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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  .جهت  اجرا ابالغ رده است 92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

 مؤسسات عیمی، و مراکز نظران صاحب ،سازمانکاررناسان  از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

 و تودیتد ، فنتاور    به رترایط  توجه با و میی مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی،

 وارد و کننتدگان، صتادرکنندگان  مصتر   تودیدکننتدگان،  رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار 

 ایتران  میتی  نویس استاندارداا  پیش .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراکز کنندگان،

 کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و ذینفع مراجع به نظرخواای برا 

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی س میی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایتت  بتا  نیز ذیصالح و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

 استانداردااییبدین ترتیب،  .رود می منتشر و چاپ ایران میی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 کته  مربتوط  میی استتاندارد  کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران 

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از کشتور،  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضتمن  ایتران  میی استاندارداا  تدوین در .کند می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی عیمی، اا  پیشرفت

 و سالمت کنندگان، حفظ مصر  از حمایت برا  قانون، در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  سازمان میی استاندارد

 استاندارداا  از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی، و فرد  ایمنی

    سازمان  نماید. اجبار  استاندارد،  عادی رورا   تصویب اب وارداتی، اقالم یا / و کشور داخل تودید  محصوالت  برا  را ایران میی

 اجبار  را آن بند و درجه صادراتی کاالاا  استاندارد اجرا  کشور، محصوالت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می 

 آموزش، مشاوره، در زمینۀ فعال مؤسسات و اا سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین .نماید

          کادیبراسیون مراکزو  اا آزمایشگاه محیطی، زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا  سیستم گواای صدور و ممیز  بازرسی،

 تأیید صالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران سنجش، وسایل سواسنجی 

 .کند نظارت می اا آن عمیکرد بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ الزم، ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران

 برا  تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها فیزات عیار تعیین سنجش، وسایل کادیبراسیون سواسنجی  یکااا، ادمییی بین دستگاه ترویج

 .است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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  یش گفتارپ

 مربوطاا  نویس آن در کمیسیونکه پیش « برداربهره  انرژ: 3قسمت  -عمیکرد حیتشر -ااخانه»استاندارد 

کمیته میی  یهاجالس چهارصد و افتاد و پنجمینتهیه و تدوین رده است و در ررکت تکین ساز آزما توسط 

مورد تصویب قرار گرفته است،  93/11/29 مور  اا  ساختمانیهندسی ساختمان و مصادح و فرآوردهماستاندارد 

مصوب   استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، هموسسقانون اصالح قوانین و مقررات  3اینک به استناد بند یک ماده 

 رود.ان استاندارد میی ایران منتشر می، به عنو1331بهمن ماه 

برا  حفظ امگامی و اماانگی با تحوالت و پیشرفت اا  میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات، 

قع دزوم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهاد  که برا  اصالح و تکمیل این ااستاندارداا  میی ایران در مو

 استاندارداا ارائه رود، انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین، 

 باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداا  میی استفاده کرد.

 

 که برا  تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است: خی أممنبع و 

 
ISO 15928-5: 2013, Houses — Description of performance — Part 5: Operating energy 
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 يبرداربهره يانرژ: 5قسمت  -عملکرد حيتشر -هاخانه

 
 و دامنه کاربردهدف  4

است، که نیازاا   ااخانه بردار انرژ  بهرهبرا  تشریح عمیکرد  یرورتعیین  ،این استاندارداد  از تدوین 

پارامتراا   این استاندارد،داد. یی فرآینداا  ارزیابی را پورش میعمیکرد، و طرح کاا  کاربر، ارائه تشریح

ادزامات کارکرد  کاربر، انرژ  مصر  رده و انرژ  تودید رده ررایط آب و اوایی درونی و بیرونی،  مربوط به 

 .گیردرا در بر می توسط خانه

ساا   دیگر با خانه صورت افقیهب یا دارا  ارتباط ،ام ا ازصورت جدهاایی که بخانهاین استاندارد، برا  استفاده 

 بارد،صورت مشترک میه، و برخی از خدمات بروندمیام مرتبط هاا بجایی که خانه کاربرد دارد.استند، 

اا  دارا  ارتباط با را  گروای از خانهاا  مجزا و ام بعمیکرد مصر  انرژ  ام برا  خانه ممکن است ارزیابی

 در نظر گرفته رود. ،یکدیگر

اا  اا یا زیر مجموعهادمییی خانهاا و در معامالت بینفاده در ارزیابی طرح و ساخت خانهاین استاندارد، برا  است

 اا، کاربرد دارد.آن

 بارد.کننده روش و یا معیار طراحی نمیکند و ارائه تاندارد، سطح عمیکرد را مشخص نمیاین اس

 .این استاندارد استاا  قسمتسایر مطابق با  اا  عمیکرد ا  و سایر ویژگیازهس دعمیکر -يادآوري 

 

 یمراجع الزام 1

 نیبدبه آن اا ارجاع داده رده است.  رانیا یاستاندارد می نیاست که در متن ا یمقررات  حاو ریز یمدارک ادزام

 رود.یمحسوب م رانیا یاستاندارد می نیاز ا یآن مقررات جزئ بیترت

آن   بعد   نظراا دیاا و تجد هیبارد، اصالح  داده رده انتشار ارجاع  خیبا ذکر تار یبه مدرک  که یصورت در

اا ارجاع داده رده انتشار به آن خیکه بدون ذکر تار ی. در مورد مدارکستین رانیا یاستاندارد می نینظر ا مورد

 آن اا مورد نظر است.  بعد  ااهینظر و اصالح دیتجد نیاست، امواره آخر

 است: یاستاندارد ادزام نیا  برا ریاز مراجع ز استفاده

2-1 ISO 6707-1, Building and civil engineering — Vocabulary — Part 1: General terms 

2-2 ISO 13790, Energy performance of buildings — Calculation of energy use for space heating 

and cooling 

2-3 ISO 16818, Building environment design — Energy efficiency — Terminology 

2-4 ISO 23045, Building environment design — Guidelines to assess energy efficiency of new 

buildings 
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 اصطالحات و تعاريف  5

، ISO 6707-1 ، ISO 16818اا دارداصطالحات و تعاریف تعیین رده در استان، عالوه بردر این استاندارد

 رود:کار میهو تعاریف زیر نیز ب اصطالحات
 

5-4 

 4خانه

دسترسی خا  خود، طراحی     ساختمانی که به منظور سکونت ارغال رده و به عنوان یک واحد سمسکن  با 

 رود.می
 

تواند به صورت یک ساختمان مجزا، یا دارا  ارتباط در سطح افقی با ساختمان دیگر و بدون ارتباط در ارتفاع، خانه می -4يادآوري 

 .بارد
 

ا  مشاعی با اا  دسترسی خا  خود را دارد و در ایچ فضند، ار یک راهروام مرتبط میاا بهجایی که خانه -1يادآوري 

 .دنباراا  دیگر، مشترک نمیساختمان
 

و تهویه ممکن است به  ، گرمایشد، خدمات مرتبط با مصر  و تأمین انرژ نروام مرتبط میاا بهجایی که خانه -5يادآوري 

 .صورت مشترک بارد
 

را  محدود کردن احتمال طور ویژه ا  طراحی رده و باا بهد، دیوار بین خانهنروام مرتبط میاا بهجایی که خانه -1يادآوري 

 .اا ساخته رده استسوز  بین خانهگسترش آتش
 

  ] 1329: سال13232-9 هرمار رانیا یاستاندارد می 1-3بند  [
 

5-1 

 1برداريانرژي بهره

سایر وسایل ساختمان سامکانات برا  گرمایش، سرمایش، تهویه، آب گرم، سیستم رورنایی و  که یانرژ  خادص

      غیره ، با در نظر گرفتن تمام منابع انرژ  رامل منابع انرژ پز، امکانات نگهدار  مواد غیایی و وپخت

 رود.کار میه، ب3تودید مشترکو تجدیدپییر 
 

5-5 

 1تشريح عملکرد

خانه  امل بر وضعیتاین عو تأثیر نحوهو رناسایی کرده در یک روش کیفی را ا  که عوامل موثر بر عمیکرد بیانیه

 کند.را مشخص می

                                                 
1- House  

2- Operating energy  

3- Co-generation  
4- Performance description  
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 4کاربر

 طراحی رده، اسکان داده رده است. که در یک خانه فرد 
 

5-5 

 1پارامترها

 د.نروفاده میگروای از متغیراا که برا  تشریح کمی عمیکرد، است
 

5-6 

 5عملکرد

 اا که در ارتباط با نیازاا  کاربران است.رفتار خانه
 

5-7 

 1نیازهاي کاربر

 در نظر گرفته بارد.مند  کاربر را یه کیی ادزامات یک خانه که رضایتبیان
 

5-8  

 5کارکردي

 برا  اد  یا فعادیتی خا ، مناسب یا مفید بارد.
 

5-3 

 6الزامات کارکردي

 کارکرد  که برا  کاربر خانه، موردنیاز است.
 

5-41 

 7کارآيی

 .رودکارآیی نامیده می مشخص،بند  یط رتبهدر ررا عمیکرد
[ISO 16818: 2008, 3.68] 

                                                 
1- User  

2- Parameters  

3- Performance  

4- User needs  
5- Functionality  
6- Functional requirement  

7- Efficiency  
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 4آسايش حرارتی

 رود.مند  محیط حرارتی ناری میوضعیت ذانی که از رضایت
 

از پارامتراا  محیطی رامل اوا، دما، فشار بخار، سرعت اوا، میانگین دما   مرکباثر حرارتی  ،آسایش حرارتی -5يادآوري 

 است. تابشی سعوامل ثابت  و دباس و میزان فعادیت ساکنان سعوامل متغیر 
 

[ISO 16813: 2006, 3.28] 
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 انرژي تجديدپذير

 ، باد، نیرو  9مانند انرژ  خوررید  سحرارتی و نور  ودتی ،رسدنبعی که با استخراج به پایان نمی  از مانرژ

3تجدید رده تودهزیستآب، 
. 

 

[ISO/TR 16344: 2012, 2.1.123] 
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 ناپذيرانرژي تجديد 

 اا  فسییی .رسد سمانند سوختمنبع که با استخراج به پایان می انرژ  گرفته رده از یک
 

[ISO/TR 16344: 2012, 2.1.105] 
 

  برداريانرژي بهرهعملکرد  1

 نیازهاي کاربر    1-4

که میزان ریسک در موارد زیر از یک سطح قابل قبول برا  کاربر  ،چنان بارد بایدبردار  یک خانه انرژ  بهره

 سیا مواجه نشود : فراتر نرود

 ندارتن ررایط زندگی مناسب با در نظر گرفتن آسایش حرارتی و کارکرد ؛ -الف

 استفاده از انرژ  کم بازده؛ -ب

 ناپییر؛ استفاده از منابع انرژ  تجدید -پ

 پییر.استفاده از منابع انرژ  تجدید -ت
 

 ح عملکرديشرت    1-1

 دربا یک درجه اطمینان مناسب،  اا  آن،و بخش خانه تواناییعبارت است از بردار  انرژ  بهرهح عمیکرد یشرت

فراام نمودن ررایط آب و اوایی مناسب در محیط داخیی و برآورده کردن نیازاا  کاربر در مورد مصر  انرژ  

 وا  نظر و آب و ادر معرض استفاده موردکه  انگامی ،در محیط واقع رده بر رو  طرح مشخص از زندگی کار 

                                                 
1- Thermal comfort  

2- Photovoltaic  

3- Renewed biomass  
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 : بارد، در ررایط احتمادی زیرقرار گرفته مورد انتظار  طبیعی
  

 ؛کنندسبی از آسایش حرارتی را تجربه میساکنان سطوح منا -الف

 ؛کفایت رورنایی داخیی سنورپرداز   -ب

 ؛در دسترس بودن مقادیر کافی از آب گرم خانگی -پ

 ؛انتقالغیر قابل اا  بردار  موثر از سایر دستگاهبهره -ت

 مصر  بیش از حد انرژ ، و؛ -ث

 ناپییر. کااش بیش از حد منابع انرژ  تجدید -ج
 

آن را بیند یا جابجا  توان به آسانیاند و نمیدر محل ثابت رده اایی استند کهگاه اا  غیر قابل انتقال، دستگاهدست -4يادآوري 

 پزودیگر  نظیر واحد سردساز  و پختتواند رامل موارد است، اما میم خانگی آب گرسیستم رورنایی و اا  عاد  آن، کرد. نمونه

 .نیز بارد
 

 .در نظر گرفته نشده است ، دوامخانه بردار هرهانرژ  بعمیکرد  مقاومت در برابر جهت، برا  اادا  این استاندارد -1يادآوري 
 

 برداريانرژي بهرهاصول تشريح عملکرد     1-5

ده متعار ، در رابطه با موارد زیر تواند توسط انرژ  مصر  رده تحت استفابردار  خانه میانرژ  بهرهعمیکرد 

 :تشریح گردد

 ؛خانهبیرونی آب و اوا  محیط  -الف

 ؛حفظ ررایط محیط داخیی -ب

 ؛اا  فرد  ساکنان خانه، ول اقدامات ناری از تعداد و ویژگیادزامات کارکرد  کاربر، رام -پ

 اا.تأمین رده و اادا  آننواع انرژ  ا -ت
 

 پارامترهاي تشريح عملکرد  5

 خانه بیرونیآب و هواي محیط  تشريح پارامتر    5-4

 .نی خانه، موقعیت جغرافیایی آن استاقدامات و عوامل ناری از آب و اوا  محیط بیروپارامتر تشریح 
 

اایی که ممکن است برا  استفاده در تشریح محیط بیرونی روشاا  مرتبط با آب و اوا و نوع دادهاایی از نمونهبرا   –يادآوري 

 مراجعه رود.، ISO 13790مناسب بارند، به استاندارد 
 

  شرايط محیط داخلیپارامترهاي تشريح     5-1

 عبارتند از: ررایط محیط داخییپارامتراا  تشریح 

 ؛دما  محیط داخیی گستره مشخص -الف

 ؛داخیی، وگستره مشخص رطوبت محیط  -ب

 سطح مشخصی از تهویه. -پ
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  الزامات کارکردي کاربرپارامترهاي تشريح     5-5

 پارامتراا  تشریح ادزامات کارکرد  کاربر عبارتند از:

 مقدار آب گرم تأمین رده در دما  معین؛ -الف

 مقدار و سطح رورنایی فراام رده؛ -ب

 پارامتراا  مرتبط با ار گونه ادزامات کارکرد  دیگر، و؛ -پ

 اا  فرد  ساکنان خانه.تعداد و ویژگی -ت
 

  ف شدهپارامترهاي تشريح انرژي مصر    5-1

 ، به ازا  MJ 6/3KW.h =  1  سKW.h  یا کییو وات ساعت سMJ، مگا ژول سرده پارامتر تشریح انرژ  مصر 

 واحد مناسب مصر  سزمان، سرانه، مساحت، حجم و غیره  است.
 

 پارامترهاي تشريح انرژي تولید شده توسط خانه    5-5

داند و دایی ناپییر از خانه را تشکیل میاایی است که بخش جتشریح انرژ  تودید رده، از مشخصهپارامتراا  

 .است ،انرژ  کل مصر  رده توسط خانه نوع و نسبت این انرژ  به
 

 ارزيابی  6

 کلیات    6-4

 ارزیابی ممکن است توسط موارد زیر انجام رود:

 تحییل؛ -الف

 آزمون؛ -ب

 ، یا؛بردار بهرهتجربه  -پ

 .فوقترکیبی از موارد  -ت
 

 تا امکان انجام ارزیابی را فراام کند.، روداطالعات جزئی کافی باید ارائه 

صورت مشترک هبردار  باند و خدمات مربوط به انرژ  بهرهام مرتبط ردهاا بهاز موقعیتی که خانهارزیابی باید 

 بارد، انجام گیرد و باید مطابق با نتایج گزارش رود.می
 

  تحلیل    6-4-4

 گیر رامل در نظر. تحییل توان با تحییل طرح آزمون، تعیین کردش بودن معیار عمیکرد انرژ  را میبخرضایت

اا، خوااد بود. تحییل مربوط به نوع ن امراه با اقدامات تعهد رده آناا  ساکناررایط آب و اوایی و ویژگی

 سانواع  و مقدار سمقادیر  انرژ  مصر  رده تجدیدپییر و یا تجدیدناپییر، نیز موردنیاز خوااد بود.
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 آزمون   6-4-1

اا  و روشبردار  بهرهواقعی از مواد، ررایط  معر باید ترکیبی از یک  یا تأسیساتی ا آزمون عناصر سازه

  ساخت بارد.
 

 برداريبهرهتجربه    6-4-5

و  ب و اواآدر مناطق مسکونی، در معرض  معر  عمیکرداا  تعداد کافی از نمونه باید رامل بردار بهرهتجربه 

 کافی بارد.امراه با مستندات ، ررایط کاربرد مشابه یا ردیدتر
 

 ترکیب   6-4-1

  جهت ارزیابی استفاده رود. بردار بهرهترکیبی از تحییل، آزمون و تجربه ممکن است 
 

  .انجام رود ،ISO 23045 است، ارزیابی باید مطابق با استاندارد ار جا که مقدور

    

 شرايط مشخص محیط داخلیي براي حفظ ارزيابی عملکرد انرژ   6-1

 بردار  برا  حفظ ررایط مشخص محیط داخیی، باید مطابق با ادزامات استاندارد انرژ  بهره کردارزیابی عمی

ISO 13790.انجام رود ، 
 

 آب گرم منبعارزيابی عملکرد انرژي براي    6-5

 گرفت.در نظر گرم باید تیفات انرژ  ناری از سیستم توزیع را آب منبعبردار  برا  در ارزیابی عمیکرد انرژ  بهره
 

 ارزيابی عملکرد انرژي براي سیستم روشنايی   6-1

 موارد زیر را باید در نظر گرفت: ،رورنایی مربوط به سیستمبردار  در ارزیابی عمیکرد انرژ  بهره

 کارگیر  رورنایی طبیعی؛هب -الف

 رنگ و بافت سطوح داخیی؛ -ب

 سیستم رورنایی مصنوعی. -پ
 

 خانه ارزيابی انرژي تولید شده توسط   6-5

 در ارزیابی انرژ  تودید رده توسط خانه، باید انواع و مقادیر انرژ  تودید رده را در نظر گرفت.
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 پیوست الف

 )اطالعاتی(

 تفسیر 
 

 کلیات      4-الف

 کارگیر هباین استاندارد، راانما  استفاده از آن و پیشنهاداتی برا  ا  زمینهاین پیوست رامل اطالعات 

 .است ،آن مناسب

1تخمینیانرژ  »برا  تشخیص واضح آن از  «بردار هرهبانرژ  »اصطالح 
استفاده رده است، که در این  «

 استاندارد مورد بحث قرار نگرفته است.
 

اا  این استاندارد و یا در این پیوست، در اع داده رده در ار یک از یادآور جزئیات مراجع و مدارک ارج

 کتابنامه ارائه رده است.
 

  1سبند هدف و دامنه کاربرد  تفسیر      1-الف

، یعنی استاا خانهبردار  انرژ  بهرهتشریح عمیکرد  ی متعار  برا اد  از تدوین این استاندارد، تعیین رور

این  کنند.خانه را بیان یا تعریف می بردار انرژ  بهره عمیکرد اا پارامتراایی که جنبه ساز استاندارد

  بارد.کند و ارائه کننده روش و یا معیار طراحی نمیمیعمیکرد را مشخص ن استاندارد، سطح
 

که برا  سهودت ارتباط  ،باردمی 13232 استاندارداا  میی ایران به رماره این استاندارد، قسمتی از مجموعه

بردار  و قابییت بهرها ، ایمنی سازه ریز  رده است.سفرورنده  طرح ارائه داندهسخریدار/کاربر  و  متقاضیبین 

 .پورش داده رده است استاندارداین اا  دیگر و ایمنی آتش در قسمت اا  دوامیژگیو

 رود.کار میها  است که برا  درک تشریح عمیکرد ب ، ارائه یک سیستم استاندارد ردهاد
 

  بارد:دا  این استاندارد، به ررح زیر میاا

و تبادل اطالعات و دانش  مربوط به آنو محصوالت  ساز   خانهااتمسسیادمییی معامالت بین تسهیل 4-1-الف

 با حی  موانع فنی؛ مربوط به خانه

 برا  ارزیابی و پییرش؛ مندنظامچارچوب  ایجاد یکبا  ساز خانهدر آور  نو تسهیل 1-1-الف

 فنی مهندسی به منظور اا  مشخصقادب واژهدر با مصر  انرژ  نیازاا  کاربر در ارتباط  بیان 5-1-الف

 تمامی ذینفعان. میانتسهیل ارتباط 

اا، خانهکیفیت اا کننده محصول و در توسعه سیستمگاای مصر تواند در افزایش آاین استاندارد، امچنین می

 بارد. کاربرد دارته

                                                 
1- Embodied energy  
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  9سبند مراجع الزامی  تفسیر      5-الف

ذکر رده است. سایر مراجع مفید در بردار  ساختمان و طراحی انرژ  بهره مرتبط بافقط مراجع  این بند،در 

 کتابنامه فهرست رده است.
 

  3سبند  تفسیر اصطالحات و تعاريف      1-الف

       ISO 16818و  ISO 6707-1استاندارداا   با مطابق ،پییرفته رده در رابطه با عمیکرد به طور کیی، تعاریف

 که نیازمند ررح بیشتر  استند. جز اصطالحاتیهد، بنبارمی
 

  2سبند  برداريانرژي بهرهعملکرد  تفسیر     5-الف

  1-2سبند  نیازهاي کاربر تفسیر   4-5-الف

در مورد حفظ مصر  انرژ  در یک سطح  متعار اا  ، بازتاب نگرانیبردار برا  ارزیابی عمیکرد انرژ  بهره نیاز

مصر  انرژ  ممکن است گرم است. آب منبعدار کردن سطح آسایش حرارتی، رورنایی و بدون خدره قابل قبول

در استفاده از برخی امچنین، ممکن است ا  به منطقه دیگر بسته به ررایط آب و اوایی متفاوت بارد. از منطقه

 ا ، محدودیت وجود دارته بارد.توجه به سیاست انرژ  میی/ منطقه با از انواع انرژ ،
 

رد. خانه صورت ادکتریکی یا ارکال مختیف سوخت سجامد، مایع، گاز  باهتواند بانواع منابع خارجی انرژ  می

اتکاء به منابع خارجی  دیااایی بارد که خودش انرژ  ستجدیدپییر  تودید کند، ممکن است مرکب از مشخصه

 تجدیدناپییر را کااش داد.
 

  9-2سبند تشريح عملکرد  تفسیر   1-5-الف

 به غیر از انرژ  مستقیم گرفته رده از خوررید، معموالً انرژ  دریافت رده رامل انواع زیر است:

 دست آید ؛هتواند از تعداد  از منابع برده در خانه از ربکه برق سکه می انرژ  ادکتریکی تأمین 4-1-5-الف

د ، توربین انه سمانند پانل خورریاا  نصب رده در خ  تجدیدپییر تودید رده با دستگاهانرژ 1-1-5-الف

 بارد؛ تقاضابیش از  عرضهریز  جریان انرژ ، در صورتی که باد   با امکان بیرون

 انرژ  تأمین رده در خانه از سایر منابع سمانند ذغال سنگ، گاز، چوب، سوخت مایع . 5-1-5-الف
 

از نوع و مصر  انرژ  برا  آسایش حرارتی، آب گرم، رورنایی و سایر وسایل،     ا جداگانهممکن است گزارش 

صورت هب  کار رفته برا  گرمایش، سرمایش و تهویهه، انرژ  بحرارتیبرا  آسایش در صورت دزوم موردنیاز بارد. 

 . رودجداگانه گزارش 
 

  3-2سبند  برداريانرژي بهرهعملکرد  حياصول تشر تفسیر   5-5-الف

 «عرضه» و نیز «تقاضا»اا  مرتبط با ، تشریح عوامیی که تحت تأثیر طر بردار برا  تشریح عمیکرد انرژ  بهره

 «تقاضا» ، عوامل طر کاربراستند، ضرور  است. ررایط آب و اوا  بیرونی، محیط داخیی و ادزامات کارکرد  
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ممکن است  زیراانواع انرژ  تأمین رده سمانند برق، نفت، گاز  ضرور  است،  انتخاب، «عرضه»طر   دراستند. 

د. امچنین، خانه ممکن است رامل تجهیزاتی بارد، که نانواع متفاوتی از انرژ  برا  مقاصد مختیف استفاده رو

  خودش انرژ  تجدیدپییر تودید کند.
 

 :داردبستگی بردار  خانه، به موارد زیر عمیکرد انرژ  بهره

نیاز  اا با توجه بهاا و کفاصر ساختمانی مانند دیواراا، سقفعمیکرد حرارتی و انعکاسی عن 4-5-5-الف

 خود بستگی به ررایط زیر دارد:نوبهگرمایشی و سرمایشی. این به

 کارایی درزبند  بازرواا با توجه به تیفات انرژ  از طریق ادررفتگی، و؛  4-4-5-5-الف

 ؛یه طبیعیتهو 1-4-5-5-الف
 

 مصر  انرژ  در تجهیزات، ازجمیه: 1-5-5-الف

 منبع آب گرم؛ 4-1-5-5-الف

 سیستم رورنایی، و؛ 1-1-5-5-الف

 طور دائم در خانه ثابت استند؛هسایر وساییی که ب 5-1-5-5-الف
 

 توانایی خانه در تودید انرژ  تجدیدپییر. 5-5-5-الف
 

  3سبند پارامترهاي تشريح عملکرد  تفسیر      6-الف

  1-3سبند  آب و هواي محیط بیرونی خانهپارامترهاي تشريح  تفسیر   4-6-لفا

 از جمیه :بارندمورنیاز  ،برا  ارزیابی مصر  انرژ  مختیفیاا  که داده کندایجاب میموقعیت جغرافیایی خانه 

اا  دیگر، انداز  ساختمانجهت خانه و موقعیت خوررید، سایه ،حلمبرا  سادیانه اا  آب و اوایی داده

 توپوگرافی یا پورش گیاای و غیره.
 

  9-3سبند  شرايط محیط داخلیپارامترهاي تشريح  تفسیر   1-6-لفا

، تعیین خوااد ISO 16813پارامتراا  طراحی، توسط سازنده یا کاربر خانه با در نظر گرفتن ادزامات استاندارد 

 رد.
 

  3-3سبند  الزامات کارکردي کاربرپارامترهاي تشريح  تفسیر   5-6-لفا

دار مصر  دارد. عمیکرد این کار رفته برا  آب گرم، رورنایی و سایر ادزامات کارکرد  بستگی به مقهانرژ  ب

 اا تشریح رده است.آناا با بازده سیستم
 

  2-3 سبند انرژي مصرف شدهپارامترهاي تشريح  تفسیر   1-6-لفا

  و برق    برا KW.hسرود. واحد کییو وات ساعت کار میه رده بمختیفی برا   تشریح  انرژ   مصر    ا واحدا
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مشخص  بردار  برا  نگهدار  آب و اوا انرژ  بهره . MJ 6/3KW.h = 1سرود کار میبه ،  برا  گازMJسمگاژول

 رود.بر حسب مگاژول در سال تشریح می محیط داخیی معموالً
 

  3-3سبند  انرژي تولید شده توسط خانهپارامترهاي تشريح  تفسیر   5-6-لفا

به عنوان پارامتر آسودگی کاربران  آن،نسبت انرژ  تودید رده توسط خانه به کل انرژ  مصر  رده توسط 

 پیشنهاد رده است.
 

  6سبند ارزيابی  تفسیر      7-الف

  1-6سبند  کلیات تفسیر   4-7-لفا

ارزیابی ار طرحی، طرح باید اطالعات جزئی کافی ارائه کند، تا ارزیابی آن در ررایط مواجه با اادا  مربوط به در 

آسایش حرارتی و مصر  انرژ ، و در زمانی که در برابر اقدامات ناری از ررایط آب و اوایی و رفتار ساکنان 

سطوح قابل قبول یا قابل  بایسه طرح پیشنهاد  سطح عمیکرد انرژ  با مقاروند، امکانپییر بارد. ارزیابی می

تضمین خوااد رد. برا  راانمایی در مورد عناصر کیید  مرتبط با مصرفی،  انرژ  کلتحمل آسایش حرارتی و 

 ، مراجعه رود.ISO 16813طراحی محیطی ساختمان و محیط داخیی به استاندارد 
 

انرژ  مصر   رود.صورت جداگانه انجام میمعموالً به مصر ،بردار  برا  ار مودفه ارزیابی عمیکرد انرژ  بهره

که انرژ  مصر  رده ، در حادیرودمحیط داخیی، بطور عاد  محاسبه می آب و اوا  مشخص حفظرده برا  

 رود. مون تعیین میبرا  سایر ادزامات کارکرد  سآب گرم، رورنایی و غیره ، اغیب با آز
 

  9-6سبند  مشخص محیط داخلی آب و هوايبراي حفظ برداري بهرهعملکرد انرژي ارزيابی تفسیر    1-7-لفا

در انطباق با اصول  1اا  تثبیت رده موفقاده در ارزیابی باید بر اساس مدلروش محاسبه حرارتی مورد استف

 ترمودینامیک و مکانیک سیاالت بارد. 
 

رده و از نتایج  مشخصبند  و غیره باید عایقوا  حرارتی مصادح ساختمانی، خ برا اا  مرجع منابع داده

 د.نبارمنابع اطالعاتی معتبر، گرفته رده  یا آزمون
 

MJ/m مصر  سادیانه انرژ  ساختمان بر حسب ، یارودنتایج ارزیابی باید در ررایط تعیین رده ارائه 
در  2

صورت جداگانه هسرمایشی باید باا  مصر  انرژ  گرمایشی و برآورداا/ بینیپیشمساحت کف، برآورد رود. 

 . رودگزارش 
 

از مدل محاسباتی بر اساس مالحظات مصیحتی سمانند اصالح نتایج بر اساس  ار گونه دستکار  نتایج حاصل

 .رودصورت واضح بیان همساحت کف خانه  باید ب

 کاربهمدل سیا برنامه  محاسباتی، باید   مختیف، فقط نتایج ارزیابی اماناازمان مقایسه نتایج حاصل از گزینهدر 

                                                 
1- Well-established  



19 

 

  رود.

 د:نگرفته رو در نظرالزم است، عوامل زیر در محاسبات 

 جزئیات ساختمان: 4-1-7-الف

 مجموعه کف و رادوده؛ -4

 دیواراا  خارجی سرامل فونداسیون، اگر وجود دارته بارد ؛ -1

 مجموعه سقف و بام -5

 کار ؛ریشه -1

 اا  سقفی ؛رورنایی سقف سپنجره -5

 اا و غیره ؛درزبند  سدراا، پنجره -6

 تهویه طبیعی؛ -7

 اا  دیگر یا مانند آن.انداز  ساختمانسایه -8
 

 در نظر گرفته رود. 13تا  2موارد  ،است مقدورار جا که  -4 يادآوري
 

 دراا:

 انداز  موتور  ؛ساختمانی خا  سنظیر وسییه سایه عناصر -3

 ند  داخیی؛بتقسیم -41

 تجهیزات گرمایشی؛ -44

 تجهیزات سرمایشی؛ -41

 ؛یو سرمایش یاا  توزیع گرمایشسیستم -45

 سیستم کنترل. -41
 

 .موردنظراا  آب و اوایی سادیانه برا  منطقه داده 1-1-7-الف
 

اا در معموالً آنر محل ارائه رده است، اا  مورد استفاده دسایر روش، ISO 13790در پیوست ادزامی استاندارد  -1يادآوري 

 روند.یی یا سایر اسناد مرتبط، تشریح میاستاندارداا  م
 

 بردار  رامل:جزئیات بهره 1-1-7-الف

 داخیی؛ و نهان بار حرارتی محسوس -45

 نصب ترموستات؛ -46

 مفروضات در مورد زمان و نحوه فعال ردن دستگاه گرمایشی و سرمایشی؛ -47

 کنترل تهویه؛ -48

 توزیع گرمایشی و سرمایشی؛ اا سیستم -43

 سیستم کنترل. -11
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  3-6سبند  منبع آب گرمبراي برداري بهرهعملکرد انرژي ارزيابی تفسیر    5-7-لفا

 بدون تفسیر
 

  2-6سبند  سیستم روشنايیبراي حفظ برداري بهرهعملکرد انرژي ارزيابی تفسیر    1-7-لفا

 بارد.  می9یا فیورسنت 1ا ررتهسمانند  ااآن تعداد و رکلاا، موقعیت، گیر  انواع چراغرامل در نظر
 

  توسط خانه انرژي تولید شدهبراي ارزيابی تفسیر    5-7-لفا

 بدون تفسیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Incandescent  

2- Fluorescent  
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