• سامانه گرمايش مركزي شهري
• مزاياي يك سامانه گرمايش مركزي شهري
• بخشهاي مختلف يك سامانه گرمايش مركزي شهري
• تجهيزات مورد نياز يك مصرف كننده
• آشنايي با مراكز سامانه گرمايش مركزي در جهان
• رواج سامانههاي گرمايش مركزي شهري
نشريه شماره 105

آدرس :تهران ،ميدان ونك  ،بزرگراه حقاني  ،بعد از خيابان
آفريقا  ،خيابان عالمه شهيدي  ،كوچه هوشيار شماره 3
کدپستی15187 53611 :
info@rahshahr.com
www.rahshahr.com
تلفن82172172:
دورنگار88883868 :
شماره سند01 09653 O PB 0105 00 :

یکصد و پنجمين نشری ه علمی ،فنی و مهندسی
آدرس وبسایت نشریات
http://bulletins.rahshahr.com

ناشر
گروه بینالمللی رهشهر
گرداوری و ترجمه:
بهاره حبيبي  ،فريبا شريفي
چاپ و صحافي:
خدمات كامپيوتري شهر
امور هنری
آوا ذاکری فردی

فهرست
سخني با خوانندگان
سامانه گرمايش مركزي شهري
سوخت و فناوريهاي رايج در سامانه گرمايش مركزي شهري
مزاياي يك سامانه گرمايش مركزي
بخشهاي مختلف يك سامانه گرمايش مركزي
سامانههاي گرمايش شهري ،سامانهاي آينده نگر
آشنايي با مراكز سامانه گرمايش مركزي در جهان
اروپا
آمريكاي شمالي
رواج سامانههاي گرمايش مركزي

ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
اﻓﺰاﯾﺶ روز اﻓﺰون ﺑﻬﺎي اﻧﺮژي از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ ازﻃﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯽ روﯾﻪ از ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﯿﻠﯽ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ
ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﺑﻪ روﺷﻬﺎﯾﯽ روي آورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزده و در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ اﻧﺮژي را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﺟﺎري در
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮاي واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﮐﺎري  ،ﺑﻪ وﯾﮋه واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺠﺎ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮﺿﯿﻊ ﺷﻮد ،ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ اﻧﺮژي ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي اوﻟﯿﻪ ﺣﺮارﺗﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﭼﻮن ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﮐﻪ
ﺗﺠﻤﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدي ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺪاول ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده در ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﯿﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،راﯾﺞ
اﺳﺖ اﺳﺘﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎرف و ﻓﺴﯿﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ روﺳﯿﻪ و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ داراي ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺳﺮﺷﺎر اﻧﺮژي ﻓﺴﯿﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺳﺎلﻫﺎ اﺳﺖ از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
و در واﻗﻊ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎي ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻦ
ﻓﻨﺎوري اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻧﺮژي اوﻟﯿﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ،آﻓﺘﺎب ،ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي
ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﯽ .ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ دارا ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﻓﺴﯿﻠﯽ در زﻣﺮه ﻓﻘﯿﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﺷﺎر زﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺒﺎدرت ورزﯾﺪه اﺳﺖ.
ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ،اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺑﻮدي ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ روشﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ
ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﺸﻮر و ﺗﻨﻮع اﻗﻠﯿﻢ آن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي
از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﺷﺎر و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﺪادادي ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺮژي آﻓﺘﺎب ،زﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ،ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ،اﻧﻮاع ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و  ...ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﻣﺼﺮف ﺑﯽروﯾﻪ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ اﻧﺮژي را ﺑﻪ وﯾﮋه اﻧﺮژي ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﯿﺸﻮد را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.

ﮔﺮوه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ رهﺷﻬﺮ
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ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي
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ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﯿﺮ و ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﺑﺮاي
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺷـﮑﻞ آب و ﻫـﻮاي
ﮔﺮم ﯾﺎ ﺑﺨﺎر آب از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﻮﻟﻪ و ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ،ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،اداري و ﺗﺠﺎري ،ﻣﺠﺘﻤـﻊﻫـﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﯽ و
ﺻﻨﻌﺘﯽ و  ...ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﮔﺮﻣﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﻧﻬﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻦ روش از ﯾﮏ ﺳﻮ اﺗﻼف اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎي
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﮏ ﺗﮏ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﮐﺎري و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎد ه از ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧـﺮژي
ﮔﺮﻣﺎزا ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺳﻮﺧﺖﻫـﺎي ﻓﺴـﯿﻠﯽ ،ﮐـﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴـﺖ،
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫـﺎ
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ از ﻫﺰﯾﻨـﻪﻫـﺎي ﮐﻼﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮاي
ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻌﺒﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫـﺎي ﻣﻮﻟـﺪ و ﺗﻮزﯾـﻊ
ﮔﺮﻣــﺎ در ﺗــﮏ ﺗــﮏ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎنﻫــﺎ ﺻــﻮرت
ﻣﯽﮔﯿـﺮد ﻣـﯽﮐﺎﻫـﺪ ،ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاري اوﻟﯿـﻪ
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،و
اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻـﻮرت
ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي و ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮﻣﺎي ﻣﺮﮐﺰي ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي روش ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺑﻮط را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ اﻧﻮاع ﻣﻨـﺎﺑﻊ
ﺳﻮﺧﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮔﺮﻣﺎي ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي درون ﺷﻬﺮي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﻣﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد .اﻟﺒﺘـﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺳﻮﺧﺖ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻓﻨﺎوري ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾـﺪار
اﻧﺮژي ،اﻧﺮژي آﻓﺘﺎب ،اﻧﺮژي زﻣﯿﻦﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ،زﯾﺴﺖﺗﻮده ،ﺑﯿﻮﮔﺎز ،اﻧـﺮژي ﮔﺮﻣـﺎﯾﯽ ﻣـﺎزاد ﻧﺎﺷـﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖﻫـﺎي ﺻـﻨﻌﺘﯽ و ﺷـﻬﺮي،
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﮐﺎﻏﺬي ،ﻓﺎﺿﻼب و زﺑﺎﻟﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ .در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖﻫـﺎي ﻏﯿـﺮ ﻓﺴـﯿﻠﯽ در
اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺰاﯾﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ را در ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺷﻤﺮدﯾﻢ ،ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖﻫـﺎي ﻓﺴـﯿﻠﯽ ﺗـﺎ %40
ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮد.
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ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ  Teleheatingﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎ از راه دور ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .
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ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻮﺧﺘﯽ و روشﻫﺎي راﯾﺞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي در ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺳﻮﺧﺖﻫﺎ و ﻓﻨﺎوريﻫﺎي راﯾﺞ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي
ﺧﺮوﺟﯽ

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻮﺧﺘﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ

ﺑﺨﺎر /ﺑﺮق
 5ﻣﮕﺎوات 25 -ﻣﮕﺎوات
آب ﮔﺮم  500ﮐﯿﻠﻮوات7 -
ﻣﮕﺎوات

ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺳﯿﺎﻻت ﻣﺎﯾﻊ

ﺗﻮرﺑﯿﻦ اﺣﺘﺮاﻗﯽ

ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ،دﯾﺰل،
ﮔﺎزﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ازﺗﺠﺰﯾﻪ
ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه
ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻫﯿﺪروژن،
ﭘﺮوﭘﺎن ،دﯾﺰل

ﻣﻮﺗﻮر ﭘﯿﺴﺘﻮﻧﯽ

آب ﮔﺮم
 25ﮐﯿﻠﻮوات – 500
ﮐﯿﻠﻮوات
آب ﮔﺮم ) ﺑﺨﺎر ﺑﺮاي
ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮔﺪاﺧﺘﻪ و ﭘﯿﻞﻫﺎي
ﺳﻮﺧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪ ﺟﺎﻣﺪات(
در ﮔﺴﺘﺮه ) 1ﮐﯿﻠﻮ وات –
 10ﻣﮕﺎوات(

ﮔﺎزﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻫﯿﺪروژن

دﯾﮓﻫﺎي ﺑﺨﺎر /ژﻧﺮاﺗﻮر/
ﻓﻨﺎوري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده

ﻧﻮع ﻧﯿﺮوﮔﺎه

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﻣﺎ )آب ﮔﺮم و ﺑﺨﺎر(
 ) CHPﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﻣﺎ و ﻧﯿﺮو(

ﻣﯿﮑﺮو ﺗﻮرﺑﯿﻦ

ﭘﯿﻞﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ
 ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻣﻮﻟﺘﻦ
 اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺮﯾﮏ
 ﺗﺒﺎدل ﻏﺸﺎء
ﭘﺮوﺗﻮﻧﯽ
 اﮐﺴﯿﺪ ﺧﺎﻟﺺ/
ﺟﺎﻣﺪ
ﻣﻮﺗﻮر ﭼﺮﺧﺸﯽ

ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﮔﺎزﻫﺎي
آب ﮔﺮم
ﺣﺎﺻﻞ ازﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﻮﺟﻮدات
 25 -1ﮐﯿﻠﻮوات
زﻧﺪه ،ﭘﺮوﭘﺎن
آب درﯾﺎ /اﻗﯿﺎﻧﻮس
آب
آب ﺳﺮد
ﭼﯿﻠﺮﻫﺎ
آب ﮔﺮم /ﺑﺨﺎر /ﺑﺮق
آب ﺳﺮد
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﻧﮑﺮ ذﺧﯿﺮه آب ﮔﺮم ﯾﺎ ﺳﺮد ﯾﺎ ﯾﺦ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ
ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي .اﺑﺰار ﺑﺮاي ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﻧﮑﺮﻫﺎي ذﺧﯿﺮه ﻓﻮﻻدي ،ﺳﻔﺮهﻫﺎي
آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و ﯾﺎ ﭼﺎه ﺣﻔﺎري ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

آب ﺳﺮد
ذﺧﯿﺮه ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ
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ﻣﺰاﯾﺎي ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮ
اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر در ﺑﺎﻻ درﺑﺎره ﻣﺰاﯾﺎي ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﻓﻨﺎوري ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﮔﺮﻣـﺎﯾﺶ
ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي از ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﺑﺮاي ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺑﯽﺿﺮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ آﺳﺎن اﺳﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و راﺣــﺖ
ﻫـﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮي ﺻﺮف ﻧﮕﻬﺪاري از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮيﺷﺎن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ.
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﻣﺎ در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﺗـﺎﻣﯿﻦ اﻧـﺮژي
ﭘﺎﮐﯿﺰه ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﻣﺎ و ﺑﺮق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ 2اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد در ﻣﯿـﺰان ﻣﺼـﺮف ﻣﻨـﺎﺑﻊ و
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
از ﻣﯿﺎن ﻣﺰاﯾﺎي ﻓﺮاوان ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد:

ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻧﺮژي :
وﻗﺘﯽ ﺑﺨﺎر ،آب ﮔﺮم ﯾﺎ آب ﺳﺮد )در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﮐﺰي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻮد( ﺑﻪ واﺣﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ،آﻣﺎده ﻣﺼﺮف اﺳﺖ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ  100درﺻﺪ اﻧﺮژي درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ در ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در دﯾﮓﻫﺎي ﺑﺨﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد ﺣﺪاﮐﺜﺮ  80درﺻﺪ اﻧﺮژي اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ اﻧﺮژي
ﻣﻄﻠﻮب و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژي اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﻣﺎي اﺿﺎﻓﯽ و ﻣﺼﺮف ﻧﺸﺪه ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از
اﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎي اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺟﺎري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد ،اﯾﻦ اﻧﺮژي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﺨﻠﯿﻪ در درﯾﺎﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد آﺳﯿﺐﻫﺎي زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.

)2. Combined Heat and Power (CHP
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اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻮﻟﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮔﺮﻣﺎ و ﺑﺮق ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ
ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي راﯾﺞ از ﻟﺤﺎظ ﮐﺎرآﻣﺪي اﻧﺮژي ،ﺗﻤﺮﮐﺰ زداﯾﯽ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻮﺛﺮ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮﺗﺮي
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارﻧﺪ.
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ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ :
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي و ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎي ﺑﺮق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮام )ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ درﺑﺎره ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي CHP
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ( ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدي از آزاد ﺷﺪن ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دياﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ و دياﮐﺴﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮر در ﻫﻮا ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ ،در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻬﺘﺮي را ﺑﺮاي ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .دودﮐﺶﻫﺎي ﮐﻮرهﻫﺎي اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﯿﺶ از  155ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع دارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻤﯽ )ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﯿﺰان آن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي دﯾﮕﺮ اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ اﺳﺖ( در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﻮ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﺎرﮐﺮد و ﻧﮕﻬﺪاري آﺳﺎنﺗﺮ:
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻣﯽﮐﺎﻫﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺳﻮﺧﺖ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات را ﻧﯿﺰ از ﺳﺒﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده و
ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﺪف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد :
اداره و ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ﭼﻮن آب ،ﮔﺎز و ﺑﺮق
از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن -اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺨﺶ اﻧﺮژي-
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﻧﻈﺎم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ
اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎ
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ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر اﺳﺖ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در  100درﺻﺪ ﻣﻮاﻗﻊ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﺑﺪون وﻗﻔﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺷﮑﺎل در ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ،ﻋﺮﺿﻪ اﻧﺮژي
ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ
ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺮژي ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد ،و اﯾﻦ وﻗﻔﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﯿﺮات اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﯿﺴﺖ
ﯾﺎ ﻣﯿﺰان آن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽرﺳﺪ.

راﺣﺖ اﺳﺖ:
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎي داﺧﻞ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ وﺟﻮد دارد،
ﻣﺸﺎﺑﻪ روﺷﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻨﻈﯿﻢ دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود .از دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎي اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮوﺻﺪا و ارﺗﻌﺎشﻫﺎي زﯾﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮاي ﻫﺮ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺴﯿﺎري ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن آﺳﺎﯾﺶ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻓﻀﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﮐﻤﺘﺮ :
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﻧﺼﺐ دﯾﮓﻫﺎي ﺑﺨﺎر و ﺳﺮدﮐﻨﻨﺪه ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي
ﮐﻤـﺘـﺮي ،ﻫﻢ ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻢ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ،و در دراز ﻣﺪت ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻘﺒﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ
رﯾﺴﮏ ﮐﻤﺘﺮ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ .ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻮﺧﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺣﺠﻢﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎديﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮي را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺪاوم ﻗﯿﻤﺖ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺘﻘﺒﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﻃﺮاﺣﯽ :
ﺣﺬف ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﺑﺰرگ و دودﮐﺶﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ دﺳﺖ ﻣﻌﻤﺎران را در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي زﯾﺒﺎﺗﺮي ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺬارد و از
دﻏﻪدﻏﻪ آﻧﻬﺎ در ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎ و ﺳﺮﻣﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن -در ﺻﻮرت ﮐﻪ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي دو ﻣﻨﻈﻮره اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد-
ﺑﮑﺎﻫﺪ.
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ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻ:
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺗﺒﺎدل اﻧﺮژي ﺑﺎ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺎﻻ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ در واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐـﺎر
ﻣﯽرود ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎزده ﮐﻤﺘﺮي دارﻧﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻤﺘﺮي ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮔﺮﻣـﺎ ﺑـﻪ ﮐـﺎر
ﻣﯽرود و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﯿﺶ از  80درﺻﺪ اﻧﺮژي اوﻟﯿﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﯽﺷـﻮد .اﯾـﻦ ﻣﯿـﺰان
ﺑﻬﺮهوري ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺣﺘﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎي ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﯿﻠﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺎزده اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ ﺑﯿﻦ  30ﺗﺎ  45درﺻﺪ اﺳﺖ.

اﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي اﻧﺮژي:
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺮژي را در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻋﺎﯾﻖ
ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوري و اوج ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ را در ﺷﺒﮑﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزﻧﺪ.

ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي
ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي داراي ﺑﺨﺶﻫﺎي زﯾﺮ اﺳﺖ:
 واﺣﺪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﻣﺎ
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ درﯾﺎﻓﺖ اﻧﺮژي اﺳﺖ و ﯾﺎ دور از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ
ﺷﺒﮑﻪاي از ﯾﮏ اﻧﺘﻘﺎلدﻫﻨﺪه دوﻃﺮﻓﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل آب ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﮔﺮم و درﯾﺎﻓﺖ آب وﻟﺮم از ﺷﻬﺮ اﺳﺖ.
 ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻓﺸﺎر
اﻣﮑﺎن ﺟﺮﯾﺎن آب ،ﻫﻮا ﯾﺎ ﺑﺨﺎر آب را از ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 ﭘﺴﺖ ﺗﻮزﯾﻊ
اﯾﻦ ﭘﺴﺖ داراي اﻧﺸﻌﺎبﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد.
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 ﺗﺠﻬﯿﺰات درﯾﺎﻓﺖ در ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه
ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي دﯾﮓﻫﺎي ﺑﺨﺎر ،ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ آب ﮔﺮم اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:
 ﺟﻤﻊآوري و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ
 ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ از ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪاي از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﻘﺎل در ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺣﺘﺮاق ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ،و  ..ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژي اﺳﺖ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات دﯾﮕﺮي ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺿﺎﻓﻪ و ﯾﺎ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷـﻮد .ﺑﺨـﺎر و ﯾـﺎ ﮔﺮﻣـﺎي
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮓﻫﺎي ﺑﺨﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد از ﺗﺒﺎدﻟﮕﺮﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﮔﺮﻣﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿـﺪ آب ﮔـﺮم در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺎدﻟﮕﺮﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ
ﺗﺒﺎدﻟﮕﺮﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﺨﺎر ﮔﺮم ،آب ﮔﺮم ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده و
ﺗﻮزﯾﻊ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺷﻬﺮي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺎﻧﮑﺮ ذﺧﯿﺮه ﮔﺮﻣﺎ
اﯾﻦ ﺗﺎﻧﮑﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ذﺧﯿﺮه ﮔﺮﻣﺎي اﺿﺎﻓﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ ،و ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﯿﻪ آن در ﺻﻮرت ﻟﺰوم و ﻣﺴـﺎﻋﺪت در ﮐـﺎرآﯾﯽ
ﻣﻨﻌﻄﻒﺗﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺎﻧﮑﺮﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﻓﺸﺎر آب را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐـﺰي ﺷـﻬﺮي ،ﺛﺎﺑـﺖ
ﻧﮕﻪﻣﯽدارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﮔﺮﻣﺎي اﺿﻄﺮاري ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮي دارﻧﺪ.
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺷﻬﺮي
از اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ از ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﺗﺎﻣﯿﻦ و
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻋﺎﯾﻖﺑﻨﺪي ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻫﺪررﻓﺖ ﮔﺮﻣﺎ در زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻮد .اﻣﺮوزه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي
ﺷﻬﺮي ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎ ﻻﯾﻪاي از ﭘﻠﯽﯾﻮرﯾﺘﺎن 3ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﮔﺮﻣﺎي ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﯾﺎ
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻮد.
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ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ دروﻧﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﮓزدﮔﯽ ﻣﺼﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﮐﺴﯿﮋن درون ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ زدوده
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺑﯽ ﺳﻄﺢ داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻧﺸﻮد .ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ و ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﮔﺮﻣﺎي اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه
وﻗﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ آب ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ آب درون ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ رﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻧﺸﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه و
ردﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
دﻣﺎي آب ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﺗﺎﻣﯿﻦ  115-75و دﻣﺎي آب ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ  65 -40اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر آن ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ از  16ﺑـﺎر 4اﺳـﺖ .ﺣـﺲﮔﺮﻫـﺎي
ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎﻫﺶ دروﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در واﺣﺪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه

 .1ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮﮐﺰي

 .2ﺷﯿﺮ اﻧﺴﺪاد ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ

 .3ﺷﯿﺮﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮﻣﺎ

 .4ﺷﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل آب ﻣﺼﺮﻓﯽ

 .5ﺷﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺼﺮف

 .6ﺷﯿﺮ اﯾﻤﻨﯽ

 .7ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ

 .8ﺗﺒﺎدﻟﮕﺮ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ

 .9ﺗﺒﺎدﻟﮕﺮ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮاي آب ﻣﺼﺮﻓﯽ  .10آب ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮔﺮم
 .11آب ﺳﺮد

 .12ﭘﻤﭗ

 .13ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ

 .14ﺷﯿﺮ ﻣﺨﺼﻮص اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن آب

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪاي آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ:
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي ﺟﺰ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري ﺳﺒﺰﺗﺮ و ﭘﺎكﺗﺮ ﺷﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ اﺣﺪاث ﺷﺪهاﻧﺪ ،از
ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮔﺎز دياﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎي آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
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داﺷﺖ .ﺗﻼش ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد و از اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
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ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﻼنﺷﻬﺮ ﮐﭙﻨﮕﻬﺎك ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﺶ از  25ﺳﺎل ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي
از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوري و وﺟﻮد ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺘﻌﺪدي از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ.

ﻣﺨﺘﺼﺮي ﻫﻢ از ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوري
ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻤﺎمﻫﺎي آب ﮔﺮم و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎي رم ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺎزﻣﯿﮕﺮدد .ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ
ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي در اروﭘﺎ در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ و رﻧﺴﺎس رواج ﯾﺎﻓﺖ .ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎي  1300در دﻫﯽ در
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻮد اﮔﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ده آب ﮔﺮم ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﭼﻮﺑﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷﺪ .در ﺳﺎل
 .1853آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم درﯾﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺷﻬﺮ آﻧﺎﭘﻮﻟﯿﺲ از ﺑﺨﺎر ﺑﻪ ﺟﺎي آب ﮔﺮم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺠﺎري در ﻻﮐﭙﻮرت ﻧﯿﻮﯾﻮرك در ﺳﺎل  1877ﺗﺂﺳﯿﺲ ﺷﺪ .ﻣﺆﺳﺲ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮدﺳﯿﻞ ﻫﺎﻟﯽ ﺑﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺎﻟﯽ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﻧﻮﯾﻦ ﺷﻬﺮي اﺳﺖ .او از ﯾﮏ دﯾﮓ ﺑﺨﺎر
در ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﺮﮐﺰي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺷﺒﮑﻪاي ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺨﺎر آب ،رادﯾﺎﺗﻮر و ﺣﺘﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﺑﺎزﮔﺸﺖ آب
را ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮد .اﺑﺘﺪا اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ  14ﻣﺸﺘﺮي داﺷﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺷﺒﮑﻪي  5ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ.
در دﻫﻪي  1885-1895ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرك ،ﺑﻮﺳﺘﻮن ،ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ،دﯾﺘﺮوﯾﺖ ،ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ و ﺑﺎﻟﺘﯿﻤﻮر ﺑﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
در آن زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ از ﺑﺨﺎر ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ
ﻣﺮﮐﺰي آﻧﻬﺎ از ﺑﺨﺎر ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮق و اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﻬﺮهوري اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي اﻓﺰودﻧﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﻫﺮ ﺷﻬﺮ از ﻧﻈﺮ اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي و
ﻧﺤﻮه و ﻣﯿﺰان و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
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آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي در ﺟﻬﺎن
اروﭘﺎ :
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ در اروﭘﺎ از ﺳﺎل  1954ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺮﻣﺎ و ﻧﯿﺮوي اروﭘﺎ 5ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮﺧﯽ
از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﺮژي در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎلﺗﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در زﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان رواج و ﮐﺎرآﯾﯽ اﯾﻦﻫﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

داﻧﻤﺎرك :
در داﻧﻤﺎرك ﺑﯿﺶ از  60درﺻﺪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ داﺧﻠﯽ و آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮد .در ﺳﺎل  82/4 ،2005درﺻﺪ اﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎي ﺗﻮام ﻣﻮﻟﺪ ﮔﺮﻣﺎ و ﺑﺮق و ﺣﺪود  22/9درﺻﺪ از ﺳﻮزاﻧﺪن
زﺑﺎﻟﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎي داﻧﻤﺎرك داراي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺨﺎر آﺑﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻ  125درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد و ﻓﺸﺎر داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻫﻢ  25ﺑﺎر 6اﺳﺖ .ﻧﻮع دﯾﮕﺮي از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ
ﮐﻪ آب درون ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ  95درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد و ﻓﺸﺎر داﺧﻞ آنﻫﺎ ﺑﯿﻦ  6-15ﺑﺎر اﺳﺖ.

ﮐﭙﻨﻬﺎگ:
ﺣﺪود  97درﺻﺪ از اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﭙﻨﻬﺎگ از
اﻧﺮژيﻫﺎي ﻫﺪر رﻓﺘﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ:
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ،ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي در داﻧﻤﺎرك
ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺣﺪود  97درﺻﺪ از اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺷﻬﺮ ﮐﭙﻨﻬﺎگ را ﺗﺂﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ در ﺳﺎل  1984ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ ﺗﺎ اﻧﺮژي ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮي را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮاي
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر دو ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎي
 Metropolitan Copenhagen Heating Transmissionو  VEKSﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ و ﺷﺒﮑﻪاي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
ﺑﻪ ﻃﻮل  1300ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻟﻮﻟﻪ اﺣﺪاث ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺎر اﻧﺮژي از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق و ارﺳﺎل اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ
14
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ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  1400ﯾﻮرو از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ
 203000ﺗﻦ ﻧﻔﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺠﻤﻮع داراي ﭼﻬﺎر ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻮام ﮔﺮﻣﺎ و ﺑﺮق ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﮐﻮره زﺑﺎﻟﻪﺳﻮز و  50دﯾﮓ ﺑﺨﺎر ﺑﺎ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺪود  30000ﺗﺮاژول اﻧﺮژي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺒﺰﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي در دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  94درﺻﺪ از ﺳﻮﺧﺖ اوﻟﯿﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ را
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ واﺣﺪ  570ﻣﮕﺎوات ﺑﺮق و  570ﻣﮕﺎوات اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻮﺧﺘﯽ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق و اﻧﺮژي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ 30 .درﺻﺪ از اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﻮرهﻫﺎي زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز و ﺑﻘﯿﻪي ﻧﯿﺎز از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎي ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ﺳﻮز ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻓﻨﻼﻧﺪ :
در ﻓﻨﻼﻧﺪ ،ﺣﺪود  50درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﯿﺶ
از  90درﺻﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و  50ﯾﮏ ﺷﻬﺮكﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،7ﺑﺨﺶﻋﻤﺪهاي از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اداري و
ﺗﺠﺎري ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺳﻮﺧﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ .در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻨﺪرﻫﺎ از ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ وارداﺗﯽ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﻧﺎرس )ﭘﯿﺖ( ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺳﻮﺧﺘﯽ دﯾﮕﺮي ﭼﻮن ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎي ﭼﻮب ،دﯾﮕﺮ ﻓﺮاوردهﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﻏﺬ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎي ﺷﻬﺮي از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺧﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﺑﺨﺶﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﮐﺸﻮر
ﻓﻨﻼﻧﺪ از ﺣﺮارت ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﻠﺴﯿﻨﮑﯽ:
اﻣﺮوزه ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي  45درﺻﺪ اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻓﻨﻼﻧﺪ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﻬﻢ ﻫﻠﺴﯿﻨﮑﯽ از ﺑﺎزار اﻧﺮژي ﺑﯿﺶ
از  90درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه آن ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ رﻗﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎي اروﭘﺎي
ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ 7500ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﻮل دارد و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ وﺳﻌﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﯿﺎﺑﺪ .ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي از
ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي وارداﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻮﺧﺘﯽ ﻓﻨﻼﻧﺪ ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎي ﭼﻮب و زﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﻧﺎرس ﻫﺴﺘﻨﺪ .از اﯾﻦ
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ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ و ﺑﺮق ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮام اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ راهاﻧﺪازي
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻫﻠﺴﯿﻨﮑﯽ ،از دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎي اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوري اﺳﺖ.

ﺳﻮﺋﺪ:
ﺳﻮﺋﺪ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻣﺎر
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  4500kwhاز اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻫﺮ ﺳﻮﺋﺪي ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎي  1993-2006ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي ﻓﺴﯿﻠﯽ در ﺷﻬﺮ واﮐﺴﯿﻮ ) 30 (Vaxjoدرﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  2010ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده را ﺗﺎ  50درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از
روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺖﺗﻮده اﺳﺖ.

اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ:
ﺷﺮﮐﺖ  Stockholm Energiدر ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد .ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي
ﺷﻬﺮي در اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ  40ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ دارد .ﺣﺪود  60درﺻﺪ از ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺻﺮﻓﺎ از اﻧﺮژي
ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و  6000ﺧﺎﻧﻮار ﻧﯿﺰ از اﻧﺮژي ﺑﺮق آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  200دودﮐﺶ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺰرگ در اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎر اﻧﻮاع اﮐﺴﯿﺪﻫﺎي ﻧﯿﺘﺮوژن ،ﺳﻮﻟﻔﻮر و ذرات زﯾﺎنآور دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖﻫﺎي
ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎي  1988-1994اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي اﮐﺴﯿﺪﻫﺎي ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻧﺼﻒ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺸﺎر ﺳﻮﻟﻔﻮر ﺑﻪ دو ﺳﻮم و ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺣﺪود  15ﺗﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

روﺳﯿﻪ:
روﺳﯿﻪ در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي را دارا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ  5000ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺳﺖ و
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦ  1700000و  GWh 2400000اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﯾﺴﻠﻨﺪ:
در اﯾﺴﻠﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺮژي زﻣﯿﻦﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
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آﻣﺮﯾﮑﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ :
 .1اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻃﺒﻖ اﻋﻼم اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي ) (IDEAﻫﻢ اﮐﻨﻮن  5000ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي
در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ  8درﺻﺪ از ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺗﺠﺎري را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.
آﻣﺮﯾﮑﺎ :ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي در آﻣﺮﯾﮑﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺎر ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎي
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺎر ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:
 .1ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﮐﻢ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮي اﻗﺘﺼﺎدي
 .2ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻌﻤﺎري زﯾﺒﺎﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دودﮐﺶ(
 .3اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮهوري ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﻀﺎي ﻣﻮﺟﻮد
اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ از ﻣﺎرس  1882در ﺟﺰﯾﺮهي ﻣﻨﻬﺘﻦ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻓﻀﺎ و ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﮔﺮم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ از ﺑﺨﺎر ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ :رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ،ﺧﺸﮑﺸﻮﺋﯽﻫﺎ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎي ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
داراﯾﯽ ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ  33ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر و درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن ﺣﺪود  14ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ .ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺎر اﯾﻦ
ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  14ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در  7ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژي دﻣﺎي آن در دﯾﮓﻫﺎي ﺑﺨﺎر ﺑﻪ  538درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﻣﯽرﺳﺪ
و از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  242ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ  1800واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮك ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
از دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ،
ﻣﯿﻨﺎﭘﻮﻟﯿﺲ ،ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ،ﺳﺎن دﯾﺎﮔﻮ ،ﺳﯿﺎﺗﻞ و
دﯾﺘﺮوﯾﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ
ﺑﺴﯿﺎري از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻮﺗﺮدام ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ
از ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﺮق و ﮔﺮﻣﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش را ﺑﻪ
اﯾﻦ روش ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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 .2ﮐﺎﻧﺎدا
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي در اروﭘﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺑﺴﯿﺎري از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﺎﻧﺎدا ﺷﺪه اﺳﺖ.
در  10ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮاواﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺗﻮرﻧﺘﻮ  :ﺷﺮﮐﺖ  Enwaveﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺗﻌﺪادي از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﺠﺎري ،دوﻟﺘﯽ و ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮان ﺑﺮآوردن ﮔﺮﻣﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﻧﺪارد ،ﺑﺎ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪي اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزش را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ..
وﻧﮑﻮر  :ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮﻣﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
دارد .ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻧﻮﺳﺎز ) ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل دﻫﮑﺪه اﻟﻤﭙﯿﮏ (2010
در ﺣﺎل ﺗﺂﺳﯿﺲ اﺳﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ از ﮔﺮﻣﺎي ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ
از ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي زﯾﺎنآور
در ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
وﯾﻨﺰور :وﯾﻨﺰور ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ دارد.
ﺑﺴﯿﺎري از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ داراي ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

آﺳﯿﺎ :
ﭼﯿﻦ:
در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  1980ﻫﻨﻮز آﺷﻨﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﯽ در ﺳﺎل  ،2002در
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺣﺪود  104ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در  600ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﮐﻪ داراي  25000ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻟﻮﻟﻪاي اﺳﺖ
ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ ..ﺗﻼشﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮاي ﺑـﻪ ﮐـﺎرﮔﯿﺮي ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻣﺪرن در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺸﻮري ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف زﻏﺎل ﺳﻨﮓ را دارا اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﺎﺷﺪ.
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ژاﭘﻦ :
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﮐﯿﻮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ داراي ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ و ﺑﺮق ﺑﺴﯿﺎري از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي اداري ﻣﺤﻠﻪ
ﺷﯿﻨﺠﻮﮐﻮ در ﺗﻮﮐﯿﻮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.

ﻧﻔﻮذ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي در ﺑﺎزار :
ﻧﻔﻮذ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﭼﻮن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي
ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذ آن ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ.

ﮐﺸﻮر

ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

) Kplﮐﯿﻠﻮ ﭘﺎﺳﮑﺎل)

ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن
اﺳﺘﻮﻧﯽ
ﻫﻠﻨﺪ
اﯾﺴﻠﻨﺪ
اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ
اﺗﺮﯾﺶ
ﮐﺮه
ﮐﺮواﺳﯽ
ﻻﺗﻮﯾﺎ
ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ
ﻧﺮوژ
ﻟﻬﺴﺘﺎن
رﻣﺎﻧﯽ
ﺳﻮﺋﺪ
آﻟﻤﺎن
اﺳﻠﻮﻧﯽ
ﻓﻨﻼﻧﺪ
ﺳﻮﯾﺌﺲ
داﻧﻤﺎرك
ﺟﻤﻬﻮري ﭼﮏ
اﮐﺮاﯾﻦ
ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن
روﺳﯿﻪ

19
..
17
24
57
350
13
9
40
58
50
752
179
131
224
47
150
42
405
732
400
145
..

ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﺑﺎزدﻫﯽ
MW
)ﻣﮕﺎوات(

GWhﮔﯿﮕﺎوات

ﮔﯿﮕﺎوات در

8545
..
4340
1955
3035
..
7362
2358
8651
8789
2000
50336
58000
29000
..
1569
19880
..
16979
..
..
9744
..

8777
7368
6225
6517
6262
15400
74980
..
6950
10110
2600
95300
16830
..
83340
2570
32780
4815
34574
46000
194000
16070
170000

6973
..
..
6338
5500
13150
54188
2101
5100
8126
2547
85800
..
47500
..
2353
26370
4450
27659
..
..
14290
..

درﺳﺎﻋﺖ

ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف
ﺳﺎﻋﺖGWh

ﻃﻮل ﺷﺒﮑﻪ

 KMﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ

1500
..
..
4390
1667
3653
3697
441
2000
2507
770
18577
8184
14200
18700
623
10020
400
27067
..
24300
2287
183300
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سامانه هاي گرمايش شهري
در ﺳﺎل  ،2001آﻣﺎري از درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎدهي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺟﺪول زﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺧﻼﺻﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺸﻮر

اﯾﺴﻠﻨﺪ
ﻻﺗﻮﯾﺎ
ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ
داﻧﻤﺎرك
اﺳﺘﻮﻧﯽ
ﻟﻬﺴﺘﺎن
ﺳﻮﺋﺪ
اﺳﻠﻮاﮐﯽ
ﻓﻨﻼﻧﺪ
ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن
اﺗﺮﯾﺶ
آﻟﻤﺎن
ﻫﻠﻨﺪ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ

%95
%70
%70
%60
%52
%52
%50
%40
%49
%16
%12.5
%12
%3
%1

اﯾﺮان:
در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﺳﺎلﻫﺎي آﻏﺎز ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژي در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺼﺮف در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در اﯾﺮان ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  705ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ
اﻧﺮژي اﺳﺖ.

ﻧﻤﻮدار ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي  2030-1950در اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪي ﺟﻤﻌﯿﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي ﮐﻪ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﻮر را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻧﯿﺎز روزاﻓﺰون ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
20

سامانه هاي گرمايش شهري
اﻧﺮژي ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ،ﺗﺠﺎري و ﮐﺎري و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﺎزده ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮاي اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﮐﺸﻮر ﺳﻮزاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ رﺷﺪ
روز اﻓﺰون ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر و ﺳﯿﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﯿﻢ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي
ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

ﻧﻤﻮدار روﺑﺮو ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ اﻧﺮژي در
ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎي  2001-1980در اﯾﺮان اﺳﺖ.
ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي از  823ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻨﺰﯾﻦ
در ﺳﺎل  1980ﺑﻪ  1940ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻨﺰﯾﻦ در
ﺳﺎل  2001رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﭘﯿﺪاﮐﺮدن راهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺮف
ﺑﻬﯿﻨﻪ آن ﺑﺴﯿﺎر اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ اﻧﺮژي ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي را
ﻋﻬﺪهدار ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ از ﻧﻈﺮ ﻏﻨﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧـﺮژي
ﻓﺴﯿﻠﯽ از ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،اﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ وﺟـﻮد
ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧـﺮژي زﻣـﯿﻦﮔﺮﻣـﺎﯾﯽ ﻫﻔﺘﻤــﯿﻦ
ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣـﯽآﯾـﺪ و اﯾـﻦ
ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻈﯿﻢ اﻧـﺮژي را ﺑـﺮاي اﺣـﺪاث و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫـﺎي ﮔﺮﻣـﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐـﺰي
ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﮐـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .در ﺣـﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪن
 300ﻫﺰار واﺣـﺪ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ اﻓـﺰون ﺑـﺮ
واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﭘـﯿﺶ از اﯾـﻦ اﻣﮑﺎﻧـﺎت
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﭘﺎﯾـﺎن
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
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ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي در ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻟﺸﻮوا اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ از ﺳـﺎل  1996ﻓﻌـﺎل اﺳـﺖ و اﻧـﺮژي
ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز  11500واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﺎﮔﺮاﻣﯽ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮ ﮐﻪ اﻧﺮژي اوﻟﯿﻪ آن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺮژي ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﯽﺷﻮد.

دودﻛﺶ

ﻣﺨﺰن ﭘﯿﺖ

1000 m³ buffer
storage

10 000 m²

solar
Heat
distr.
pipes
to the
Heating plant with wood chips
and oil boilers

وﯾﻦ:
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي در ﺑﺴﯿﺎري از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻤﺎري و زﯾﺒﺎﺳﺎزي ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ
ﮐﺎرآﯾﯽ دارد :ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻬﺮي
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ها
بها
كتاب
نشریاتووكتا
فهرستنشریات
فهرست

گروه بینالمللی رهشهر تا کنون  105نشریه با عناوین زیر منتشر

  -26بازیافت آب در صنایع نساجی (پائیز )1373

کرده است:

 -27مراکز درمانی و بیمارستانهای آینده (پائیز )1373

 -1کاربرد جدید شیشه در نمای ساختمان (تابستان )1371

 -28شهر سالم -انبوهسازی (انبوهسازان اسکان) (زمستان )1373

 -2پارکینگ مراکز تجاری (پائیز )1371

 -29سیستمهای مدیریت بار و مدیریت انرژی در شبکههای انرژی الکتریکی

 -3محافظت در مقابل زلزله (زمستان )1371

(زمستان )1373

 -4جمع آوری و دفع زباله و مسائل ناشی از آن (زمستان )1371

 -30بازیافت آب " -تصفیه پساب صنایع لبنی" (بهار )1374

 -5طرح اسکان و سریع (زمستان )1371

 -31شهر سالم  -صنعت چوب و کاغذ و نقش آن در فرهنگ ،اقتصاد و سیاست

 -6مجموعه مقاالت راجع به ژئوسنتز (بهار )1372

(بهار )1374

 -7مهار آب با آب (بهار )1372

 -32صرفهجوئی انرژی در ساختمانهای مسکونی (بهار )1374

 -8تحول سبز در معماری (بهار )1372

 -33شهر سالم -معماری و پرورش فکری کودکان و نوجوانان (تابستان )1374

 -9روندیابی و مدیریت سیالب (بهار )1372

 -34شهر سالم -بازیافت زباله و مصالح ساختمانی و نقش آن در حفظ خاک و

 -10مطالعات اقتصادی جهت احداث مراکز خرید (تابستان )1379

پاکسازی محیط (پائیز )1374

 -11نگاهی کوتاه بر طراحی فضای سبز " -تجربیات کشورهای مختلف" (تابستان

 -35شهر ما کجاست (زمستان )1374

)1372

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

 -12بازیافت آب در صنایع شن و ماسهشوئی (پائیز)1372

(زمستان )1375

 -13بناهای چوبی (کندهای) در ایران و تجربیات کشورهای دیگر (پائیز )1372

 -37بهینهسازی آموزش عالی  -نگاهی کوتاه بر کارکرد نظام آموزشی ایران و جهان

 -14نکاتی در مورد طراحی ساختمانهای بتنی پیشساخته پیش تنیده در مناطق

(زمستان )1375

زلزلهخیز (پائیز )1372

 -38استفاده از ژئوگرید در راهها و باند فرودگاهها (بهار )1376

 -15اتوماسیون و بهینهسازی در سیستمهای توزیع الکتریکی (زمستان )1372

 -39اقتصاد گردشگری (جلد اول) (زمستان )1376

 -16انرژی دریاها (زمستان )1372

 -40نگرشهایی نوین به طراحی فضای باز اداری (تابستان )1377

 -17پارکینگهای مکانیکی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک (بهار )1373

 -41اقتصاد گردشگری جلد دوم (فصول سوم و چهارم)(زمستان )1377

 -18انرژی باد (بهار )1373

 -42فهرست مطابقهای عملیات اجرایی جهت تسهیل در امر نظارت (پائیز )1378

 -19اصول طراحی ساختمانهای اداری و بانکها (بهار )1373

 -43دانستههایی در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهان (پائیز )1378

 -20انرژی خورشیدی (بهار )1373

 -44هدایت منابع مالی و فنی غیر دولتی جهت اجرای طرحهای عمرانی (زمستان

 -21طراحی مرکز خرید -جلد اول :مطالعات مقدماتی جهت طراحی مراکز خرید

)1378

(تابستان )1373

 -45پژوهش در تاریخچه ،مفهوم و سیر تحول شهرسازی و شهر سالم در فرهنگ

 -22شهر سالم با آمورتون (تابستان )1373

ایران و اسالم (زمستان )1378

 -23شهر سالم  -کاربرد سیستمهای فتوولتائیک از میلی وات تا مگاوات (تابستان

 -46پارک انرژیهای نو (تابستان )1379

)1373

 -47فضاهای باز اداری  -مدیریت تجهیزات و طراحی داخلی (پائیز )1379

 -24شهر سالم -اصول طراحی برای افراد دارای کهولت ،ناتوانی ،اختالل و معلولیت

 -48شهرک ترافیکی کودکان (زمستان )1379

(تابستان )1373

 -49فضای باز اداری  -استانداردهای طراحی فضاهای اداری جدا کنندهها ،قطعات

 -25نسل چهارم نیروگاهها (پائیز )1373

و اتصاالت (زمستان )1379
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فهرست نشریات و كتابها
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 -50فضای سبز -مناطق صنعتی -پارکهای صنعتی (تابستان )1380

 -75فنآوری اطالعات -بخش سیزدهم :دموکراسی الکترونیکی (زمستان )1383

 -51تنظیم شرایط محیطی -بخش اول :استانداردهای عملکرد حسی-جلد اول:

 -76فنآوری اطالعات -بخش چهاردهم :انتخابات الکترونیکی (زمستان )1383

محیط روشنایی (پاییز )1380

 -77فنآوری اطالعات -بخش پانزدهم :حقیقت مجازی (تابستان )1384

 -52تنظیم شرایط محیطی -بخش اول :استانداردهای عملکرد حسی-محیطهای

 -78برگزاری مناقصههای دولتی (تصویب شده سال ( )1383تابستان )1384

صوتی و حرارتی (پاییز )1380

 -79چین دومین مصرفکننده انرژی در جهان ( تابستان )1384

 -53منظر سازی  -جلداول :طراحی کاشت (زمستان )1380

 -80مدیریت پروژه -استانداردهای مدیریت پروژه ( بخش اول .تابستان )1384

 -54منظرسازی  -جلد دوم :آبیاری و نگهداری منظر (زمستان )1380

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

 -55تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد اول:

(عدالت اجتماعی) (پائیز )1384

تولید و کنترل حرارت (زمستان )1380

 -82فن آوری اطالعات -بخش هفدهم :مدیریت ارتباط با مشتریان (پائیز )1384

 -56تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد دوم:

 -83مدیریت پروژه -استانداردهای مدیریت پروژه (بخش دوم ،زمستان )1384

تولید و کنترل نور و صدا (زمستان )1380

 -84مهندسی ارزش -بخش اول :اصول،مبانی و فرآیند (زمستان )1384

 -57منظر سازی -جلد سوم :راهبردهای تکمیلی آراستن مناظر (بهار )1381

 -85مدیریت پروژه -استاندادهای مدیریت پروژه (بخش سوم .زمستان )1384

 -58تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد سوم:

 -86فن آوری اطالعات -بخش هجدهم :پایتخت الکترونیکی-تجلی عدالت اجتماعی

سیستم جامع محیطی (تابستان )1381

(تابستان )1385

 -59شهر سالم -توسعه (کالن شهر تهران) (تابستان )1381

 -87مدیریت پروژه -دفتر مدیریت پروژه(بخش اول -تابستان )1385

 -60فنآوری اطالعات -بخش اول :مفاهیم کلی (پائیز )1381

 -88متدولوژیهای كنترل پروژه (تابستان )1385

 -61منظرسازی -جلد چهارم (زمستان )1381

 -89صنایع انرژیبر ،نظریهها و دیدگاهها ( تابستان )1385

 -62فنآوری اطالعات -بخش دوم :مدیریت فنآوری اطالعات (زمستان )1381

 -90آشنایی مقدماتی با ارزیابی محیط زیست (پاییز )1385

 -63فنآوری اطالعات -بخش سوم :تجارت الکترونیکی (بهار )1382

 -91آشنایی با فرآوری های گازی ( CNG،  LPG، LNGزمستان )1385

 -64فنآوری اطالعات -بخش چهارم :تجارت الکترونیکی "امنیت و تجارت بی سیم"

 -92رهنمونهایی برای توسعه (زمستان )1385

(تابستان )1382

 -93خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیجفارس (بهار )1386

 -65ساختمانهای سبز و پایدار (تابستان )1382

 -94متدولوژی مکانیابی صنایع (تابستان )1386

 -66فنآوری اطالعات -بخش پنجم :دولت الکترونیکی (تابستان )1382

 -95خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (جلد دوم) ( تابستان )1386

 -67منظرسازی -جنگلهای مانگرو (حرا) :بخش اول -کلیات (پائیز )1382

 -96خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (جلد سوم) ( تابستان )1386

 -68فنآوری اطالعات -بخش ششم :بازاریابی الکترونیکی (پائیز )1382

 -97معماری سبز( ،انرژی آفتاب در معماری) (پائیز )1386

 -69فنآوری اطالعات -بخش هفتم :شهرداری الکترونیکی (زمستان )1382

 -98معماری سبز( ،انرژی زمین گرمایی)(پائیز )1386

 -70فنآوری اطالعات -بخش هشتم :آموزش الکترونیکی (بهار )1383

 -99روند توسعه در خلیج فارس (نسخه چهارم) (پاییز )1386

 -71فنآوری اطالعات -بخش نهم :دانشگاه الکترونیکی  (بهار )1383

 -100ایران ترانزیت (بهار )1387

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

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

(تابستان )1383

(تابستان )1387

 -73فنآوری اطالعات -بخش یازدهم :دانشگاه الکترونیکی  (پائیز )1383

 -102روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش پنجم (تابستان )1387

 -74فنآوری اطالعات -بخش دوازدهم :مدیریت پروندههای الکترونیکی (زمستان

 -103روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش ششم (پائیز )1387

)1383

 -104بام سبز (پائیز )1387

فهرست نشریات و كتابها

 -105احداث سامانههای گرمایش شهری (اردیبهشت )1388

 -6ترجمه كتاب "برنامهریزی و طراحی هتل" در سال  76توسط سازمان برنامه و
بودجه چاپ و توزیع شد.

نشریههای تخصصی منتشر شده بخشهای مختلف گروه بینالمللی

 -7تدوین كتاب راهنمای برنامهنویسی سه بعدی )1382( OpenGL

رهشهر

 -8ترجمه كتاب "تنظیم شرائط محیطی"

 -1بازارچه صنایع دستی در كوهپایههای شمال تهران (بخش شهر سالم) تیر

 -9ترجمه كتاب "چگونه هوای پاكیزه بكاریم"

ماه1374

 HSE -10در سفر()1385

 -2بهینهسازی خدمات پرواز (بخش شهر سالم) ـ  (دی ماه )1373

 -11با گیاهان آب را تصفیه كنیم

 -3بهینهسازی بار ترافیكی بزرگراهها (بخش شهر سالم) (دی ماه )1373

 -12نانوفناوری برای همه ()1387

 -4پارك انرژیهای نو (بخش شهر سالم) ـ  (شهریور ماه )1373
 -5استفاده از مولتی ویژن در مراكز پرتردد شهری (بخش شهر سالم)
(اردیبهشت ماه )1373

كتابهای زیر نیز توسط گروه بینالمللی رهشهر در دست چاپ

 -6سازماندهی كاركردهای بهینهی نمایشگرهای دیجیتالی (بخش شهر سالم)

است:

اسفند ماه 1372

 -1پروژههاي مشاركت عمومي-خصوصي در زيرساخت :يك راهنماي ضروري براي

 -7شهرك ترافیكی كودكان (بخش شهر سالم) ـ  (آذر ماه )1372

سياستگذاران

 -8پارك پویش :اندیشه سالم  /بدن سالم در شهرك فاطمیه منطقة  20شهرداری
تهران (بخش شهر سالم) ـ  (آذر ماه )1372
 -9پژوهش در تاریخچه ،مفهوم و سیر تحول "شهرسازی" و "شهر سالم"
در فرهنگ ایران واسالم (بخش شهر سالم) ـ  آبان ماه 1372
 -10اصول طراحی مراكز دیسپاچینگ (بخش انرژی) زمستان 1372
 -11تحلیل منطقهای سیالب در  حوضههای شمالی تهران (بخش عمران آب)
بهار 1373
 -12انتخاب محل و نوع سد براساس شرایط ژئومورفولوژی و ژئولوژی
(بخش عمران آب) زمستان 1372
 -13حقایقی در مورد شركتهای بزرگ (بخش تحقیق و توسعه) زمستان 1372

ضمنا کتابهای زیر توسط گروه بینالمللی رهشهر منتشر گردیده
است:
 -1بازنگری استانداردهای صنعت آب كشور با همكاری وزارت نیرو و سازمان برنامه
و بودجه ( 25جلد)
 -2صرفه جویی در انرژی ( 20جلد)
 -3ترجمه كتاب "سازه پاركینگهای طبقاتی" ()1372
 -4ترجمه كتاب "سازههای آبی" ()1373
 -5تدوین كتاب "خودآموز اتوكد )1373( "12
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