریق منابع مختلف دیگر  به مصرف

خدمات نیست  شود، و این وقفه براي انجام تعمیرات است که در تابستان که نیازي به این متوقف مییک بار توزیع انرژي 
  . رسد می یا میزان آن به حداقل

 :است راحت

 ،صورت مستقل وجود دارد ها بهدماي داخل واحدامکان کنترل  هاي گرمایش مرکزي شهري  با استفاده از خدمات سامانه
ها  از دیگر مزایاي این سامانه. رود هاي تهویه مطبوع به کار می مشابه روشی که در کنترل و تنظیم دماي مطلوب با دستگاه

هاي گرمایشی مستقل براي هر  به کاربردن دستگاهکه زیاد است  هاي عاشناشی از سروصدا و ارت مشکالتاز بین بردن 
و باالخره این که با حذف . ندشو ن میااکنبرهم خوردن آسایش سباعث کنند و در بسیاري موارد  اد میساختمان معموال ایج

  .داشتن قرار خواهد ادر اختیار ساکنو کار براي زندگی فضاي بیشتري تجهیزات گرمایشی 

 :هزینه هاي کمتر 

هاي  خار و سردکننده ندارند، مالکین هزینههاي ب ب دیگنیازي به نص ها این سامانههاي متصل به  از آنجایی که ساختمان
کنند؛ این یعنی  اظت و نگهداري تقبل میدر دراز مدت براي حفبرداري، و  ه هنگام بهرساخت و هم هنگام هم  ،کمـتـري

به توانند از منابع سوختی متفاوتی  می هاي گرمایش مرکزي شهري سامانه .ریسک کمتر اقتصادي و بازدهی بیشتر سرمایه
متقبل رات مداوم قیمت و عرضه یدر نتیجه ضربه کمتري را در برابر تغی تر استفاده کنند، هاي اقتصادي بیشتر و حجمن میزا

  .شوند می

 :انعطاف پذیري طراحی 

از گذارد و  باز میزیباتري هاي  ها دست معماران را در طراحی ساختمان هاي ساختمان هاي بزرگ و دودکش حذف موتورخانه

   - هاي دو منظوره استفاده شود نهساما که ازدر صورت  -ساختمانو سرماي  ها در توجه به نیازهاي تامین گرماآندغه  دغه

   .بکاهد
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  : کارایی باال

هاي ساختمانی به کـار   با کارآیی باال در مقایسه با تجهیزاتی که در واحدانرژي هاي تبادل  به دلیل به کارگیري دستگاه
ي تولیـد گرمـا بـه کـار     سازندگان بازده کمتري دارند سوخت کمتري بـرا به بودجه محدودتر رود که اغلب با توجه  می
ایـن میـزان   . شـود  درصد انرژي اولیه تبدیل به انرژي حرارتی می 80طور که پیش از گفته شد بیش از  رود و همان می
  . درصد است 45تا  30ها بین  گاههاي سوخت فسیلی است، زیرا بازده این نیرو وري بسیار بیشتر از حتی نیروگاه بهره

  
   : سازي انرژي ذخیره امکان

نیست در لوله هاي عایق  گرمایی زیاد ند انرژي را در مواقعی که احتیاج به انرژينمی توا گرمایش مرکزي شهري هاي سامانه

  . آنها را در شبکه رها سازندمصرف اوج و ضروري قع ار موذخیره کنند و د

  مانه گرمایش مرکزي شهريیک ساهاي مختلف  بخش

  : زیر استهاي  سامانه گرمایش مرکزي شهري داراي بخشیک 

  گرما تولید تجهیزات مربوط به واحد و  
  .ایی که متقاضی دریافت انرژي است و یا دور از منطقه قرارگرفته باشد ممکن است در نزدیک منطقهبخش این 

  سیستم انتقال گرما  
  .از شهر استرم ولالعاده گرم و دریافت آب  طرفه براي انتقال آب فوقدهنده دو از یک انتقال اي شبکه

 محفظه فشار  
  . کند به شهر و برعکس فراهم میسامانه را از مرکز  ، هوا یا بخار آبامکان جریان آب

 توزیع پست 

    . شود نصب میکننده  متعددي است که در محل مصرف هاي این پست داراي انشعاب
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 کننده  ل مصرفتجهیزات دریافت در مح 

  .شوند هاي بخار، براي دریافت آب گرم انتقالی در ساختمان نصب می تجهیزاتی که به جاي دیگ

  
  :به طور کلی عملکرد یک سامانه گرمایش مرکزي شهري در چند مورد زیر خالصه می شود

 آوري و بازیافت و یا تولید انرژي گرمایی جمع  

 کنندگان اي از مصرف توزیع انرژي گرمایی از یک مرکز به شبکه  

  

 فرآیند تولید و انتقال در یک سامانه گرمایش مرکزي شهري 

  پایگاه تولید سامانه گرمایش مرکزي شهري 
تشکیل شده است، که بـا  .. معموال از سیستم احتراق، سیستم تهویه، سیستم تامین آب، سیستم کنترل اتوماتیک، و  ها این پایگاه

بخـار و یـا گرمـاي    . امین انرژي است، تجهیزات دیگري به این موارد اضافه و یا حذف می شـود توجه به نوع سوختی که منبع ت
عبور کرده و گرماي مورد نیاز براي تولیـد آب گـرم در   شود از تبادلگرهاي گرمایی  هاي بخار تولید می تولید شده که توسط دیگ

  . کند سامانه گرمایش مرکزي را فراهم می
  

  تبادلگرهاي گرمایی
دلگرهاي گرمایی سامانه گرمایش شهري با استفاده از بخار تولید شده در مولدهاي گرمایی بخار گرم، آب گرم براي استفاده و تبا

  . کنند توزیع در سامانه گرمایش شهري تولید می
  

  تانکر ذخیره گرما
صورت لزوم و مسـاعدت در کـارآیی   این تانکرها براي ذخیره گرماي اضافی وقتی که بار گرمایی کم است، و براي تخلیه آن در 

این تانکرها همچنین سطح فشار آب را در سامانه گرمایش مرکـزي شـهري، ثابـت    . روند تجهیزات گرمایی به کار می تر منعطف
  . دارند و به عنوان منبع گرماي اضطراري نیز کاربري دارند می نگه

  
  هاي انتقال سامانه گرمایش شهري لوله

هاي تامین و  ها از لوله این لوله. شود نتقال گرما از یک منبع تولید گرما به تجهیزات مشترکین استفاده میها براي ا از این لوله

گرمایش مرکزي  هاي امروزه در سامانه .تا مانع هدررفت گرما در زمان انتقال شود اند، بندي شده برگشت تشکیل شده که عایق
ها به محیط اطراف یا  شوند تا مانع هدر رفتن گرماي لوله پوشانده می 3یوریتان اي از پلی هاي انتقال گرما با الیه شهري لوله

  . هاي فرستنده و دریافت کننده شود لوله

                                                 
2. poly-urethane   
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  زدگی مصون باشند، ها که در تماس مستقیم با گرما و رطوبت هستند از فرسایش به ویژه زنگ براي این که سطح درونی لوله 

ها زدوده  هاي مکانیکی و اکسیژن درون لوله ي تنظیم و طراحی شده است که ناخالصیا سامانه گرمایش مرکزي شهري به گونه
نکته حائز اهمیت دیگر براي کنترل فرسایش و هدر رفتن گرماي انتقالی به ویژه . ها نشود شود تا باعث خرابی سطح داخل لوله 

ها رنگی است تا در صورت نشتی قابل مشاهده و  هگیرد این است که معموال آب درون لول وقتی انتقال گرما توسط آب صورت می
  . ردیابی باشد

گرهـاي   حـس . اسـت  4بـار  16است که فشار آن نیز کمتر از  65 -40و دماي آب بازگشتی  115-75تامین هاي  دماي آب  لوله 
 . رفته شده استکند، به کار گ براي تشخیص کاهش درونی یا بیرونی که عملکرد ثابت و مطمئن سیستم توزیع را تضمین می

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
٤- 1 bar = 100 Pascal   
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کننده تجهیزات مورد نیاز در واحد مصرف  

 

 شیر انسداد تابستانی .2 سیستم کنترل مرکزي .1

 شیر کنترل آب مصرفی .4 شیرکنترل گرما .3

 شیر ایمنی  .6 شیر اصلی کنترل مصرف  .5

 تبادلگر گرمایی براي گرمایش .8 منبع انبساطی  .7

 آب مصرفی گرم .10 تبادلگر گرمایی براي آب مصرفی .9

 پمپ .12 آب سرد .11

 شیر مخصوص اضافه کردن آب .14 شبکه گرمایی .13

 

  :نگر آینده اي  ، سامانهگرمایش مرکزي شهري هاي سامانه

همراه  پیوستهدهد که  کنندگان اطمینان می به مصرفآید و  به حساب میسبز هاي  جز فناوري سامانه گرمایش مرکزي شهري
اند، از  که در شهرهاي بزرگ و پرجمعیت احداث شدههایی  ر حال حاضر سامانهد. تر شود سبزتر و پاك علوم و فناوريبا پیشرفت 

نیز ادامه خواهد هاي آینده  تا سالکنند، این روند  تولید میاکسیدکربن  کنند که خود گاز دي هاي فسیلی استفاده می سوخت
. دیدپذیر و بازیافتی استفاده شودو از  انواع منابع تج هاي فسیلی محدود شود تالش بر این است که مصرف سوخت. داشت
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گیري  سال بهره 25سابقه بیش از این پیشرفت شرفت را در این زمینه داشته است، دلیل بیشترین پی شهر کپنگهاك ن کالنتاکنو

  . است شهر ها در این  از این فناوري و وجود مراکز متعددي از این سامانه

  

  این فناوري تاریخچهمختصري هم از 

سامانه گرمایش  .هاي رم باستان بازمیگردد هاي آب گرم و گلخانه حمام هاي گرمایشی به زمان ساخت هسامانساخت 

در دهی در  1300هاي  سالدر  ها این سامانه ترین قدیمی .در اروپا در قرون وسطی و رنساس رواج یافت مرکزي شهري
در سال . شد میتوزیع  ها خانهبین هاي چوبی  هب گرم توسط لولده آاین در . شود اگس ساخته شده است فرانسه به نام

  .استفاده کردندسامانه گرمایش مرکزي از بخار به جاي آب گرم در  آکادمی علوم دریایی آمریکا در شهر آناپولیس .1853
مهندسی سامانه مؤسس این  .تآسیس شد 1877تجاري در الکپورت نیویورك در سال  موفق سامانه گرمایش مرکزياولین 

او از یک دیگ بخار . شهري استنوین هاي گرمایش مرکزي  سامانهبنیانگذار   در حقیقت هالی . بود بردسیل هالیام به ن
هاي بازگشت آب  رادیاتور و حتی لوله هاي حاصل بخار آب، اي لوله در یک منبع انرژي گرمایی مرکزي استفاده کرد و شبکه

کنندگان  هاي متعدد و مصرف سال کارخانه سهولی بعد از  ،شتري داشتم 14فقط  سامانهابتدا این  .را به آن متصل کرد
  . به وجود آوردند کیلومتري 5ي  هاي مسکونی به آن اضافه شدند و شبکهدواح

شهرهاي متعددي در آمریکا از جمله نیویورك، بوستون، شیکاگو، دیترویت، فیالدلفیا و بالتیمور به  1885-1895ي  در دهه
  . شدندمتصل  گرمایش مرکزي شهري سامانههاي  سیستم

سامانه گرمایش پس از آشنایی با  .کردند شهر از بخار براي تولید برق استفاده میهاي اصلی  نیروگاهدر آن زمان بیشتر 
  .وري استفاده از انرژي افزودند و به کارآیی بهرهآنها از بخار براي تولید همزمان برق و انرژي گرمایی استفاده کردند  مرکزي

و از نظر اقلیمی، منابع انرژي  شهرهر اي   منطقههاي  هاي گرمایش مرکزي هر کدام متناسب با ویژگی در حال حاضر سامانه

  . شود نحوه و میزان و گستردگی استفاده ساخته می
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   در جهان سامانه گرمایش مرکزيآشنایی با مراکز 

  :اروپا 

برخی  .توسعه یافت  5نظر سازمان گرما و نیروي اروپا با حمایت و زیر 1954ل در اروپا از ساها  این سامانهطراحی و ساخت 
راجع به اند که در زیر اطالعاتی  تر بوده شرایط محیطی و میزان دسترسی به انرژي در این بخش فعال دلیلاز کشورها به 

   . داده شده است ها  میزان رواج و کارآیی این

 :دانمارك 

تامین  سامانه گرمایش مرکزيتوسط ها  ساختمانگرمایش داخلی و آب گرم مصرفی رصد د 60در دانمارك بیش از 

سوزاندن  از درصد 9/22و حدود   توام مولد گرما و برق هاي این گرما توسط نیروگاه درصد 4/82، 2005در سال . شود می
 ها توزیع شبکه خار آبی که در اینب. سامانه گرمایش مرکزي هستندداراي بیشتر شهرهاي دانمارك . شد تامین می  زباله

هاي توزیع هم وجود دارند  نوع دیگري از شبکه. است 6بار 25ها هم  گراد و فشار داخل لوله درجه سانتی 125معموال شود  می
  . بار است  6-15ها بین  آن گراد و فشار داخل  درجه سانتی 95ها  که آب درون لوله

  :کپنهاگ

یی کپنهاگ از درصد از انرژي گرما 97حدود 

  : آید هاي هدر رفته بدست می انرژي

ترین  ترین و موفق یکی از بزرگترین، قدیمی

در دانمارك گرمایش مرکزي شهري  هاي  سامانه
درصد از انرژي مورد نیاز  97قرار دارد که حدود 

این سامانه با . کند شهر کپنهاگ را تآمین می
تاسیس شد تا انرژي مورد  1984کمک در سال 

براي . ز این پنج منطقه شهري را تامین کندنیا
هاي  انجام این کار دو شرکت به نام

Metropolitan Copenhagen Heating Transmission  وVEKS اي زیرزمینی  به هم پیوستند و شبکه
ي گرمایی کیلومتر لوله احداث کردند تا مهار انرژي از دست رفته بعد از مرحله تولید برق و ارسال انرژ 1300 به طول

                                                 
5. Euro Heat and Power 
كیلو پاسكال ١٠٠= یك بار  . 6  

یورو از هزینه هر خانه کاسته است و توانسته است از مصرف سالیانه  1400این سامانه سالیانه . ها بر عهده گیرند ساختمان

  . تن نفت جلوگیري کند 203000
با دیگ بخار  50سوز و  شرکت در مجموع داراي چهار نیروگاه مولد توام گرما و برق هستند که با چهار کوره زباله این دو

  .کنند تراژول انرژي تولید می 30000حداکثر ظرفیت حدود 
درصد از سوخت اولیه دریافتی را  94این سامانه یکی از سبزترین و کارآمدترین واحدهاي تولید انرژي در دنیاست که تقریبا  

این . گرمایی است مگاوات انرژي 570مگاوات برق و  570ظرفیت این واحد . کند تبدیل به انرژي گرمایی مورد نیاز می
درصد از انرژي مورد نیاز توسط  30. کند تواند استفاده می سامانه از منابع سوختی متعددي براي تولید برق و انرژي می

  . شود هاي گازوئیل سوز تامین می ي نیاز از طریق نیروگاه هاي زباله سوز و بقیه کوره

  : فنالند 

بیش . شود امین میتسامانه گرمایش مرکزي ود براي انرژي گرمایی توسط از کل تقاضاي موجدرصد  50در فنالند، حدود 

هاي عمومی، اداري و  اي از  ساختمان عمده بخش ،7یهاي مسکون  یک شهرك 50هاي مسکونی و  اختمانسدرصد  90از 
در مناطق . ستبیشتر گاز طبیعی ا ها در جنوب شرقی فنالند سوخت این سامانه. هستندمتصل  ها سامانه  اینتجاري به 

منابع . شود تامین می )پیت( سنگ نارس  ذغال ازاز ذغال سنگ وارداتی و در مناطق شمالی سوخت مورد نیاز  هانزدیک بندر
هاي شهري از جمله  هاي سوختنی صنعت کاغذ و همچنین زباله هاي چوب، دیگر فراورده سوختی دیگري چون تراشه

هاي گوناگونی از کشور  در بخش. دنگیر مورد استفاده قرار میها  خت این سامانهه عنوان سومنابعی هستند که در فنالند ب
  .شود میاستفاده ها  این سامانهصنعتی نیز براي تامین انرژي گرمایی حاصل از فرایندهاي از حرارت فنالند 

  :هلسینکی

سهم هلسینکی از بازار انرژي بیش  .کند درصد انرژي گرمایی فنالند را تامین می 45امروزه سامانه گرمایش مرکزي شهري 
این رقم در مقایسه با سایر شهرهاي اروپاي . شود ها تامین می درصد است که قسمت عمده آن توسط این سامانه 90از 

  . غربی بسیار باال و قابل مالحظه است

. ی شهر را بر عهده دارندي تامین بخش عمده انرژي گرمای در این شهر، چهار سامانه گرمایش مرکزي وجود دارد که وظیفه
براي تولید انرژي از . شود در آینده نزدیک وسعت بیشتري بیابد بینی می کیلومتر طول دارد و پیش 7500این شبکه

از این . هاي چوب و زغال سنگ نارس هستند کند، زیرا تنها منابع سوختی فنالند تراشه هاي وارداتی استفاده می سوخت

                                                 
7 . Terraced House 
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یورو از هزینه هر خانه کاسته است و توانسته است از مصرف سالیانه  1400این سامانه سالیانه . ها بر عهده گیرند ساختمان
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با دیگ بخار  50سوز و  شرکت در مجموع داراي چهار نیروگاه مولد توام گرما و برق هستند که با چهار کوره زباله این دو

  .کنند تراژول انرژي تولید می 30000حداکثر ظرفیت حدود 
درصد از سوخت اولیه دریافتی را  94این سامانه یکی از سبزترین و کارآمدترین واحدهاي تولید انرژي در دنیاست که تقریبا  

این . گرمایی است مگاوات انرژي 570مگاوات برق و  570ظرفیت این واحد . کند تبدیل به انرژي گرمایی مورد نیاز می
درصد از انرژي مورد نیاز توسط  30. کند تواند استفاده می سامانه از منابع سوختی متعددي براي تولید برق و انرژي می

  . شود هاي گازوئیل سوز تامین می ي نیاز از طریق نیروگاه هاي زباله سوز و بقیه کوره

  : فنالند 

بیش . شود امین میتسامانه گرمایش مرکزي ود براي انرژي گرمایی توسط از کل تقاضاي موجدرصد  50در فنالند، حدود 

هاي عمومی، اداري و  اي از  ساختمان عمده بخش ،7یهاي مسکون  یک شهرك 50هاي مسکونی و  اختمانسدرصد  90از 
در مناطق . ستبیشتر گاز طبیعی ا ها در جنوب شرقی فنالند سوخت این سامانه. هستندمتصل  ها سامانه  اینتجاري به 

منابع . شود تامین می )پیت( سنگ نارس  ذغال ازاز ذغال سنگ وارداتی و در مناطق شمالی سوخت مورد نیاز  هانزدیک بندر
هاي شهري از جمله  هاي سوختنی صنعت کاغذ و همچنین زباله هاي چوب، دیگر فراورده سوختی دیگري چون تراشه

هاي گوناگونی از کشور  در بخش. دنگیر مورد استفاده قرار میها  خت این سامانهه عنوان سومنابعی هستند که در فنالند ب
  .شود میاستفاده ها  این سامانهصنعتی نیز براي تامین انرژي گرمایی حاصل از فرایندهاي از حرارت فنالند 

  :هلسینکی

سهم هلسینکی از بازار انرژي بیش  .کند درصد انرژي گرمایی فنالند را تامین می 45امروزه سامانه گرمایش مرکزي شهري 
این رقم در مقایسه با سایر شهرهاي اروپاي . شود ها تامین می درصد است که قسمت عمده آن توسط این سامانه 90از 

  . غربی بسیار باال و قابل مالحظه است

. ی شهر را بر عهده دارندي تامین بخش عمده انرژي گرمای در این شهر، چهار سامانه گرمایش مرکزي وجود دارد که وظیفه
براي تولید انرژي از . شود در آینده نزدیک وسعت بیشتري بیابد بینی می کیلومتر طول دارد و پیش 7500این شبکه

از این . هاي چوب و زغال سنگ نارس هستند کند، زیرا تنها منابع سوختی فنالند تراشه هاي وارداتی استفاده می سوخت

                                                 
7 . Terraced House 
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اندازي  هاي جدید شغلی با راه ایجاد فرصت. شود گرمایی و برق به صورت توام استفاده میسامانه براي تولید انرژي 

  .، از دیگر مزایاي استفاده از این فناوري استهلسینکیهاي مختلف در سراسر  شرکت

 :سوئد

آمار . ندک می استفاده سامانه گرمایش مرکزي شهريترین کشورهایی است که براي تامین انرژي گرمایی از  سوئد از قدیمی

  .شود تامین میها  این سامانهاز انرژي مورد نیاز هر سوئدي توسط  kwh 4500دهد که به طور میانگین  نشان می

به کاهش یافت درصد  Vaxjo( 30( واکسیو هاي فسیلی در شهر میزان مصرف سوخت 1993-2006هاي   بین سال 
یکی از . کاهش دهنددرصد  50ان استفاده را تا زمی 2010 و مسئوالن این شهر تصمیم دارند که تا سالهمین دلیل 

  . توده است با سوخت زیست سامانه گرمایش مرکزيهایی که براي رسیدن به این هدف مد نظر است استفاده از  روش

  :استکهلم

مرکزي سامانه گرمایش .  هاي تولید و توزیع انرژي گرمایی فعالیت دارد در تمام زمینه Stockholm Energiشرکت 
درصد از مشترکان سامانه گرمایش مرکزي این شهر صرفا از انرژي  60حدود . سال قدمت دارد 40شهري در استکهلم 

  .شوند مند می از انرژي برق آن بهره خانوار نیز  6000کنند و  گرمایی این شرکت استفاده می

هاي بزرگ در استکهلم خاموش شده  و ساختمان ها  دودکش خانه 200با استفاده از سامانه گرمایش مرکزي شهري سالیانه 
هاي  آور دیگر که در نتیجه استفاده از سوخت است به عالوه میزان انتشار انواع اکسیدهاي نیتروژن، سولفور و ذرات زیان

ه انتشار گازهاي اکسیدهاي نیتروژن به نصف رسید 1988-1994هاي  بین سال. اند شوند بسیار کمتر  شده فسیلی تولید می
  . تن کاهش یافته است 15است و میزان انتشار سولفور به دو سوم و ذرات معلق حدود 

  :روسیه

سامانه است و  5000روسیه در میان سایر کشورها بزرگترین شبکه سامانه گرمایش مرکزي شهري را دارا است که شامل 

  . کند می ها تولید انرژي گرمایی براي ساختمان GWh 2400000و  1700000سالیانه بین 

  :ایسلند

 استفاده از سامانه گرمایش گرمایشیگرمایی، باعث گسترش  در ایسلند دسترسی آسان به انرژي گرمایی ناشی از انرژي زمین

  . شده است

  

  

  :آمریکاي شمالی 

  ایاالت متحده آمریکا .1

 رمایش مرکزي شهريسامانه گ 5000هم اکنون  (IDEA) شهري سامانه گرمایش مرکزيالمللی  طبق اعالم انجمن بین
  .ز فضاهاي تجاري را بر عهده دارندادرصد  8 در آمریکا مشغول فعالیت هستند و گرمایش و سرمایش 

از جمله مزایاي . کند در آمریکاي شمالی است که با بخار کار می سامانه گرمایش مرکزي شهريبزرگترین : آمریکا
  :رد زیر اشاره کردتوان به موا می ندنک که با بخار کار می هایی سامانه

  گذاري کم و کاهش میزان خطرپذیري اقتصادي   سرمایه .1

  )عدم نیاز به دودکش(طراحی و معماري زیباتر ساختمان  .2

  وري بیشتر از فضاي موجود  امکان بهره .3

هاي  ساختمانو تامین آب گرم فضا عالوه بر گرمایش . هستند منهتن فعال ي در جزیره 1882از مارس  ها سامانهاین 

   . شود نیز استفاده میهاي  خنک کننده چنین ها هم خشکشوئی، ها رستوران: حاصله در موارد مختلفی از جملهاز بخار سکونی م
ظرفیت تولید بخار این . میلیارد دالر است 14میلیارد دالر و درآمد ساالنه آن حدود  33این مرکز  دارایی منقول و غیرمنقول

رسد  گراد می درجه سانتی 538هاي بخار به  مرکز تولید انرژي دماي آن در دیگ 7ت که در میلیارد تن اس 14مرکز سالیانه 
  . شود واحد مسکونی مشترك ارسال می 1800کیلومتر به  242هاي بالغ بر  و از طریق شبکه لوله

ها  از دیگر شهرهایی که از این سامانه
انسیسکو، سانفرتوان به  کنند می استفاده می

گو، سیاتل و ادی رزبورگ، سانمیناپولیس، پت
ها  عالوه بر این .ت اشاره کرددیتروی

ها  این سامانهها از  بسیاري از دانشگاه
ه توان ب راي مثال میب. کنند استفاده می

اشاره کرد که بیش نوتردام توسط دانشگاه 
از برق و گرماي مورد نیازش را به   از نیمی

  . کند این روش تامین می
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  :آمریکاي شمالی 

  ایاالت متحده آمریکا .1

 رمایش مرکزي شهريسامانه گ 5000هم اکنون  (IDEA) شهري سامانه گرمایش مرکزيالمللی  طبق اعالم انجمن بین
  .ز فضاهاي تجاري را بر عهده دارندادرصد  8 در آمریکا مشغول فعالیت هستند و گرمایش و سرمایش 

از جمله مزایاي . کند در آمریکاي شمالی است که با بخار کار می سامانه گرمایش مرکزي شهريبزرگترین : آمریکا
  :رد زیر اشاره کردتوان به موا می ندنک که با بخار کار می هایی سامانه

  گذاري کم و کاهش میزان خطرپذیري اقتصادي   سرمایه .1

  )عدم نیاز به دودکش(طراحی و معماري زیباتر ساختمان  .2

  وري بیشتر از فضاي موجود  امکان بهره .3

هاي  ساختمانو تامین آب گرم فضا عالوه بر گرمایش . هستند منهتن فعال ي در جزیره 1882از مارس  ها سامانهاین 

   . شود نیز استفاده میهاي  خنک کننده چنین ها هم خشکشوئی، ها رستوران: حاصله در موارد مختلفی از جملهاز بخار سکونی م
ظرفیت تولید بخار این . میلیارد دالر است 14میلیارد دالر و درآمد ساالنه آن حدود  33این مرکز  دارایی منقول و غیرمنقول

رسد  گراد می درجه سانتی 538هاي بخار به  مرکز تولید انرژي دماي آن در دیگ 7ت که در میلیارد تن اس 14مرکز سالیانه 
  . شود واحد مسکونی مشترك ارسال می 1800کیلومتر به  242هاي بالغ بر  و از طریق شبکه لوله

ها  از دیگر شهرهایی که از این سامانه
انسیسکو، سانفرتوان به  کنند می استفاده می

گو، سیاتل و ادی رزبورگ، سانمیناپولیس، پت
ها  عالوه بر این .ت اشاره کرددیتروی

ها  این سامانهها از  بسیاري از دانشگاه
ه توان ب راي مثال میب. کنند استفاده می

اشاره کرد که بیش نوتردام توسط دانشگاه 
از برق و گرماي مورد نیازش را به   از نیمی

  . کند این روش تامین می
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 کانادا  .2

. شده است کانادا شهرهاير بسیاري از ها د اروپا منجر به گسترش این سامانهدر  شهري امانه گرمایش مرکزيسموفقیت 

  . توان به موارد زیر اشاره کرد آنها میاز میان و  سترش فراوانی یافته استها گ این سامانهسال گذشته، استفاده از  10در 

 .  کند را تامین میمرکز شهر هاي  ختمانکه گرمایش تعدادي از سا   Enwaveشرکت : تورنتو 

معموال زمانی که . قرار دارند نزدیک تجهیزاتکه هستند هاي بزرگ تجاري، دولتی و موسساتی  ساختمان ها عموما این ساختمان
با ندارد، را گرماي مورد نیاز  نتوان برآورد یساختمانموجود که تجهیزات  شود یا زمانی ساختمان جدیدي ساخته یا بازسازي می

  ..کند ي این شرکت انرژي مورد نیازش را تامین می پیوستن به سامانه
مرکزي توزیع گرما در مرکز شهر را بر عهده سامانه یک : ونکور   

براي گرمایش و نیز  سامانه گرمایش مرکزي شهريیک . دارد
) 2010طور مثال دهکده المپیک  به( هاي نوساز  سرمایش ساختمان

از گرماي بازیافتی بیشتر سوخت این سامانه . استدر حال تآسیس 
ر آو  انتشار گازهاي زیان به این ترتیب از. شود از فاضالب تامین می

   . شود در فضا به مقدار قابل توجهی کاسته می

   .در مرکز شهر دارد سامانه گرمایش مرکزي شهريوینزور نیز یک : وینزور

  . هستندگرمایی  مورد نیازشان تامین انرژي ور مستقل داراي یک سامانه مرکزي براي نیز به طهاي کانادا  بسیاري از دانشگاه

  :آسیا 

  : چین

، در 2002هاي گرمایش مرکزي وجود نداشت ولی در سال  هنوز آشنایی چندانی با سامانه 1980در کشور چین با اینکه تا سال 

اي است  کیلومتر شبکه لوله 25000ها که داراي  وع سامانهشهر به این ن 600میلیون مترمربع در  104مجموع مساحتی حدود 
هاي مدرن در سامانه گرمایش مرکزي شهري در این کشور به  هاي متفاوتی براي بـه کـارگیري فناوري تالش.. متصل شد

تواند در  یها م چین به عنوان کشوري که بیشترین مصرف زغال سنگ را دارا است با استفاده از این سامانه. عمل آمده است

  . زیست و باال بردن کارآیی مصرف انرژي پیشتاز باشد سازي محیط بهینه
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  : ژاپن 
هاي اداري محله  که تامین گرمایی و برق بسیاري از ساختمانسامانه گرمایش مرکزي شرکت توکیو الکتریک داراي یک 

  . شینجوکو در توکیو را بر عهده دارد

  :در بازار  هاي گرمایش مرکزي شهري سامانهنفوذ 

عوامل متفاوتی چون شرایط محیطی، دسترسی به منابع انرژي . هاي گرمایش مرکزي در هر کشور متفاوت است نفوذ سامانه

  .گرمایی و مقررات قانونی و اقتصادي در میزان نفوذ آن موثرند

  
  تعداد تولیدکنندگان  کشور 

Kpl )کیلو پاسکال) 
  بازدهی
MW 

  )مگاوات(

  تولید
GWh گیگاوات

  رساعتد

  مقدار مصرف
گیگاوات در 

 GWhساعت

 طول شبکه
KM کیلومتر  

  1500  6973  8777  8545  19  بلغارستان
  ..  ..  7368  ..  ..  استونی
  ..  ..  6225  4340  17  هلند
  4390  6338  6517  1955  24  ایسلند
  1667  5500  6262  3035  57  ایتالیا
  3653  13150  15400  ..  350  اتریش
  3697  54188  74980  7362  13  کره

  441  2101  ..  2358  9  کرواسی
  2000  5100  6950  8651  40  التویا
  2507  8126  10110  8789  58  لیتوانی
  770  2547  2600  2000  50  نروژ

  18577  85800  95300  50336  752  لهستان
  8184  ..  16830  58000  179  رمانی
  14200  47500  ..  29000  131  سوئد
  18700  ..  83340  ..  224  آلمان

  623  2353  2570  1569  47  سلونیا
  10020  26370  32780  19880  150  فنالند

  400  4450  4815  ..  42  سویئس
  27067  27659  34574  16979  405  دانمارك

  ..  ..  46000  ..  732  جمهوري چک
  24300  ..  194000  ..  400  اکراین

  2287  14290  16070  9744  145  مجارستان
  183300  ..  170000  ..  ..  روسیه
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هاي مسکونی در کشورهاي متفاوت تهیه شد که در جدول زیر به صورت  ي ساختمان ، آماري از درصد استفاده2001در سال 

  . خالصه آمده است
  ها درصد استفاده در ساختمان  کشور
  %95  ایسلند
  %70  التویا
  %70  لیتوانی
  %60  دانمارك
  %52  استونی
  %52  لهستان
  %50  سوئد
  %40  اسلواکی
  %49  ندفنال

  %16  مجارستان
  %12.5  اتریش
  %12  آلمان
  %3  هلند

  %1  انگلستان
  

  :ایران 

مصرف  ،هاي آغاز قرن جدید و سال قرن بیستم در

ایران پیوسته افزایش   انرژي در جمهوري اسالمی
در دهه گذشته دو برابر شده  این مصرف. ه استیافت

میلیون  705مصرف انرژي در ایران سالیانه . است
است که نمایانگر عدم مصرف بهینه  بشکه نفت

   .انرژي است

  
  . در ایران است 2030-1950نمودار نمایانگر رشد جمعیت بین سالهاي 

که  هاي گرمایش مرکزي شهري  امانهبا توجه به رشد تصاعدي جمعیت و افزایش تقاضا در زمینه انرژي گرمایی، استفاده از س
  .باشدکنندگان  مصرفنیاز روزافزون  پاسخگوي تواند می کند م میفراههاي توسعه پایدار کشور را  زمینه
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شود و براي این  تجاري و کاري و صنعتی ایران با بازده بسیار پایین تامین می  انرژي گرمایی مورد نیاز واحدهاي مسکونی،

تامین انرژي مورد نیاز را  به رشد چنانچه این ناکارآمدي سیستم . شود منظور بخش عمده ذخایر نفت و گاز کشور سوزانده  می
هاي  روز افزون جمعیت کشور و سیل مهاجرت فزاینده جمعیت روستایی به سوي شهرها بیافزاییم اهمیت استفاده از سامانه

 . شود گرمایشی مرکزي شهري  بیشتر نمایان می

  

نمایانگر مصرف سرانه انرژي در  روبرونمودار 
.  استدر ایران  2001-1980هاي  بین سال

کیلوگرم بنزین  823میزان مصرف انرژي از 

کیلوگرم بنزین در  1940به  1980در سال 
با توجه به افزایش . رسیده است 2001سال 

هایی براي  میزان مصرف انرژي پیداکردن راه
کاهش میزان مصرف انرژي و نیز مصرف 

در مصرف بهینه انرژي نقش موثري را توانند  کنندگان می فها مصر با آشنایی با از این نوع سامانه. سیار الزامی استبهینه آن ب

  .دار شوند عهده

  
کشور ترکیه از نظر غناي منابع انـرژي  

ترین کشورهاي جهان  فسیلی از ضعیف
امـا بـه لحـاظ وجـود       رود، به شمار می

گرمـایی هفتمــین   منـابع انـرژي زمـین   
آیـد و ایـن    کشور جهان به حساب مـی 

احـداث و   منبع عظیم انـرژي را بـراي  
هـاي گرمـایش مرکـزي     توسعه سامانه

در حـال  . شهري به کـار گرفتـه اسـت   
مند شدن   حاضر طراحی الزم براي بهره

هزار واحـد مسـکونی افـزون بـر      300
واحدهایی کـه پـیش از ایـن امکانـات     

اند در این کشور به پایـان   مند شده بهره
   . رسیده است
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Heat 
distr. 
pipes 
to the 

1000 m³ buffer 
storage 

 
پیت مخزن  

 دودكش

Heating plant with wood chips 
and oil boilers 

10 000 m²  
solar 

فعـال اسـت و انـرژي     1996ري در شهر بالشووا احداث شده اسـت کـه از سـال    هاي سامانه گرمایش مرکزي شه یکی از نمونه
  .  کند واحد مسکونی را تامین می 11500گرمایی مورد نیاز 

انرژي تجدیدپذیر تامین سامانه گرمایش مرکزي شهر که انرژي اولیه آن از منابع مختلف دیاگرامی از 
  .  شود می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  

  
  :وین

مایش مرکزي شهري در بسیاري از کشورها عالوه سامانه گر
بر جنبه صنعتی از لحاظ معماري و زیباسازي شهر نیز 

  به عنوان مثال سامانه گرمایش مرکزي شهري : کارآیی دارد



23 22

فهرستنشریاتوكتابها

23 22

زیر منتشر  با عناوین  تا کنون 105 نشریه  بین المللی ره شهر  گروه 

کرده است:

1-كاربردجديدشیشهدرنمایساختمان)تابستان1371(

2-پاركینگمراكزتجاری)پائیز1371(

3-محافظتدرمقابلزلزله)زمستان1371(

4-جمعآوریودفعزبالهومسائلناشیازآن)زمستان1371(

5-طرحاسکانوسريع)زمستان1371(

6-مجموعهمقاالتراجعبهژئوسنتز)بهار1372(

7-مهارآبباآب)بهار1372(

8-تحولسبزدرمعماری)بهار1372(

9-رونديابیومديريتسیالب)بهار1372(

10-مطالعاتاقتصادیجهتاحداثمراكزخريد)تابستان1379(

11-نگاهیكوتاهبرطراحیفضایسبز-"تجربیاتكشورهایمختلف")تابستان

)1372

12-بازيافتآبدرصنايعشنوماسهشوئی)پائیز1372(

13-بناهایچوبی)كندهای(درايرانوتجربیاتكشورهایديگر)پائیز1372(

14-نکاتیدرموردطراحیساختمانهایبتنیپیشساختهپیشتنیدهدرمناطق

زلزلهخیز)پائیز1372(

15-اتوماسیونوبهینهسازیدرسیستمهایتوزيعالکتريکی)زمستان1372(

16-انرژیدرياها)زمستان1372(

17-پاركینگهایمکانیکیاتوماتیكونیمهاتوماتیك)بهار1373(

18-انرژیباد)بهار1373(

19-اصولطراحیساختمانهایاداریوبانكها)بهار1373(

20-انرژیخورشیدی)بهار1373(

21-طراحیمركزخريد-جلداول:مطالعاتمقدماتیجهتطراحیمراكزخريد

)تابستان1373(

22-شهرسالمباآمورتون)تابستان1373(

23-شهرسالم-كاربردسیستمهایفتوولتائیكازمیلیواتتامگاوات)تابستان

)1373

24-شهرسالم-اصولطراحیبرایافراددارایكهولت،ناتوانی،اختاللومعلولیت

)تابستان1373(

25-نسلچهارمنیروگاهها)پائیز1373(

26-بازيافتآبدرصنايعنساجی)پائیز1373(

27-مراكزدرمانیوبیمارستانهایآينده)پائیز1373(

28-شهرسالم-انبوهسازی)انبوهسازاناسکان()زمستان1373(

الکتريکی انرژی شبکههای در انرژی مديريت و بار مديريت سیستمهای -29

)زمستان1373(

30-بازيافتآب-"تصفیهپسابصنايعلبنی")بهار1374(

31-شهرسالم-صنعتچوبوكاغذونقشآندرفرهنگ،اقتصادوسیاست

)بهار1374(

32-صرفهجوئیانرژیدرساختمانهایمسکونی)بهار1374(

33-شهرسالم-معماریوپرورشفکریكودكانونوجوانان)تابستان1374(

و درحفظخاک آن نقش و مصالحساختمانی و زباله بازيافت سالم- 34-شهر

پاكسازیمحیط)پائیز1374(

35-شهرماكجاست)زمستان1374(

پیشرفته و سنتی روشهای معرفی رودخانهها- و دريا سواحل حفاظت -36

)زمستان1375(

37-بهینهسازیآموزشعالی-نگاهیكوتاهبركاركردنظامآموزشیايرانوجهان

)زمستان1375(

38-استفادهازژئوگريددرراههاوباندفرودگاهها)بهار1376(

39-اقتصادگردشگری)جلداول()زمستان1376(

40-نگرشهايینوينبهطراحیفضایبازاداری)تابستان1377(

41-اقتصادگردشگریجلددوم)فصولسوموچهارم()زمستان1377(

42-فهرستمطابقهایعملیاتاجرايیجهتتسهیلدرامرنظارت)پائیز1378(

43-دانستههايیدرموردمناطقآزادوويژهاقتصادیدرجهان)پائیز1378(

44-هدايتمنابعمالیوفنیغیردولتیجهتاجرایطرحهایعمرانی)زمستان

)1378

45-پژوهشدرتاريخچه،مفهوموسیرتحولشهرسازیوشهرسالمدرفرهنگ

ايرانواسالم)زمستان1378(

46-پارکانرژیهاینو)تابستان1379(

47-فضاهایبازاداری-مديريتتجهیزاتوطراحیداخلی)پائیز1379(

48-شهرکترافیکیكودكان)زمستان1379(

49-فضایبازاداری-استانداردهایطراحیفضاهایاداریجداكنندهها،قطعات

واتصاالت)زمستان1379(

فهرستنشریاتوكتابها
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فهرستنشریاتوكتابها

50-فضایسبز-مناطقصنعتی-پارکهایصنعتی)تابستان1380(

اول: عملکردحسی-جلد اول:استانداردهای بخش محیطی- شرايط تنظیم -51

محیطروشنايی)پايیز1380(

52-تنظیمشرايطمحیطی-بخشاول:استانداردهایعملکردحسی-محیطهای

صوتیوحرارتی)پايیز1380(

53-منظرسازی-جلداول:طراحیكاشت)زمستان1380(

54-منظرسازی-جلددوم:آبیاریونگهداریمنظر)زمستان1380(

اول: جلد محیط- كنترل سیستمهای دوم: بخش محیطی- شرايط تنظیم -55

تولیدوكنترلحرارت)زمستان1380(

دوم: جلد محیط- كنترل سیستمهای دوم: بخش محیطی- شرايط تنظیم -56

تولیدوكنترلنوروصدا)زمستان1380(

57-منظرسازی-جلدسوم:راهبردهایتکمیلیآراستنمناظر)بهار1381(

كنترلمحیط-جلدسوم: دوم:سیستمهای بخش تنظیمشرايطمحیطی- -58

سیستمجامعمحیطی)تابستان1381(

59-شهرسالم-توسعه)كالنشهرتهران()تابستان1381(

60-فنآوریاطالعات-بخشاول:مفاهیمكلی)پائیز1381(

61-منظرسازی-جلدچهارم)زمستان1381(

62-فنآوریاطالعات-بخشدوم:مديريتفنآوریاطالعات)زمستان1381(

63-فنآوریاطالعات-بخشسوم:تجارتالکترونیکی)بهار1382(

64-فنآوریاطالعات-بخشچهارم:تجارتالکترونیکی"امنیتوتجارتبیسیم"

)تابستان1382(

65-ساختمانهایسبزوپايدار)تابستان1382(

66-فنآوریاطالعات-بخشپنجم:دولتالکترونیکی)تابستان1382(

67-منظرسازی-جنگلهایمانگرو)حرا(:بخشاول-كلیات)پائیز1382(

68-فنآوریاطالعات-بخشششم:بازاريابیالکترونیکی)پائیز1382(

69-فنآوریاطالعات-بخشهفتم:شهرداریالکترونیکی)زمستان1382(

70-فنآوریاطالعات-بخشهشتم:آموزشالکترونیکی)بهار1383(

71-فنآوریاطالعات-بخشنهم:دانشگاهالکترونیکی)بهار1383(

ساختمان مديريتی اطالعاتی سیستمهای دهم: بخش اطالعات- فنآوری -72

)تابستان1383(

73-فنآوریاطالعات-بخشيازدهم:دانشگاهالکترونیکی)پائیز1383(

74-فنآوریاطالعات-بخشدوازدهم:مديريتپروندههایالکترونیکی)زمستان

)1383

75-فنآوریاطالعات-بخشسیزدهم:دموكراسیالکترونیکی)زمستان1383(

76-فنآوریاطالعات-بخشچهاردهم:انتخاباتالکترونیکی)زمستان1383(

77-فنآوریاطالعات-بخشپانزدهم:حقیقتمجازی)تابستان1384(

78-برگزاریمناقصههایدولتی)تصويبشدهسال1383()تابستان1384(

79-چیندومینمصرفكنندهانرژیدرجهان)تابستان1384(

80-مديريتپروژه-استانداردهایمديريتپروژه)بخشاول.تابستان1384(

روستاها در اطالعات فنآوری توسعه شانزدهم: بخش اطالعات- آوری فن -81

)عدالتاجتماعی()پائیز1384(

82-فنآوریاطالعات-بخشهفدهم:مديريتارتباطبامشتريان)پائیز1384(

83-مديريتپروژه-استانداردهایمديريتپروژه)بخشدوم،زمستان1384(

84-مهندسیارزش-بخشاول:اصول،مبانیوفرآيند)زمستان1384(

85-مديريتپروژه-استاندادهایمديريتپروژه)بخشسوم.زمستان1384(

86-فنآوریاطالعات-بخشهجدهم:پايتختالکترونیکی-تجلیعدالتاجتماعی

)تابستان1385(

87-مديريتپروژه-دفترمديريتپروژه)بخشاول-تابستان1385(

88-متدولوژیهایكنترلپروژه)تابستان1385(

89-صنايعانرژیبر،نظريههاوديدگاهها)تابستان1385(

90-آشنايیمقدماتیباارزيابیمحیطزيست)پايیز1385(

91-آشنايیبافرآوریهایگازیCNG،LPG،LNG)زمستان1385(

92-رهنمونهايیبرایتوسعه)زمستان1385(

93-خبرنامهتحوالتتوسعهدرحوزهخلیجفارس)بهار1386(

94-متدولوژیمکانيابیصنايع)تابستان1386(

95-خبرنامهتحوالتتوسعهدرحوزهخلیجفارس)جلددوم()تابستان1386(

96-خبرنامهتحوالتتوسعهدرحوزهخلیجفارس)جلدسوم()تابستان1386(

97-معماریسبز،)انرژیآفتابدرمعماری()پائیز1386(

98-معماریسبز،)انرژیزمینگرمايی()پائیز1386(

99-روندتوسعهدرخلیجفارس)نسخهچهارم()پايیز1386(

100-ايرانترانزيت)بهار1387(

آب( كمبود با مقابله و سبز فضای گسترش برای )راهی جاذبها سوپر -101

)تابستان1387(

102-روندتوسعهدرخلیجفارسودريایعمانبخشپنجم)تابستان1387(

103-روندتوسعهدرخلیجفارسودريایعمانبخشششم)پائیز1387(

104-بامسبز)پائیز1387(
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105-احداثسامانههایگرمايششهری)ارديبهشت1388(

نشریه های تخصصی منتشر شده بخش های مختلف گروه بین المللی  

ره شهر

تیر سالم( شهر )بخش تهران شمال كوهپايههای در دستی صنايع بازارچه -1

ماه1374

2-بهینهسازیخدماتپرواز)بخششهرسالم(ـ)دیماه1373(

3-بهینهسازیبارترافیکیبزرگراهها)بخششهرسالم()دیماه1373(

4-پارکانرژیهاینو)بخششهرسالم(ـ)شهريورماه1373(

5-استفادهازمولتیويژندرمراكزپرترددشهری)بخششهرسالم(

)ارديبهشتماه1373(

6-سازماندهیكاركردهایبهینهینمايشگرهایديجیتالی)بخششهرسالم(

اسفندماه1372

7-شهرکترافیکیكودكان)بخششهرسالم(ـ)آذرماه1372(

8-پارکپويش:انديشهسالم/بدنسالمدرشهرکفاطمیهمنطقة20شهرداری

تهران)بخششهرسالم(ـ)آذرماه1372(

9-پژوهشدرتاريخچه،مفهوموسیرتحول"شهرسازی"و"شهرسالم"

درفرهنگايرانواسالم)بخششهرسالم(ـآبانماه1372

10-اصولطراحیمراكزديسپاچینگ)بخشانرژی(زمستان1372

11-تحلیلمنطقهایسیالبدرحوضههایشمالیتهران)بخشعمرانآب(

بهار1373

12-انتخابمحلونوعسدبراساسشرايطژئومورفولوژیوژئولوژی

)بخشعمرانآب(زمستان1372

13-حقايقیدرموردشركتهایبزرگ)بخشتحقیقوتوسعه(زمستان1372

ضمنا کتاب های زیر توسط گروه بین المللی ره شهر منتشر گردیده 

است:

1-بازنگریاستانداردهایصنعتآبكشورباهمکاریوزارتنیرووسازمانبرنامه

وبودجه)25جلد(

2-صرفهجويیدرانرژی)20جلد(

3-ترجمهكتاب"سازهپاركینگهایطبقاتی")1372(

4-ترجمهكتاب"سازههایآبی")1373(

5-تدوينكتاب"خودآموزاتوكد12")1373(

6-ترجمهكتاب"برنامهريزیوطراحیهتل"درسال76توسطسازمانبرنامهو

بودجهچاپوتوزيعشد.

)1382(OpenGL7-تدوينكتابراهنمایبرنامهنويسیسهبعدی

8-ترجمهكتاب"تنظیمشرائطمحیطی"

9-ترجمهكتاب"چگونههوایپاكیزهبکاريم"

HSE-10درسفر)1385(

11-باگیاهانآبراتصفیهكنیم

12-نانوفناوریبرایهمه)1387(

چاپ  دست  در  ره شهر  بین المللی  گروه  توسط  نیز  زیر  کتاب های 

است:

1-پروژههايمشاركتعمومي-خصوصيدرزيرساخت:يكراهنمايضروريبراي

سیاستگذاران


