
  
 

 EEEB-98540-Phase-1 0 سازان صنعت تاسیسات بهینه

ها و تحول بازار براي افزایش کارایی انرژي اصالح سیاست
 در بخش ساختمان در جمهوري اسالمی ایران

 )MRVگذاري (دهی و صحهگیري، گزارشتدوین و تهیه نظام اندازه

 گزارش نهایی

 

 

 صنعت تاسیسات  انسازشرکت بهینه

 1399بهمن 

 

  

    

 
 

 معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري 
 با همکاري برنامه عمران سازمان ملل متحد و صندوق تسهیالت جهانی محیط زیست 

 



  
 

 EEEB-98540-Final  سازان صنعت تاسیسات بهینه 

 

  



  
 

 EEEB-98540-Final  سازان صنعت تاسیسات بهینه 

 گزارشمستندسازي 

 ) MRVگذاري (دهی و صحهگیري، گزارشتدوین و تهیه نظام اندازهعنوان پروژه: 

 ب /پ98-540شماره قرارداد: 

 نهایی   :ویرایششماره  نهایی گزارش : گزارشعنوان 

 464 تعداد صفحات: 1399/ 11/ 25 تاریخ گزارش: EEEB-98540-Final گزارش: کد

 :دانشگاه /موسسه /شرکت مهندسین مشاور
 سازان صنعت تاسیسات بهینه

 مدیر پروژه:
 سید شایان سیف 

 : تیم همکاران و مشاوران فنی
 بخشان، الهام گرامی، فاطمه ابراهیمی، سارا ذکائی، هادي محمدي.میثم ریاحی، توحید نودل، سامان روح

 
 نوع تکثیر گزارش: 

 غیر مجاز                   مجاز 

 بندي گزارش: طبقه
 به کارفرما               داخلی 

 نحوه دسترسی: 
 نامحدود               محدود 

 دارد  پیوست:
 

 گذاري دهی، صحهگیري، گزارش ، اندازهايگلخانه گاز انتشار،   لغات کلیدي:
 

 مراحل تأیید و تصویب گزارش 

 کننده تصویب  تأییدکننده  تأییدکننده  تأییدکننده  کنندهتهیه  

 مجري ملی طرح  مدیر ملی طرح  معاون ملی طرح  ناظر عالی  مشاور پروژه سمت

 نام و 

 نام خانوادگی 
 تایپ نشود  نشود تایپ  تایپ نشود  تایپ نشود  تایپ نشود 

 تایپ نشود  تایپ نشود  تایپ نشود  تایپ نشود  تایپ نشود  تاریخ 

 امضاء 
 
 
 

    

 

  طرحدبیرخانه تأیید: 

    گزارش با فرمت تأیید شده دریافت شد.

    فایل کامپیوتري گزارش دریافت شد.

 امضاء:  تاریخ دریافت:  : دبیرخانهمسئول 

 

 

 

 



  
 

 EEEB-98540-Final   أ سازان صنعت تاسیسات بهینه

 پیشگفتار 

به عنوان باالترین نهاد سیاستگذاري انرژي در ایران  ، شوراي عالی انرژي کشور را "قانون اصالح الگوي مصرف انرژي"

این قانون و ماده    کند.معرفی می ارتقا نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت"  12بر مبناي  ، پیشنهاد "پذیر و 

 به شوراي عالی انرژي کشور ارائه شد.  "سازي انرژي و محیط زیستبازار بهینه"تاسیس 

قانون رفع موانع تولید    12در راستاي دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده با قانون اصالح الگوي مصرف و اجراي ماده  

ساختمان  ها و تحول بازار براي افزایش کارایی انرژي در بخش  اصالح سیاست"، پروژه  و ارتقا نظام مالی کشور  پذیررقابت

، با همکاري معاونت علمی و فناوري  ")۱ساختمان  در  ستیز طیمح  و   يانرژ   يساز نهیبه  پروژهجمهوري اسالمی ایران (

  2016از ماه آگوست سال    ۳و برنامه عمران سازمان ملل متحد  ۲صندوق تسهیالت جهانی محیط زیست  ،ریاست جمهوري

 است.   شروع به کار نموده

 :از اندعبارت پروژه این انتظار مورد نتایج جمله از

 277(  مرجع سناریوي به نسبت درصد 60 میزان به  جدید، يهاساختمان در گرمایشی انرژي مصرف کاهش.  1

 پروژه؛ اجراي  زمان  مدت طیسال)،  در  مترمربع بر ساعت  لوواتیک 

 لوواتیک   277رجع (م سناریوي  به  نسبت  درصد  25 میزان به پایلوت، ي هاساختمان در  انرژي مصرف کاهش.  2

 پروژه؛  اجراي زمان مدت طی سال)،  در مترمربعبر  ساعت

  ؛2020 سال پایان تا کربن (تجمعی)،دیاکسيد انتشار  کاهش. 3

 ییزا اشتغال. 4

گیري و  بر لزوم تهیه روش اندازهو ارتقا نظام مالی کشور  پذیر  موانع تولید رقابتقانون رفع    12نامه اجرایی ماده  آییندر  

هاي اصلی براي تایید دستیابی به اهداف  شده و این موضوع یکی از روشتاکید   سازي انرژيبهینه  اقداماتگذاري  صحه

 
 
1 Energy Efficiency and Environment in Buildings (EEEB)  
2 Global Environment Facility (GEF)  
3 United Nations Development Programme (UNDP) 
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سازي انرژي در  ها و اقدامات بهینهبرنامه)  1MRV(گذاري  دهی و صحهگیري، گزارشاین پروژه مبتنی بر سازوکار اندازه

 بخش ساختمان خواهد بود.  

 )» MRVگذاري (دهی و صحهگیري، گزارشتدوین و تهیه نظام اندازهوژه «پر   ،شدهینیبشی پ اهداف به دستیابی راستاي در

زي  سابهینهشود، در مسیر اجراي پروژه ملی «خوانده می  "MRVپروژه تدوین نظام  "که از این پس در این گزارش به نام  

 است.  نتایج آن در این گزارش ارائهتعریف شده و   »)2EEEB( انرژي و محیط زیست در ساختمان

این اجراي  از   و  هوا هايآالینده و ايگازهاي گلخانه انتشار میزان MRV هايدستورالعمل و نظام  پروژه، تدوین هدف 

زي انرژي و محیط زیست در  سا بهینهپروژه ملی «انرژي در   بهبود کارایی راهکارهاي اجراي آنها در نتیجه کاهش میزان

 هايگزارش و ملی MRV سیستم به آن اتصال محیط زیست و و انرژي سازيبهینه بازار نامهآیین با مطابق  ساختمان»

 المللی است. بین مراجع به  زیست محیط سازمان

ره یکی از مراکز توجه هایی است که همواکنندگان عمده انرژي، از جمله بخشخش ساختمان به عنوان یکی از مصرفب

صورت گرفته است. پروژه    تاکنونهاي متعددي در راستاي بهبود کارایی مصرف انرژي  بوده و پروژهگیري  در روند تصمیم

در زمینه کاهش انتشار    (ساختمان)  براي این بخش   MRVنظام  کار دقیق براي استقرار یک  ضر به منظور ایجاد سازو حا

هاي موجود فزایش کارایی و استفاده از پتانسیلهاي او با هدف رفع نیازهاي پروژه  ي هواها اي و آالیندهگازهاي گلخانه

 شود. انجام میالمللی در بخش ساختمان، هاي مالی بینهاي خدمات انرژي و یا کمکهاي شرکتمانند توانمندي

چارچوبی  هاي هوا در یک بستر یکپارچه ملی از لحاظ ایجاد  اي و آالیندهگلخانه  انتشار گازهاي  براي  MRV  نظامیک    ایجاد

بینارائه گزارش   ها،سیاست  براي توسعه ایجاد قوانین المللی، تصمیمهاي ملی و  و    دولت   و  مجلس  در  مرتبط  سازي و 

 بررسی اثربخشی اقدامات صورت گرفته در راستاي کاهش مصرف انرژي و کاهش انتشار، امري ضروري است. 
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  مدیریتی خالصه 

کننده در آن نیاز دارد.  به شناخت وضعیت و بسترهاي قانونی موجود و نهادهاي متولی و یا مشارکت   MRVتدوین نظام  

مورد   تهیه و "اسناد باالدستی"و  "نفعانذي"دو رکن اساسی فهرست کاملی از براي رسیدن به این شناخت، در فاز اول  

که تدوین خواهد    MRVنفع و نقش هر یک از آنها در بستر موجود و نظام  ذي   17،  این پروژهدر  .  ه استارزیابی قرار گرفت

هاي هیات دولت و  نامهها، تصویبسند باالدستی (شامل قوانین مصوب مجلس، دستورالعمل  14شد، مشخص شده و  

 اند.  هغیره) تحلیل شد

نویس نظام  المللی مرتبط با موضوع پروژه، یکی از مهمترین مراحل تدوین پیشررسی مراجع و استانداردهاي ملی و بینب

MRV  نویسی انتشار  استاندارد)، سیاهه   8اي (شامل  نویسی انتشار گازهاي گلخانهاست. این استانداردها در سه حوزه سیاهه

 استاندارد)، شناسایی و تشریح شدند.   4گذاري (شامل المللی) و تصدیق و صحه هاي هوا (یک مرجع معتبر بینآالینده

انواع رویکردها، پیش  MRV  در گام بعدي، تجربیات سایر کشورهاي درحال توسعه در تدوین نظام نیازها،  بررسی شد. 

ات شناسایی شدند. از جمله  سازي یک نظام یکپارچه ملی، در نتیجه این مطالعهاي اساسی و مراحل تدوین و پیادهویژگی

سازي انرژي و محیط زیست  توان به ایجاد بازار بهینهاند میاقداماتی که در ایران نیز در این زمینه انجام تاکنون انجام شده

)1M3E2سازي انرژي و محیط زیست در ساختمان () و پروژه ملی بهینهEEEB  اشاره کرد. کلیه مستنداتی که در این (

 اند.  مرتبط هستند، تحلیل شده MRVلید شده و به نظام اقدامات تو

ها و پایش اختصاص یافته است. هدف اصلی این است که اطالعات و نتایج بدست آمده فاز دوم پروژه به گردآوري داده

گذاري) تحلیل  صحهگیري و  هاي مجري اندازههاي پایلوت (توسط شرکتسازي در ساختمانهاي بهینهاز اجراي پروژه

بررسی شود. به همین دلیل،   MRVها با موازین مورد نظر نظام سازي فرآیند اجرایی آنشده و چگونگی ادغام و یکپارچه

 بندي شدند:  اقداماتی که در این بخش مورد نیاز است به سه حوزه زیر تقسیم

 حاسبه شده است. م  M&Vجویی انرژي؛ که بر اساس روش گذاري بر صرفه) تصدیق و صحه1(

 هاي پایلوت محاسبه نشده است.  اي؛ که در پروژهدهی میزان کاهش انتشار گازهاي گلخانه) محاسبه و گزارش2(

 
 
1 Market for Energy Efficiency and Environment (M3E) 
2 Energy Efficiency and Environment in Buildings (EEEB) 



  
 

 EEEB-98540-Final 2 سازان صنعت تاسیسات بهینه 

 گیري تجربی انجام شده است.  گذاري بر پایش گازهاي آالینده هوا؛ که توسط اندازه) صحه3(

 شود: زیست در ساختمان به شرح زیر حاصل می سازي انرژي و محیطسه نتیجه اصلی در پی اجراي اقدامات بهینه

 جویی انرژي  ) صرفه1(

 اي  ) کاهش انتشار گازهاي گلخانه2(

 ) کاهش انتشار گازهاي آالینده هوا  3(

گذاري بر هاي پایلوت از سه منظر فوق و تصدیق و صحه، ارزیابی و تحلیل اقدامات انجام شده در ساختمان فاز هدف این  

 شود:  هاي زیر انجام میگذاري هر یک از سه مورد ذکر شده بر اساس روشاست. تصدیق و صحه  بوده  اقداماتنتایج این  

  شود؛در این پروژه تدوین می M&Vگذاري بر  براي صحهبر اساس دستورالعملی که جویی انرژي  ) براي صرفه1(

گلخانه2( گازهاي  انتشار  کاهش  براي  از روش)  براي  و  تدوین    هاي محاسباتی  پروژه  این  در  اساس دستورالعملی که 

 شود؛می

 گیري تجربی گازهاي احتراق. هاي هوا از طریق اندازه) براي کاهش انتشار آالینده3(

هاي پایلوت، نکات اصالحی و نقاط جویی انرژي در ساختمانبراي اقدامات صرفه  2MRVو    1M&Vپس از اجراي طرح  

هاي بیشتر استخراج شدند. این نکات در این گزارش  قابل بهبود براي اجرایی شدن این طرح در آینده براي ساختمان

ن نکات در حل و فصل تدوین شده است. در نظر گرفتن ای   MRVها پیشنهاداتی براي نظام  خالصه شده و بر اساس آن

 بسیاري از مسایل در آینده تاثیرگذار خواهد بود. 

 MRVها و نتایج طراحی یک نظام  نفعان پروژه برگزار شد، یافتههاي مختلفی که با نمایندگان ذيهمچنین، در طی جلسه

در این   هاي اولیه اعمال شد.روي مدل، اصالحات الزم بر نفعانذي هاينظر دریافتپس از به بحث و بررسی گذاشته و 

ها و تضاد نفعان معرفی شده و راهکارهاي کمینه کردن هزینهها تالش شد تا نقش و نحوه ارتباط سازمانی میان ذيجلسه

نهادهاي بهبود  نقطه نظرها، موانع اجرایی و پیشها، مشخص شوند.  افزایی در مسیر اجراي پروژهمنافع و بیشینه کردن هم

ارائه و ایران می  MRVرویکردهاي مختلفی که براي تدوین نظام    به طور مفصل در گزارش پیشین  توان در پیش  در 

 
 
1 Measurement and Verification 
2 Measurement, Reporting and Verification 
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  MRVگرفت، تدوین شد. یکی از مهمترین نتایج جلسات مشورتی، لزوم ارائه سناریوهاي مختلف براي ایجاد یک نظام  

در کشور است، تا بدین وسیله راه براي اجرایی شدن آن در شرایط مختلف در آینده مشخص بوده و در صورت تغییر 

 شرایط و اهداف ملی، نیازي به اصالح مجدد نتایج این پروژه نباشد. 

با بازار    قابل انطباق  MRVنویس یک نظام  هاي قبل، پیشبر اساس تمامی مطالعات انجام شده در بخشدر فاز سوم،  

هاي  نویس، مراحل اجراي پروژهسازي انرژي و محیط زیست براي بخش ساختمان تدوین شده است. در این پیشبهینه

اصالح و به روزرسانی شده و فرآیند اجرایی آن به    MRVهاي  سازي انرژي در ساختمان با در نظر گرفتن مولفهبهینه

این نظام معرفی شده است. نتایج این بخش نشان داد که به منظور تکمیل    همراه نقش مورد انتظار از هر یک از بازیگران

دستورالعمل جدید نیاز است که عناوین آنها و محل به کارگیري آنها در فرآیند اجرایی   6و اجرایی شدن آن به    MRVنظام  

این دستورالعمل  MRVنظام   اندازهمشخص شده است.  )، تصدیق و M&Rدهی (گیري و گزارشها به سه دسته کلی 

 شامل موارد زیر است:  و  بندي شدهالمللی تقسیمدهی به مجامع بین) و گزارشV&Vگذاري (صحه

 ي انرژ ییجوصرفه دهیو گزارش يرگی دستورالعمل اندازه: 1دستورالعمل شماره  -

 هوا يها ندهیو آال  يا گلخانه يکاهش انتشار گازها دهیو گزارش يرگی دستورالعمل اندازه: 2دستورالعمل شماره  -

 ي انرژ ییجوصرفه گذاريو صحه قیدستورالعمل تصد: 3دستورالعمل شماره  -

 هوا   يهاندهیو آال ياگلخانه يانتشار گازها  کاهش گذاريو صحه قیدستورالعمل تصد: 4دستورالعمل شماره  -

 گذاري صالحیت نهادهاي تصدیق و صحهتایید دستورالعمل : 5دستورالعمل شماره  -

 یالمللنیبه مجامع ب  دهیدستورالعمل گزارش: 6دستورالعمل شماره  -

جویی انرژي و کاهش دهی صرفهگیري) و گزارشهاي برآورد (اندازهبه ارائه الزامات و روش  2و    1هاي شماره  دستورالعمل

هاي  هاي خدمات انرژي هستند. دستورالعملها در بازار، شرکتدستورالعملپردازند. کاربر اصلی این  انتشار ناشی از آن می

اند، که توسط نهادهاي  ارائه شده  2و    1هاي شماره  گذاري بر دستورالعملنیز به منظور تصدیق و صحه  4و    3شماره  

صحه و  شد.  تصدیق  خواهند  استفاده  بازار  در  شماره  گذاري  نه  5دستورالعمل  صالحیت  تائید  و براي  تصدیق  ادهاي 

ها در سطح کالن به دبیرخانه کنوانسیون دهی نتایج پروژهنیز براي گزارش  6دستورالعمل شماره  گذاري کاربرد دارد.  صحه
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روزرسانی دو ساالنه) ارائه شده است، که سازمان حفاظت  هاي ملی و بهتغییر اقلیم سازمان ملل متحد (شامل گزارش

 ها استفاده خواهد کرد. از آن محیط زیست در اجراي وظایف خود

المللی  هاي اجرایی در سطح ملی و بینترین استانداردها و روشها بر اساس مناسبالزم به ذکر است که این دستورالعمل

 در کشور نقش اساسی دارد.   MRVاندازي نظام ها براي راهتدوین شده و استفاده از آن

نرم  دیگري  مرحله  در پروژه، یک  پروژهافزار  از  براي  اختصاصی  به طور  اکسل هوشمند  فایل  قالب  در  هاي  محاسباتی 

افزار قابلیت پردازش اطالعات  زیست در ساختمان در قالب بازار، تدوین شده است. این نرمسازي انرژي و محیطبهینه

است. فایل الکترونیکی  ورودي و تهیه نتایج خروجی را داشته و کلیه ضرایب و پارامترهاي مورد نیاز در آن تمهید شده  

 افزار به پیوست این گزارش ارائه شده است.  این نرم

هاي  شرکت  از   عبارتند  سازي انرژي و محیط زیست نیز هستند،که بازیگران اصلی بازار بهینه  MRVنظام  کلیدي  نفعان  ذي

وري برق (ساتبا)، سازمان  هاي تجدیدپذیر و بهرهسازي مصرف سوخت (ایفکو)، سازمان انرژيخدمات انرژي، شرکت بهینه

حفاظت محیط زیست، شرکت ملی گاز ایران، شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر)، بورس  

 کز ملی تایید صالحیت و سازمان ملی استاندارد ایران.  انرژي ایران، سازمان برنامه و بودجه، مر

نفعان از مناظر زیر با یکدیگر متفاوت بوده و لذا در برخی موارد تضاد منافع و در مواردي دیگر همراستایی منافع  این ذي

 دارند:  MRVدر قالب نظام  

 سطح آمادگی فنی و اجرایی   -

 هاي موجود در سازمان ظرفیت -

 سازي و توانمندسازي ظرفیتتوانایی  -

 منافع مالی و اعتباري  -

که متناسب    MRVبراي ایجاد یک نظام    (سه سناریو)  ترین سناریوها ، مناسبهاي ساختاري و ماهیتیبر اساس این اختالف

بین انتظارات  و  ملی  شرایط  شدهبا  طراحی  باشند،  تصدیق  المللی  امور  متولیان  به  سناریوها  این  میان  اختالف  و  اند. 

اند، مستقل از این  هایی که در این گزارش ارائه شدهگردد. دستورالعملها بازمیگذاري و نظام تایید صالحیت آنصحه

سناریوها بوده و در صورت اجرایی شدن هر یک از این سناریوها قابل کاربرد خواهد بود. نکات فنی و اجرایی مختلفی که 
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هاي عملی در اجرا هستند. بنابراین، استفاده  ، مبتنی بر الزامات علمی و واقعیتدر تدوین این سناریوها به کار گرفته شده

المللی ها در هر صورت منتج به نتایجی خواهد شد که عالوه بر تامین نیازهاي بازار، قابلیت ارائه به مجامع ملی و بیناز آن

 را نیز دارند.  

   عبارتند از: MRVسه سناریو پیش روي نظام 

صالحیت نهادهاي    تاییدصالحیت (سازمان ملی استاندارد ایران) مسئولیت اعتباربخشی و    تاییدمرکز ملی    سناریوي اول:

هاي  در حوزهگذاري  اي تصدیق و صحهکه نهاده ، با توجه به اینسناریوگذاري را بر عهده گیرد. در این  تصدیق و صحه

از این حوزهمشخص و به طور تخصصی فعالیت خواهند نمود، شرای مربوطه    نفعانذيها توسط  ط اختصاصی هر یک 

جویی انرژي در ساختمان که تحت  هاي صرفهصالحیت ارائه خواهد شد. در مورد پروژه  تایید و به مرکز ملی    شده  تدوین

زیست  سازي انرژي و محیط زیست انجام خواهند شد، شرایط اختصاصی توسط ایفکو و ساتبا و سازمان محیط  بازار بهینه

 شوند.  ) تعیین میزیستسازي انرژي و محیطنامه بازار بهینهمشخص شده در آیین (به عنوان نهادهاي تخصصی و فنی

گذاري است،  تصدیق و صحه  گذاري بر نتایج پروژه همچنان بر عهده نهادهايوظیفه تصدیق و صحه  سناریوي دوم:

نبوده و توسط ایفکو، ساتبا و سازمان حفاظت محیط زیست (به  ها توسط یک نهاد ملی  اما تایید صالحیت این شرکت

) به طور جداگانه انجام  زیستسازي انرژي و محیطنامه بازار بهینهمشخص شده در آیین  عنوان نهادهاي تخصصی و فنی 

از اخذ  تصدیق و صحه  شود و نهادهايمی باید پس  از  گذاري  ، نسبت به  "نظام فنی و اجرایی کشور"تأیید صالحیت 

 اقدام کنند. نهادهاي تخصصی و فنیاز   صالحیت مضاعفدریافت  

سوم: صحه  نهادهاي  سناریوي  و  و اگذتصدیق  تصدیق  به  مربوط  اقدامات  تمامی  و  داشت  نخواهند  وجود  ري 

 گذاري توسط نهادهاي تخصصی و فنی انجام خواهند شد.صحه

تنها براي دو سناریوي اول و دوم موضوعیت داشته که در این گزارش  با توجه به آنچه ذکر شد، نظام تایید صالحیت  

 شوند. تشریح می
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 مطالعات اولیه  –بخش اول 
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 بخش اول مقدمه 

 دهد:نتایج اقدامات زیر ارائه می  گزارشبخش اول این  

انتشار و مقدار کاهش انتشار   MRVهاي برتر نظام  المللی و نمونهبررسی استانداردها، مراجع، تجربیات ملی و بین .۱

  . ها در ساختمانکربن و آالینده

و صحه .۲ تصدیق  نهادهاي  خصوص  در  دنیا  در  موجود  مراجع  و  استانداردها  روي    1گذاريبررسی  بر  تأکید  با 

 . ISO 14066و   ISO 17029 ،ISO 14064 ،ISO 14065استانداردهاي 

 دهی در بخش ساختمان.کربن براي گزارش 2نویسیهاي سیاههبررسی دستورالعمل .۳

 ) و3BURدوساالنه (روزرسانی  بههاي  المللی شامل گزارشدهی به مجامع بینگزارش   هاي بررسی دستورالعمل .۴

 .)4NC( ملیهاي گزارش 

 گذاري و تائید صالحیت.  هاي تصدیق و صحهبررسی دستورالعمل .۵

چارچوب سیستم   .۶ پروژه  ایجاد شده  MRVبررسی  ساختمان  در  موجود بخش  در   هاينمونهو  هاي  آن  عملی 

 کشورهاي مختلف دنیا. 

اسناد باالدستی    )2(  نفعان وذي)  1(  پردازد که شامل دو رکن اساسیشرایط موجود می  معرفی، به  این گزارش   فصل اول

 . سند ملی) است 14ن پروژه (مرتبط با ای

کارآمد و کاربردهاي آن اختصاص داده شده و رویکردهاي باال    MRVهاي الزامی یک نظام  فصل دوم به معرفی ویژگی

ر یک از رویکردها  توان در پیش گرفت را به همراه مراحل طراحی در هبه پایین و پایین به باال که براي تدوین آن می

 اند. خالصه شده MRVسازي نظام کشور در پیاده  هفتمعرفی کرده است. در ادامه این فصل، تجارب جهانی از 

 
 
1 Verification & Validation (V&V) Bodies  
2 Inventory 
3 Biennial Update Report (BUR) 
4 National Communication (NC)  
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نویسی انتشار  فصل سوم به بررسی استانداردهاي مرتبط با موضوع پروژه پرداخته است. در این فصل استانداردهاي سیاهه

گلخانه (هشت  گازهاي  آالیندهاي  و  ادامه  استاندارد)  در  و  معرفی شده  بر ساختمان  تمرکز  با  استاندارد)  (یک  هوا  هاي 

هستند، معرفی   MRVهاي بسیار ضروري در یک نظام  گذاري (چهار استاندارد)، که از مولفهاستانداردهاي تصدیق و صحه

 اند.  شده

روزرسانی  المللی، شامل گزارشهاي ملی و گزارشهاي بهبینبه معرفی گزارشها تهیه شده براي ارائه به مجامع  فصل چهارم  

 دهی در آنها پرداخته است.  دوساالنه، و قالبهاي گزارش

 ضرورت اجراي پروژه: 

 زیر ضروري است:  ه دالیلدر کشور ب MRV نظامایجاد یک 

 رات ییاي با تغانرژي و اقدامات مقابله  ییجوهاي صرفهکه عملکرد برنامه   سازدینهاد مسئول را قادر م MRV نظام -

 .از آن استفاده کند 1NDC تحقق اهداف  زانیم یابیدر ارز  نموده و  یابی را به دقت ارز میاقل

  ي و قابل ادعا برا   یرسم  يداده و اعتبار  شیرا افزا  ايگلخانه  يمربوط به گازها   هاي داده  یکل  یف یک   MRV  نظام -

 .آوردیکاهش انتشار آنها فراهم م

را    2sNAMAي تغییر اقلیم از جمله  هابرنامههاي اکثر سازوکارهاي مالی  استفاده از ظرفیتامکان    MRVنظام   -

 . کندفراهم یا تسهیل می

 هاي زیر در نظر گرفته شوند: باید مولفه MRVدر تدوین نظام  

اندرکاران و مشخص  دست  با یک نمودار سازمانی مشخص شامل تمامی  ایجاد سیستم مرکزي در سطح ملی -

 مسئول و وظایف هر یک در کشور.   کردن نهادهاي

 . هر یک هاي اجراییمسئولیت و مشخص کردن MRVاندرکاران نظام کار مشخص میان دستایجاد گردش  -

هاي کاهش انتشار  گذاري انتشار، فعالیتصحهدهی و  ي پایش، گزارش، مشخص کردن نحوههاتهیه دستورالعمل -

 ها. ها و تأیید نهایی گزارشو حمایت مالی به انضمام تأیید صالحیت

 
 
1 Nationally Determined Contribution (NDC) 
2 Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) 
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 فصل اول: بررسی شرایط موجود 

ی  بسترهاي حقوقی و قانونی و تحلیل محتوایی آنها انجام شده و بر دو رکن اساسبررسی شرایط موجود بر اساس شناخت  

 استوار است: 

 نفعان ذي .۱

  اسناد باالدستی .۲

 اند. معرفی و بررسی شدهدر این فصل به همین دلیل، هر یک از دو رکن ذکر شده به طور مفصل 

 نفعان ذي -1-1

در یک نگاه  است.    اساسی  مولفهنفعان یک  ذي مشاوره با    شناسایی وآن،    یو مقررات قانون MRV ساختار  ف یتعر  ندیآفر  در

 اند از:  عبارت بندي شدند کهتقسیمکلی ه سه دسته باین پروژه نفعان ذيکلی، 

 متولی) 1

 کنندهمشارکت ) 2

 شونده ) مطلع3

انجام گرفته   اساس مطالعات  یا سمت  ستند.  ه  1-1جدول  به شرح  طرح    نیا  یاصل نفعان  ذيبر  واحد  این جدول،  در 

سازي انرژي و محیط زیست در ساختمان دارند، در ساختار سازمانی هر  موضوع بهینه سازمانی که بیشترین ارتباط را با  

 اند. نفعان معرفی شدهیک از ذي

از نظام مدنظر به اطالع    ییبه اشتراك گذاشته شده و دورنما قیتحق  يهاافتهی نفعان،  مشاوره با نمایندگان ذيجلسات    در

 اعمال خواهد شد.  هیاول يها مدل ياصالحات الزم بر رو   ،نفعانذي. پس از اخذ نظرات دیکنندگان خواهد رسشرکت
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 MRVنفعان نظام ذي -1-1 جدول

 واحد/ سمت  نفع ذي 
 دستیار توسعه زیست بوم نوآوري حوزه انرژي     1 آوري ریاست جمهوريمعاونت علمی و فن 

 مدیریت مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم   1 سازمان حفاظت محیط زیست
 معاونت محیط زیست انسانی 

 مدیریت کل دفتر نظارت بر استانداردهاي انرژي و محیط زیست  1 سازمان ملی استاندارد ایران
 ریاست مرکز ملی تأیید صالحیت ایران 

 3 وزارت نفت
   HSEمعاونت محیط زیست اداره کل 

 ریزي برنامهمعاونت  
 ریاست مطالعات انرژي مدیریت کل اوپک 

 ریزي تلفیقی  مدیریت برنامه  3   شرکت ملی گاز ایران
 ریزي ریاست امور برنامه 2 شرکت گاز استان تهران

 ریزي مدیریت برنامه 3هاي نفتی شرکت ملی پخش فرآورده
 هاي انرژي گذاري طرح صحهگیري و واحد اندازه  1 سازي مصرف سوختشرکت بهینه

 معاونت انرژي  1 ساتبا
 ریزي و امور اقتصادي  معاونت برنامه 3شرکت توانیر 

 مدیریت عامل   2 شرکت توزیع برق تهران بزرگ
 مدیریت امور انرژي  1 سازمان برنامه و بودجه 
 وري حمل و نقل هاي اقتصادي و مدیریت بهره مدیریت کل دفتر ارزیابی 3 وزارت راه و شهرسازي 

 ریاست انجمن   2 هاي خدمات انرژي ایرانانجمن شرکت 
 ریاست هیات مدیره انجمن  3انجمن انرژي ایران 

 ریاست هیات مدیره انجمن  3 انجمن علمی مدیریت مصرف انرژي ایران
 مدیریت بورس انرژي  1 سازمان بورس و اوراق بهادار

 پایدار  توسعه و  زیست محیط المللیبین  امور مدیریت کل *  وزارت امور خارجه
 معاونت انرژي  * جمهوري   ریاست پیشرفت و  تحول هايهمکاري مرکز

 مدیریت کل دفتر امور بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژي  * وزارت صنعت، معدن و تجارت 
 کشاورزي  ترویج و  معاونت پژوهش و فناوري سازمان تحقیقات، آموزش *  وزارت جهاد کشاورزي 

 پتروشیمی  و  پاالیشی صنایع انرژي، ریاست کمیسیون *اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران
 ریاست کمیسیون انرژي   * سازمان نظام مهندسی کشور 

هاي احتمالی  سازمان خود استفاده کرده و یا جهت همکارياند تا از نتایج پروژه براي اقدامات آتی در در جلسات در نظر گرفته شده "ناظر "نفعان به عنوان این ذي* 
 شوند.   در بازار آگاه

 شونده ) مطلع3کننده و ) مشارکت 2) متولی؛ 1
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 سناد باالدستی  ا -2-1

فصول   اند؛ با این هدف کهشدهشناسایی و تحلیل    که مرتبط با موضوع پروژه هستند  کشور  اسناد باالدستی  در این پروژه،

 .  الزامات آنها را رعایت کنند تدوین خواهند شدکه در این پروژه  اسناديمشخص شده و  MRVمشترك آنها با نظام 

تلقی    MRVبه عنوان سند پشتیبان براي پروژه تدوین نظام  توانند  میالزم به ذکر است که برخی از این اسناد باالدستی  

 اند.  و در ادامه معرفی شدهشناسایی  2-1جدول  به شرحاین پروژه  برايپشتیبان  قوانین اسناد باالدستی و .شوند

 اسناد باالدستی و پشتیبان  -2-1 جدول

 عنوان سند  سال ابالغ 
 قانون الحاق دولت به کنوانسیون تغییر آب و هوا (مصوب مجلس شوراي اسالمی)  1375
 شوراي اسالمی)قانون الحاق دولت به پروتکل کیوتو (مصوب مجلس  1384
 نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا (هیات دولت) آئین  1391
 انرژي  مصرف الگوي اصالح قانون 1389
 قانون هواي پاك (مصوب مجلس شوراي اسالمی)  1396
 رهبري)  مقام معظم  زیست (ابالغ محیط کلی هاي سیاست 1394
 پذیر و ارتقاي نظام مالی کشوررقابت قانون رفع موانع تولید  12ماده  1394
 نامه هیات وزیران (ابالغ معاون اول رئیس جمهور)   تصویب 1394
 برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم (سازمان محیط زیست)   1396
 )  برنامه ششم توسعه(سند اقتصاد کم کربن   1396
 ها (هیات وزیران)   ساختمانجویی مصرف انرژي در نامه اجرایی صرفه آئین  1396
 محیط زیست (شوراي عالی انرژي کشور)  و انرژي سازيبهینه بازار ایجاد نامهآئین  1396
 زیست محیط  و انرژي سازيبهینه بازار ایجاد اجرایی نامهآیین در ساتبانهاد تخصصی  کار گردش 1397
 جویی در مصرف انرژي) (ویرایش جدید)  ایران (صرفه ساختمان ملّی مبحث نوزده مقررات 1398

 ) 1375قانون الحاق دولت به کنوانسیون تغییر آب و هوا ( -1-2-1

 هواي سازمان ملل ملحق شود. وکه به کنوانسیون تغییر آب شدهقانون به دولت اجازه داده  طبق این

 ) 1384قانون الحاق دولت به پروتکل کیوتو ( -2-2-1

 قانون   و یکصد و سی و نهم  شود با رعایت اصول پنجاهمهوري اسالمی ایران اجازه داده میبه دولت جمدر این قانون  

  اقدام و اسناد مربوط   اوهوآب  تغییر  کیوتو از ملحقات کنوانسیون  پروتکل  به  الحاق  به  نسبت  ایران  اسالمی  جمهوري  اساسی
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کنوانسیون در   14  پروتکل و ماده   18  از ماده  استفادهرا تسلیم نماید. دولت جمهوري اسالمی ایران در صورتی مجاز به  

 .تصویب مجلس شوراي اسالمی برسد که در این مورد مراتب به استمورد حل اختالف 

 ) 1391نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا (آئین -3-2-1

هاي الحاقی راهبردهاي اجرایی کشور در این زمینه  پروتکلهوا و ونامه اجرایی کنوانسیون تغییر آبهیئت وزیران در آئین

 را مقرر کرد که برخی از آنها عبارتند از: 

 . ها و سازوکارهاي الزم براي تحقق اهداف کنوانسیونایجاد زیرساخت -1

 . اي لخانهکاهش انتشار گازهاي گ   کربن به منظورفزایش سهم منابع انرژي کماصالح الگوهاي تولید و مصرف انرژي و ا  -2

 .هواوایجاد آمادگی الزم جهت پیشگیري و مقابله با پیامدهاي سوء تغییر آب   -3

 . ايهاي اقتصادي به منظور ایجاد انگیزه براي کاهش انتشار گازهاي گلخانهتوسعه استفاده از مشوق -4

خارجه، اقتصاد، بهداشت، کشاورزي،    هاي خانهنامه کارگروه ملی تغییر اقلیم متشکل از نمایندگان وزارتمطابق این آئین

)، سازمان انرژي اتمی و سازمان  و بودجه  ریزي (سازمان برنامهشهرسازي، صنعت، نفت، نیرو، ارتباطات، معاونت برنامهوراه

 شود که برخی از وظایف آن به شرح زیر است: زیست تشکیل میملی استاندارد با وظایف معین در سازمان محیط

 .الذکري جهت تحقق اهداف و اجراي مفاد کنوانسیون در چارچوب راهبردهاي فوقریز برنامه -1

هاي  اي و اهداف کمی و کیفی مرتبط با آنها و تعیین وظایف دستگاه تعیین راهبردهاي کاهش انتشار گازهاي گلخانه  -2

   .سالههاي پنجعضو به منظور تحقق اهداف ساالنه و افق

 . ها و ارائه گزارش ساالنه و بررسی و تصویب گزارش ملیتگاهدس بررسی و تلفیق گزارش -3

ارچوب  لی در چالمللی و مهاي بینها براي استفاده بهینه از ظرفیتهاي پیشنهادي دستگاهژهبندي پروبررسی و اولویت  -4

 .اهداف کنوانسیون

 . اي مصوبهالمللی جهت اجراي پروژهسازي و پیگیري استفاده از اعتبارات بینظرفیت -5

 ساالنه.  ز جمله در خصوص نحوه تهیه گزارشهايهاي الزم اشریزي جهت اجراي آموزبرنامه -6
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اي در بخش مصرف سوخت خانگی و ارائه آن به کارگروه  گزارش انتشار گازهاي گلخانه  نامه مسئولیت تهیهدر این آئین

 اشته شده است. شهرسازي و با همکاري وزارت کشور گذوملی بر عهده وزارت راه

 ) 1389(  انرژي مصرف الگوي اصالح قانون -4-2-1

  از   کاستن  که بدون  ايگونه  به  شود،می  مصرف  و  وارد  تولید،  کشور  در  که  هاییانرژي  انواع  کاربرد  ،قانون  این  براساس

  و   بازدهی  افزایش  و  کرده  مصرف جلوگیري  پایان  تا  تولید  نقطه  از  انرژي  اتالف  از  اجتماعی،  رفاه  و  یمل   تولید  سطح

 شود،   باعث  را  زیست  محیط  از  حفاظت  و  پایدار  توسعه  به  بهتر، کمک  برداريبهره  انرژي،  از  اقتصادي  استفاده  وري،بهره

 ی، خانگ  يهابخش  يبرا  يانرژ   يهامصرف ماهانه حامل  يالگو   ،قانون  ین . بر اساس اشود می  سازيو بهینه  مدیریت

مندکردن  قانون هدف  ارچوبچ  در  الگو  داخل  مصارف  براي  شده  درنظرگرفتهیارانه  و    شودیم  یینتع  یرهو غ  یعموم  ي،تجار 

 . شودیم  جبران الگو از خارجین مشترک یضی تبع نرخ محل ز ا  هایارانه

ارچوب این قانون مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف به اجراي استانداردها و معیارهاي برچسب انرژي  در چ

  بر برقی شده و کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان این وسایل موظفند بر مبناي معیارهاي ابالغ تجهیزات و وسایل انرژي

هاي اجرایی و نهادهاي دولتی و نظامی موظفند برچسب انرژي را بر روي کاال نصب کنند. کلیه دستگاه  ،شده این مؤسسه

 بري خریداري کنند.  الگوي مصرف سطوح انرژيتجهیزات مورد نیاز خود را بر اساس بهترین 

  است   شهرسازي موظف  و   مسکن  ، وزارتدر این قانون ذکر شده که در اجراي قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

  را  شهرسازي همچنین و سبز ساختمان سوي به گیريجهت با را هاساختمان در انرژي مصرف جوییصرفه هاينامهآیین

ها منوط به  مذکور تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند. صدور گواهی پایان کار توسط شهرداري   الگوي  بر  منطبق

 اجراي این مقرره است.  

  حاملهاي   انواع  مصرف  براي  الزم   کنترلی  هايسامانه  با تعبیه  موظفند ظرف پنج سال  عمومی  و  دولتی  مؤسسات  کلیه

  اجرا   منظور  به  انرژي  ممیزي  انجام  عمومی هم باید  و  اجرائی  هايند. دستگاهنمای  اقدام  خود  اداري  ساختمانهاي  در  انرژي

 را در دستور کار قرار دهند.  خود  کارکنان  آموزش و مربوطه هايساختمان در  انرژي  مدیریت  سامانه و کنترل

 همسان   فنی  دستورالعملنفت موظفند    و  نیرو   هايوزارتخانه  کشور،  در  آب  و  گاز  برق،  مصرف  و  تولید  مدیریت  منظور  به
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 و   ابالغ  تعیین،   را  هوشمند  شبکه  کنترل  و   گیرياندازه  و تجهیزات  زیرساخت  برداريبهره  و   نصب  تأمین،  ساخت،   طراحی،

  سامانه   به  تجهیزات مجهز   و  کنتورها   با   را   موجود  مشترکین  همه  کنتورهاي  سال  پنج  مدت  ظرف  نمایند و حداکثر  اجرا

 جایگزین نمایند.   روزآمد اطالعاتی فناوري و  بار  هوشمند کنترل

  حمل   صنعت، کشاورزي،  هايبخشدر    1انرژي  ویژه  مصرف  کاهش  به  نسبت  ساله  هر  شده که  مکلف  در این قانون دولت

  راهبردي  نظارت   و   ریزيبرنامه رسانی کند. معاونتاطالع ساالنه  صورت  به  و  نماید اقدام  خانگی   و تجاري  عمومی،  نقل  و

  هاي وزارتخانه  از  را)  برق  و  ها  فرآورده  گاز،  نفت،(   انرژي  بخش  بار اطالعات  یک  ماه  شش  هر  است  موظف  2جمهور  رئیس

طریق  و  أخذ  نیرو  و  نفت وزارتخانه  مردم  عموم  اطالع  به  هارسانه  از    و   هاوزارتخانه  سایر  و  نیرو  و  نفت  هايبرساند. 

  جویی صرفه  به   مربوط  اقدامات  و  سیاستها  اثربخشی  میزان  از  گزارشی  ساالنه  قانون موظفند  این  در  مسئول  هايدستگاه

  رئیس   نظارت راهبردي  و   ریزيبرنامه  معاونت   به  را  انرژي  کننده مصرف   اقتصادي  بخشهاي  و   حاملها  تفکیک  انرژي به 

 . دارند ارسال شوراي اسالمی مجلس  و وزیران هیأت  به آن انعکاس و  بنديجمع جهت جمهور

 )  1396انون هواي پاك (ق -5-2-1

پروژه و  واحدها  قانون،  این  ارزیابی زیستبر طبق  یا جدید که مشمول  فعالیت  حال  در  متوسط  و  بزرگ  محیطی  هاي 

و ارسال اطالعات روزآمد به مرکز پایش سازمان    3ايهاي پایش برخط لحظهاندازي سامانهشوند موظف به نصب و راهمی

برداري آنها منوط به اجراي این مورد است. همچنین کلیه مراکز،  هاي بهرهدور و تمدید پروانهمحیط زیست هستند و ص

گیري آلودگی  برداري و اندازهواحدهاي صنعتی و تولیدي، حسب تشخیص سازمان محیط زیست مکلفند نسبت به نمونه

 هوا در فاصله زمانی ممکن و در چهارچوب خوداظهاري در پایش اقدام کنند. 

ها و  ها در موتورخانهکننده هوا ملزم به رعایت حدود مجاز انتشار آالیندهبرداران منابع ثابت آلودهاین قانون تمامی بهره  در

هاي احتراقی خود هستند و باید از سوخت مناسب (ترجیحاً گاز شهري) استفاده کنند. معاینه فنی ساالنه موتورخانه سامانه

 
 

 .استمحصول  ي ارزش اقتصاد و یدواحد تول  ازاي به انرژي مصرف منظور  1
 بودجه  و برنامه سازمان  2
 آنالین  3
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مجاز  شده از سوي سازمان ملی استاندارد ایران مطابق با حدود  صالحیتهاي تأییدکتهاي احتراقی توسط شرو سامانه

ان یا مسئوالن مراکز اداري، خدماتی، بهداشتی، عمومی و تجاري که موجبات آلودگی هوا را  ها است. مالکانتشار آالینده

فراهم کنند پس از یک مرتبه تذکر کتبی، به جزاي نقدي محکوم شده و درصورت تکرار امکان تعطیلی موقت از شش تا  

 شوند.  رفا مشمول جزاي نقدي میماه براي آنها درنظر گرفته شده است. منابع آالینده خانگی در کالنشهرها ص 24

 ) 1394زیست ( محیط کلی هاي سیاست  -6-2-1

اي به روساي قوا، سیاستهاي کلی محیط زیست  قانون اساسی، در نامه  110مقام معظم رهبري در اجراي بند یک اصل  

 را ابالغ کردند. برخی از این سیاستها عبارتند از: 

 . هاي غیرمجاز دگیپیشگیري و ممانعت از انتشار انواع آلو -1

 شاخصهاي و استانداردها  رعایت  به  الزام  و  اقلیم نامساعد تغییرات  وپایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آالینده هوا    -2

 . محیطی زیست

 . صنعتِ کم کربن -3

انتقال و توسعه  المللی در حرکت به سوي اقتصاد کم کربن و تسهیل  هاي بینها و مشوقگیري مؤثر از فرصتبهره  -4

 . هاي مرتبطها و نوآوريفناوري

 . زیست محیط ملّی یکپارچه نظام  ایجاد -5

 محیطی.  زیست تهدیدات با  مقابله و اقلیم تغییرات مدیریت -6

 ) 1394( پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور قانون رفع موانع تولید رقابت 12اده م -7-2-1

اي و کاهش مصرف انرژي در بخشهاي  گازهاي گلخانهانتشار  سازي، کاهش  هاي بهینهه منظور اجراي طرحدر این قانون ب

گذاران بخش خصوصی و عمومی با ا متقاضیان و سرمایهبشود  ه وزارت نفت اجازه داده میبمختلف از جمله ساختمان،  

بندي اجرا و  محیطی، زمانزیستاولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید. توجیه فنی و اقتصادي و 

تعهد دولت در هر اقتصاد می  بازپرداخت و سقف  به تصویب شوراي  نفت  پیشنهاد وزارت  با  از طرحها  تعهد    رسد.یک 
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عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات  به  مقررههاي موضوع این  گذاريبازپرداخت اصل سرمایه

حاصل  سوخت صرفه (نفتجویی  به    شده  سالهاي سررسید  در  نفت  وزارت  اعالم  از  پس  پروژه  هر  در  را  معادل)  خام 

 نماید. داري کل کشور) منظور و تسویه حساب میگذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانهسرمایه

 است:   مکلف بر طبق این ماده دولت

 جویی، صرفه  درآمد،  محل  از  و  مورد  حسب  را  حاصله  ارزش  یا  فعمنا  و  شدهجوییصرفه  یا   شده  تولید  خدمت  یا  کاال  -1

 .کند خریداري  حاصله  ارزش یا منافع

  ماده   این  موضوع  اقدام  منافع یا  متعلقه هايهزینه  سایر  و  قانونی  عوارض  و دولتی  حقوق  و گذاريسرمایه  سود   و اصل  -2

 . نماید پرداخت آنان به را

شده و منافع یا  جوییمجوز صادره نسبت به فروش کاال یا خدمت تولید شده یا صرفهتوانند طبق قرارداد یا  اشخاص می

 برداري و استفاده از آنها اقدام نمایند. گذاري یا اقدام در داخل یا خارج کشور و یا بهرهارزش حاصله از سرمایه

اقتصادي و    -نامه، توجیه فنیقراردادهاي موضوع این آییناشاره شده که در کلیه    12نامه اجرایی ماده  همچنین در آیین

اندازهزیست نحوه  کشور،  موجود  به سطح  نسبت  فناوري  برتري  و صحهمحیطی،  (گیري  امکانM&Vگذاري  پذیري  )، 

گذاري، بهاي محصوالت مورد خرید، سقف تعهدات بازپرداخت از محل درآمد حاصله، جدول دریافت و بازپرداخت سرمایه

هاي انجام شده، با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط جوییگذاري و یا یارانه صرفهت و پرداخت بالعوض بابت جبران سرمایهدول

 رسد.به تصویب شوراي اقتصاد می

 )   1394نامه هیات وزیران (صویبت  -8-2-1

برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش  هاي اجرایی موظف به اجراي اقدامات مربوط در  هیئت وزیران مقرر کرد کلیه دستگاه

گلخانه گازهاي  (انتشار  هستند.۱INDCاي  مصوب  اعتبارات  حدود  در  تصویب  )  این  اساس  انتشار  “نامه،  بر  محاسبات 

اي انجام شده سیستم ریزي کاهش انتشار گازهاي گلخانهو بر این اساس برنامه  بوده  IPCC ۲2006براساس دستورالعمل  

 
 
1 Intended Nationally Determined Contributions (INDC) 
2 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
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گذاري انتشار و نحوه اجرایی شدن استقراریافته و صحه  2020تا پایان سال    ۱گیري ملیو گزارشگذاري  صحهپایش،  

 .”دکاهش انتشار را در سطح ملی کنترل خواهد نمو 

 )  1396(  سند اقتصاد کم کربن -9-2-1

اولین سندي که با موضوع تغییر اقلیم در دولت یازدهم تدوین شد و به عنوان پیوست برنامه ششم توسعه مدنظر قرار  

 د.  بریندهاي زیست محیطی را به سمت اقتصاد و حفظ منافع کشور پیش میآفر کهگرفت، سند اقتصاد کم کربن است،  

 ) 1396( برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم -10-2-1

هوا، پروتکل کیوتو، توافقنامه پاریس مصوبات وایجاد بستر الزم براي اجراي تعهدات ایران در کنوانسیون تغییر آب   با هدف

)، برنامه راهبرد  INDCدهی تحت اهداف مورد نظر مشارکت ملی (آتی تحت آن و نیز ایجاد زیرساختهاي پایش و گزارش

منابع آب، کشاورزي و امنیت غذایی، منابع طبیعی و تنوع زیستی و    هاي کاهش انتشار، مدیریت ملی تغییر اقلیم در بخش

 است. تنظیم شدهتوسط سازمان حفاظت محیط زیست بهداشت 

هاي تجدیدپذیر و  اي، افزایش کارایی انرژي، افزایش سهم انرژيدر این برنامه در بخش کاهش انتشار گازهاي گلخانه

هاي قیمتی/ تشویقی/ تنبیهی به منظور افزایش کارایی انرژي  کشور، اصالح سیاستکربن در سبد سوخت  هاي کمانرژي

هاي اقتصادي  هاي فرایندي، ابزارها و مشوقکربن در واحدهاي کمهاي تجدیدپذیر، استفاده از تکنولوژيو توسعه انرژي

 هاي بازارمحور مورد تأکید قرار گرفته است. و مالی و نیز ایجاد مکانیزم

درصد    33برنامه وزارت صنعت و وزارت راه و شهرسازي مجري ارائه برنامه کاهش شدت مصرف انرژي به میزان    در این

کم اقتصاد  سند  با  (مطابق  برنامه ششم  انتهاي  و  در  افزایش    50کربن)  طریق  از  توسعه  هشتم  برنامه  پایان  تا  درصد 

شهرسازي همچنین با  واند. وزارت راهنرژي باال شدهتسهیالت جهت تولید و عرضه لوازم خانگی و صنعتی با راندمان ا

زیست، سازمان ملی استاندارد و مرکز آمار ایران مجري کاهش مصرف سرانه انرژي بخش خانگی  همکاري سازمان محیط

  هاي ششم و هشتم توسعه از طریق اصالح استانداردها و مقررات ملی درصد به ترتیب تا پایان برنامه  15و    5به میزان  

 
 
1 National MRV system 



  
 

 EEEB-98540-Final 18 سازان صنعت تاسیسات بهینه 

المللی  هاي بینساختمان و غیره هستند. این برنامه ادامه روند منطقی نمودن قیمت حاملهاي انرژي تا رسیدن به قیمت

هاي  هاي قانونی بلندمدت به منظور توسعه انرژياست. ارائه تشویقبینی کردههاي شناور متناسب با فوب را پیشقیمت

بهره  هاي کممنابع تجدیدپذیر به میزان نرخ تورم در هر سال و اعطاي وام  تجدیدپذیر، تعدیل تعرفه خرید تضمینی برق از

 هاي تشویقی این برنامه است. هاي تجدیدپذیر از سیاستبه بخش خصوصی جهت توسعه انرژي

ایجاد سازوکار ممیزي و گزارش برنامه  این  در  انتشار گازهاي گلخانههمچنین  و  انرژي  بنگاهدهی مصرف  در  هاي  اي 

محیطی براي  هاي زیستکربن و پایش برنامه و رفع موانع و تنگناهاي آن، تعیین جریمهدي مطابق سند اقتصاد کماقتصا

ها، تدوین قوانین براي جلوگیري از صادرات  ، به روزرسانی قوانین مرتبط با جریمهMRVواحدهاي متخلف بعد از مرحله  

گذاري کربن و تدوین مالیات  محیطی در کشور، قیمتهاي زیستیندهبر، ایجاد بازار تجارت نشر کربن و آالکاالهاي انرژي

کربن، و  بهره و کمهاي گمرکی براي واردات تجهیزات پراي، ایجاد مشوقکربن، تدوین استاندارد انتشار گازهاي گلخانه

 گرفته است. اي در سطح ملی مورد توجه قرار دهی انتشار گازهاي گلخانهایجاد سیستم محاسبه، ثبت و گزارش

 توان به موارد زیر اشاره کرد: از جمله اهداف این برنامه می

توافقنامه پاریس  و    پروتکل کیوتو،  کنوانسیون تغییر آب و هوا هاي الزم به منظور اجراي تعهدات    زیرساختایجاد   -

 . و مصوبات آتی تحت آن

 . تحت اهداف مورد نظر مشارکت ملیدهی گزارشو  پایشکاهش انتشار و ایجاد زیرساختهاي اجراي تعهدات   -

 در  کربن  ردپاي  و  اي گلخانه  گازهاي  انتشار کاهشهاي راهبردي فرابخشی معرفی شده در این برنامه براي  یکی از برنامه 

 بازار  هايمکانیسم ایجاد و مالی اقتصادي، مشوقهاي  و کشور، استفاده از ابزارها جتماعیا   -  اقتصادي توسعه هايبرنامه

هاي اجرایی پیشنهاد شده در این سند شامل دو موضوع زیر است که مستقیما با پروژه  محور است. در همین راستا، برنامه

 ارتباط دارد:  MRVتدوین نظام 

 هاي اقتصادي  بنگاه اي دردهی مصرف انرژي و انتشار گازهاي گلخانهایجاد سازوکار ممیزي و گزارش  -

 ایجاد بازار تجارت کربن   -
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 )   1396ها (جویی مصرف انرژي در ساختماننامه اجرایی صرفهآئین -11-2-1

گیري به سوي ساختمان سبز، حداکثر ظرف دو سال پس از  هاي اجرایی را موظف کرد براي جهتدولت کلیه دستگاه

هاي اجرایی را براي  انرژي و تعیین وضعیت ساختمان خود اقدام و برنامهابالغ مقررات ملی ساختمان، نسبت به ممیزي  

نسبت به انجام اصالحات    1399بهبود عملکرد مصرف و رسیدن به حد الگوي مصرف انرژي تهیه و حداکثر تا پایان سال  

 .هاي کنترلی الزم اقدام نمایندساختمانی و تعبیه سامانه

هاي داراي صالحیت  هاي اجرایی توسط شرکتهاي دستگاهده انرژي ساختمانهمچنین صدور گواهی ممیزي و تعیین ر

ها، توسط اشخاص داراي صالحیت از وزارت  از سازمان برنامه و بودجه کشور در تخصص مربوط و در مورد سایر ساختمان

 شهرسازي انجام خواهد شد. وراه

 ) 1396محیط زیست ( و انرژي سازيبهینه بازار ایجاد  نامهآئین -12-2-1

زیست به  سازي انرژي و محیطبر ایجاد بازار بهینه  ، که توسط شوراي عالی انرژي کشور تدوین شده است،نامه این آیین

سازي  جویی انرژي با تأکید بر گسترش فعالیت بخش خصوصی در حوزه بهینههاي صرفهمنظور انجام معامالت گواهی

محیط و  میانرژي  تأکید  حاملکند.  زیست  زمانی  و  بخشی  قیمت  اختالف  اساس  بر  بازار  این  و  عملکرد  انرژي  هاي 

جویی شده حامل انرژي دریافت  توانند معادل انرژي صرفهجویی انرژي میزیست خواهد بود. دارندگان گواهی صرفهمحیط

کنندگانی هم که بیشتر  د. مصرفکرده و آنرا به فروش برسانند و یا مستقیماً گواهی را در بازار بورس انرژي ایران بفروشن

توانند تمام یا بخشی از مصرف مازاد خود را بصورت گواهی از این  از مقدار معیار مصوب انرژي مصرف کرده باشند، می

 بازار تأمین نمایند. 

 اختصار عبارت است از: ه نامه وظایف هر یک از نهادهاي اجرایی، تخصصی و فنی را شرح داده که باین آئین

هاي اجرایی بازار، تصویب نظام  عالی انرژي کشور): تدوین مقررات و دستورالعمل  جویی انرژي (شورايیون صرفهکمیس

جویی  اي، نظارت بر تأیید میزان صرفهجویی انرژي و کاهش انتشار گازهاي گلخانهآزمایی صرفهگیري و راستیثبت، اندازه

 هاي انرژي و حل اختالف بازیگران بازار. محاسبه قیمت حامل ها، بررسی مبنايانرژي و دوره زمانی صدور گواهی
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با بهینهشرکت بهینه ارتباط  اندازهسازي حاملسازي مصرف سوخت: در  انرژي؛ تهیه و تنظیم نظام ثبت،  گیري و  هاي 

هاي مصوب و ها هر ماه یکبار براي طرحجویی انرژي و اجراي این دستورالعملآزمایی و ارائه به کمیسیون صرفهراستی

 جویی انرژي. ارائه گزارش و ناشر گواهی صرفه

هاي فسیلی با منابع تجدیدپذیر؛ تهیه و تنظیم نظام  سازي انرژي الکتریکی و جایگزینی سوخت: در ارتباط با بهینهساتبا

هر ماه یکبار براي  ها  جویی انرژي و اجراي این دستورالعملآزمایی و ارائه به کمیسیون صرفهگیري و راستیثبت، اندازه

 جویی انرژي. هاي مصوب و ارائه گزارش و ناشر گواهی صرفهطرح

سازي مصرف سوخت،  هاي بهینهآوري و سازماندهی اطالعات الزم از شرکتمعاونت علمی فناوري ریاست جمهوري: جمع

زیست؛ سازي انرژي و محیطهینهزیست و بازار بورس انرژي ایران براي تدوین گزارش عملکرد بازار بساتبا، سازمان محیط

گزارش فناوريتهیه  تأمین  و  معرفی  نیز  و  بازار  فعالین  عملکرد  ارزیابی  و  پایش  بهینههاي  نوین  و  هاي  انرژي  سازي 

 پذیر. هاي تجدیدزیست و انرژيمحیط

 ) 1397(  بازار ایجاد اجرایی نامهآیین  در ساتبا  کار گردش -13-2-1

زیست،  محیط  سازي انرژي ونامه اجرایی ایجاد بازار بهینهنهاد تخصصی ساتبا بر اساس آیینهدف از تعیین گردش کار  

 ) است.  M&Vگذاري (گیري و صحهاندازهارچوب تعامالت متقاضی با سایر ارکان بازار و تهیه نظامنامه تعیین چ

توسط متقاضی، دریافت    M&Vاست: انتخاب شرکت  گردش کار این نهاد به طور خالصه به این صورت طراحی شده

با متقاضی    M&Vجویی انرژي از متقاضی، دریافت گزارش مبادله قرارداد  گزارش پتانسیل بهبود ناشی از اقدامات صرفه

سازي  هاي الزم، استخراج خط مبنا و غیره، اجراي راهکارهاي بهینهگیريمانند اندازه  M&Vو احصاي شرایط مرتبط با  

به نهاد تخصصی بصورت    M&Vشده و ارائه گزارش  بندي ارائهدر چهارچوب برنامه زمان مصرف انرژي توسط متقاضی  

کننده حاملهاي  هاي عرضهشده به شرکتجویی حاصلو اعالم تأیید صرفه  M&Vاي  هاي مرحلهاي، بررسی گزارشمرحله

 منظور صدور گواهی. ه انرژي ب

هاي  گیري، توامندسازي و آموزش شرکتهاي گزارشسازي و اجراي دستورالعملو پیاده  M&Vهمچنین تدوین نظامنامه  

M&V  جویی و ارزیابی و صدور گواهی صالحیت براي آنها و نظارت بر عملکرد آنها، ارائه پیشنهاد زمان صدور گواهی صرفه
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شده  هایتاً حل هرگونه اختالف حادثهاي مختلف به شوراي اقتصاد و نجویی انرژي در حوزهانرژي براي طرحهاي صرفه

و نیز معیارهاي صالحیت    M&Vدر این گزارش وظایف متقاضی و شرکت    عهده این نهاد است. ه  ب  M&Vبا موضوع  

 است. بیان شده M&Vهاي الزحمه شرکتهاي مشاور و حق، نحوه انتخاب شرکتM&Vبراي 

 ) 1398ش جدید (ویرای - ایران ساختمان ملّی بحث نوزده مقررات م  -14-2-1

جویی انرژي در زمان اخذ پروانه ساختمان به  در این مبحث مدارك مورد نیاز براي تأیید ساختمان از نظر ضوابط صرفه

 است:  صورت زیر عنوان شده

الف) چک لیست انرژي؛ شامل: مشخصات ساختمان، اطالعات طراحی، رتبه انرژي ساختمان، مشخصات کلی عناصر  

ها و نورگیرهاي  وري انرژي آنها، جزئیات مربوط به پنجرهپوسته خارجی، جزئیات مربوط به جدارهاي ساختمان و بهره

مکانیکی و تأسیسات الکتریکی و تجهیزات، کاربري  هاي تأسیسات  وري انرژي آنها، مشخصات کلی سیستمسقفی و بهره

ساختمان، درجه انرژي ساالنه محل استقرار ساختمان، سطح زیربناي مفید، گروه ساختمان، نحوه استفاده از ساختمان،  

هاي حرارتی مصرفی در ساختمان، مشخصات  روش مورد استفاده براي طراحی ساختمان، مشخصات فنی مصالح و عایق

هاي  حلمکانیکی و برقی و بازدهی انرژي آنها، مشخصات حرارتی انواع جدارهاي پوسته خارجی و مجموعه راه  هايسیستم

 شده، پارامترهاي مربوط به روش انتخابی مدلسازي انرژي و غیره. فنی مورد استفاده و الزامات تعیین

افزار محاسبه، فهرست ، مشخصات نرمشدههاي انجامب) اطالعات مدلسازي انرژي؛ شامل خالصه محاسبات و تحلیل

افزار و  شده، اطالعات خروجی نرممدلسازي و فرضیات در نظر گرفته  بر در ساختمان، روشامکانات و تجهیزات انرژي

ها و  گرم مصرفی، سیستم گرمایش، سرمایش، فن میزان مصرف انرژي تفکیکی (روشنایی، تجهیزات داخلی، سیستم آب

 افزار و غیره. شده توسط نرمها)، خطاهاي احتمالی اعالمتهویه مطبوع نظیر پمپدیگر تجهیزات سیستم 

  هاي نقشه  خارجی ساختمان،  پوستۀ  اجرایی  جزئیات  و  مقاطع  نماها،  بام،  پالن  طبقات،  پالن  شامل  هاي ساختمان:ج) نقشه

 محل   باید  مقاطع  و   نماها  بام،  الن پ  پالن طبقات،  هاينقشه  در.  هستند  ساختمان  الکتریکی  تأسیسات   و  مکانیکی  تأسیسات

 باشد.  شده مشخص  انرژي مصرف در جوییصرفه نظر میزان از  ساختمان گروه  با متناسب حرارتی کاريعایق
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 گذاري  دهی و صحه گیري، گزارشاندازه هاينظاممعرفی فصل دوم: 

در اصل بر اساس متن کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل    "MRV"یا    "گذاري دهی، صحهگیري، گزارشاندازه"عبارت  

)1UNFCCC گیري،  آنها قابل اندازه  ايهاي ملّی کشورها در مورد میزان انتشار گازهاي گلخانه) که خواسته است گزارش

متناسب ملّی   است. همچنین در ادبیات این کنوانسیون در مورد اقدامات  مطرح شده  ،دنگذاري باش دهی و صحهگزارش

ها فضا را ها باشند. این ویژگی) نیز مطرح شده که اقدامات این چنینی باید حائز این ویژگی2sNAMAکاهش انتشار ( 

بررسی بینبراي  گلخانههاي  گازهاي  انتشار  به سمت کاهش  از عزم جهانی  یکپارچهالمللی  به وسیله  ادبیات  اي  کردن 

المللی، انتقال تکنولوژي، دانش و تجربه  هاي بینگذاريه و نیز امکان سرمایهدهی کشورهاي مختلف فراهم کردگزارش

سازد. همچنین الزمه حضور کشورهاي دنیا در کنوانسیون تغییر اقلیم و معاهدات وابسته آن نظیر توافقنامه  را میسر می

) بوده و الزمه ارائه  4BURروزرسانی دوساالنه (به) و گزارشهاي  3NCپاریس، ارائه گزارشات منظمی مانند گزارش ملّی (

شده در  اي و اقدامات انجامدهی گازهاي گلخانهگیري و گزارش، برخورداري از سیستم منسجمی براي اندازهاین گزارشها 

 .  استسطح ملّی براي کاهش انتشار این گازها 

 عبارتند از: MRVاجزاي نظام 

ها و پارامترهاي کلیدي مهم براي ارزیابی پیشرفت کلی پروژه و گیري دادهازهآوري و اند): جمعMگیري (اندازه -

 اثربخشی اقدامات کاهش. 

انتشار گازهاي گلخانه): اطالعRدهی (گزارش - ارائه و گزارشرسانی  دهی اي، مقادیر کاهش و منابع جانبی و 

 شده به شکل شفاف و استاندارد. گیريهاي اندازهداده

(صحه - داده  ):Vگذاري  ارائهکنترل  کاملهاي  ارزیابی صحت،  و  دادهشده  دقت  و  تطابق  اطالعات  بودن،  و  ها 

 گذاري شخص ثالث مستقل. شده توسط فرآیند صحهگزارش

 
 
1 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
2 Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) 
3 National Communications (NC) 
4 Biennial Update Report (BUR) 
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هاي کاهش انتشار الزم است یک  ها و پروژهبراي برآورد میزان دستیابی به اهداف کاهش انتشار و همچنین اثر سیاست

 MRVشود. این نظام  کاهش انتشار نامیده می  MRVگذاري برقرار شود که نظام  دهی و صحهگیري، گزارشنظام اندازه

  تواند براي پیش بینی اثرات (قبل از انجام) و یا برآورد مقادیر واقعی اثرات (پس از انجام) مورد استفاده قرار گیرد.می

ها،  اي از این روش هاي مختلفی وجود دارد. خالصهاي روشاي گلخانه ها بر انتشار گازهها و پروژهبراي ارزیابی اثر سیاست

 ده شده است. آور 1-2جدول  رها دگذاري هر یک از این روش دهی و نحوه صحههاي مورد نیاز، نوع گزارشداده

 اي  ها بر انتشار گازهاي گلخانهها و پروژههاي ارزیابی اثر اجراي سیاستانواع روش -1-2 جدول
 گیري اندازه 

 گذاري صحه دهی گزارش
 هاي مورد نیاز داده روش

هاي  براي اهداف و سیاست
 کاهش انتشار

استاندارد اهداف کاهش  " •
  "Protocol GHGانتشار 

براي اهداف کاهش انتشار  
 هاتعیین شده توسط دولت

استاندارد سیاست و اقدام  " •
Protocol GHG"   براي

 هاي کاهش انتشار سیاست
راهنماهایی که طبق پیمان   •

ها  NDCپاریس براي ردیابی  
-و توسط کشورها توسعه می

 . یابند
 

 هاي کاهش انتشاربراي پروژه 
هاي  هاي پروژهشناسیروش •

 (CDM)مکانیزم توسعه پاك 
اي پروتکل  استاندارد پروژه •

GHG  
 GS)1(گلد استاندارد   •
• 2VCS 

 براي اهداف کاهش انتشار 
گازهاي  سیاهه انتشار ملی  •

 اي گلخانه
بسته به نوع هدف ممکن   •

است اطالعات مربوط به  
انتشار و حذف در بخش زمین  
و واحدهاي انتشار قابل مبادله  

(مانند اعتبارات کربن و  
مجوزهاي قابل مبادله) مورد  

 نیاز باشند. 
 

هاي  ها و پروژهبراي سیاست
 کاهش انتشار

سازي  بر اساس روش کمّی  •
سیاست/پروژه  انتشارات و نوع  

 شود. مشخص می
هاي معموال شامل داده •

-فعالیت، ضرایب انتشار و داده
-اقتصادي می-هاي اجتماعی

 شود. 

 نفعان داخلی براي ذي •
به عنوان  UNFCCCبه  •

 NC ،BRبخشی از گزارشات  
 BURو 

به حامیان اجراي اهداف،   •
 ها ها و پروژهسیاست

دهی که  الزامات آتی گزارش •
پیمان   در آینده در چارچوب 

به بعد   2020پاریس و براي 
 توسعه خواهند یافت. 

 
 هاي کاهش انتشاربراي پروژه 

به برنامه مربوطه (مانند   •
CDM   (یا برنامه مبادله انتشار

که پروژه در چارچوب آن اجرا  
 شود. می

تواند در قوانین داخلی می •
 مشخص شده باشد. 

، بررسی  UNFCCCتحت  •
گزارشات به عنوان بخشی از  
فرآیندهاي مشاوره و تحلیل  

و ارزیابی و    (ICA)بین المللی 
 انجام   IAR)3(مرور بین المللی 

 شود. می
در پیمان پاریس یک فرآیند   •

  "بررسی کارشناسان فنی"
براي اطالعاتی که توسط  

شود، در نظر  کشورها ارائه می
 گرفته شده است. 

کاهش انتشاري  هاي در پروژه •
هاي صدور  که تحت برنامه

شوند (مانند  گواهی انجام می
CDM ،VCS ،GS   و ...)، نحوه
گذاري توسط آن برنامه  صحه

 شود.تعیین می

 

 
 
1 Gold Standard (GS)  
2 Verified Carbon Standard (VCS) 
3 International Assessment and Review (IAR) 
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 MRVهاي الزامی نظام  ویژگی -1-2

وجود ندارد،    MRVالمللی، هیچ دستورالعمل الزامی خاصی در مورد جزئیات ایجاد و تنظیم سازمانی  در میان مراجع بین

هاي  دهی میان بخشاین حال، اصول کلی براي ارتباط. با  [1]رد  زیرا این امر به شرایط ملی و ظرفیتهاي کشورها بستگی دا

 ي موجود ارائه شده است.  با ساختارها  MRVمختلف یک نظام 

هاي دیگر  اي که در اسناد و پروتکلدهی انتشار گازهاي گلخانهاصول مورد پذیرش کنوانسیون تغییر اقلیم در مورد گزارش

 هاي کاهش انتشار به آن اشاره شده عبارت است از: اي و پروژهمربوط به انتشار گازهاي گلخانه

باید به طور واضح توضیح دادهشناسیروش: فرضیات و  1شفافیت  -1 تا    شده  هاي موجود در یک گزارش کربن  باشد 

 کنندگان تسهیل گردد.ارزیابی و تکرار آن براي استفاده

هاي مورد استفاده و  هاي سالهاي دیگر مطابق باشد و روش: تمام اجزاي یک گزارش کربن باید با گزارش2هماهنگی  -2

 د تعریف باید هماهنگ باشد. هاي مورمنابع و چاهک

: تخمین میزان انتشار و کاهش انتشار کشورها باید با یکدیگر قابل مقایسه باشد و بنابراین همگی باید  3پذیريمقایسه  -3

 ) پیروي کنند.  4COPهاي مورد توافق کنفرانس اعضا (ها و فرمتاز روش

 باشد.  محدودهها و در کل تمامی منابع و چاهک ازازها : گزارش باید شامل انتشار و حذف تمامی گ5بودنکامل -4

صورت سیستمی نه باالتر و  ه  اي باشد که بهاي میزان انتشار و حذف باید به فراخور قضاوت به گونه: تخمین6دقت  -5

هاي مناسبی از روش  توانمیها تا حد ممکن کم باشد. در این مسیر  تر از مقادیر واقعی باشد و میزان عدم قطعیتنه پایین

 استفاده کرد.   IPCCمطابق با راهنماي 

 
 
1 Transparency 
2 Consistency 
3 Comparability 
4 Conference of Parties 
5 Completeness 
6 Accuracy 
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بسیار کمی از آن    دهد که بخشاي را به خود اختصاص میاز انتشار گازهاي گلخانه  سهم قابل توجهیبخش ساختمان  

طور غیرمستقیم براي تولید و انتقال مصالح ساختمانی در مرحله  ه  (یعنی کربنی که ب  1مربوط به کربن محصور در ساختمان

(یعنی انتشار مستقیم سوخت حاملهاي انرژي    2است) و بخش اعظم آن مربوط به انتشارات عملیاتی  ساخت بنا منتشر شده

اي  . توجه به کاهش انتشار گازهاي گلخانهاستا انتشار غیر مستقیم براي تولید برق مصرفی) مثل گاز طبیعی در منازل ی

گیرد، براي کشور پرمنفعت و  هاي خانگی، از آنجا که جنبه مدیریت مصرف انرژي را هم نشانه میدر بخش ساختمان

 ضروري است. 

المللی و ملی در صلی، تجربیات گوناگون بیندر مراجع ا  MRVدر این گزارش، اصول کلی و مراحل اصلی تهیه نظام  

 براي بخش ساختمان مورد توجه قرار گرفته است.  "گذاريصحه و دهیگزارش  گیري،اندازه"زمینه تدوین نظام 

 : [2 ,1]  شامل موارد زیر است MRV به مربوط عناصردهد که تجربیات برتر نشان می

 گیري ندازها : 

  ها، ...)؛چاهک طریق از حذف و ايگلخانه گازهاي انتشار(  شودگیري میچه چیري اندازه 

  روشهاي تخمین پارامترها؛ 

 فرضیات، به ویژه فرضیات مربوط به خط مبنا؛ 

 ؛ )سازيظرفیت  و  تکنولوژي مالی، تأمین( شده  دریافت حمایت 

 ؛ کاهش اقدامات اجراي روند 

 فرآیندهاي پایش.ها و مسئولیت 

 دهیگزارش: 

 ؛ هاچاهک طریق از بردن بین  از  طریق از حذف و  انتشار به  مربوط  هايدادهشود (چه چیزي گزارش می( 

 شود؛ به چه کسی گزارش می 

 دهی؛ فرمت و تاریخ گزارش 

 
 
1 Embodied Carbon 
2 Operational Emissions 
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 ،و  ملی هايگزارش در( پایدار توسعه اقدامات و سازمانی ساختار پوشش،  اهداف BUR؛)ها 

 شده دریافت و نیاز مورد هايحمایت نیز و هاشکاف و ها محدودیت به مربوط  اطالعات . 

 گذاري صحه : 

 اند؛گذاري شدهچه اطالعاتی صحه 

 گذاري چه بوده است؛روش صحه 

 گذار چگونه است؛ ساختار ارزیابی نهادها و افراد صحه 

به روشنی مشخص و ظرفیت نیروي انسانی    Vو    M  ،Rهاي  هاي هر یک از بخشباید مسئولیت  MRVدر یک نظام  

هاي دیگر باید مشخص  کافی براي آن ایجاد شده باشد. همچنین، ارتباطات و نحوه تبادل اطالعات میان افراد و سازمان

 .  [2]باشد 

 MRVکاربردهاي   -2-2

اقدامات مختلفی   گذاريدهی و صحهگزارش  گیري،براي اندازهتواند  میدر سطح ملی    MRVطور کلی اجراي نظام  ه  ب

گیرد.   اقدامات میصورت  بیناین  اقدامات سیاستتواند بصورت  و شامل  انجام شود  داخلی  در سطح  یا  گذاري،  المللی 

رژي و غیره)  ها، تولید انهاي مختلف (مثل صنعت، ساختمانهاي کاهش انتشار و نیز کاهش انتشار در سطح بخشپروژه

 :  [2] گیرند عبارتند ازقرار می MRVمهمترین اقداماتی که در کشورها تحت نظام باشد. 

 UNFCCCبراي   1GHGسیاهه انتشار ملی  -

  UNFCCCبراي  BURو  NCهاي تدوین گزارش -

 )NAMAsبراي اقدامات متناسب کاهش انتشار ملی ( -

 ها) جویی انرژي در ساختمانتغییر اقلیم ملی (مانند صرفه هاي براي سیاست -

 براي اهداف کاهش انتشار داوطلبانه در صنعتی خاص  -

 
 
1 Greenhouse Gas (GHG)  
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گذاري در کنوانسیون تغییر اقلیم و در تصمیمات کنفرانس اعضا در طول سالیان  هدهی و صحگیري، گزارشظام اندازهن

 . [3] دشونی میکه در ادامه معرف است هاي مختلفی داشتهگذشته کاربرد

 :)NAMAs(  یاقدامات متناسب کاهش انتشار مل  ي دوساالنه برا یروزرسان به هايگزارش

هاي  اي ملی و اطالعات اقدامات کاهش انتشار، نیازها و حمایتروزرسانی موجودي گازهاي گلخانهها شامل بهاین گزارش

ها  سازد. این گزارشها اقدامات یک عضو براي همسویی به کنوانسیون را مشخص میشده است. این گزارشدریافت

 : استشامل موارد زیر 

  هاي ملی بصورت دائمی ملی براي تهیه گزارششرایط و آرایش سازمانی در سطح 

 در سطح ملی به همراه منبع انتشار و نیز میزان حذف به همراه    1گزارش موجودي انتشارهاي با منشأ انسانی

 هامعرفی چاهک

  (شامل روش و فرضیات) معرفی اقدامات ملی کاهش انتشار و اثر آنها 

  سازي ظرفیتقیود و خألهاي مرتبط با نیازهاي مالی، فنی و 

 هاي الزم در جهت دستیابی به اهداف کنوانسیونسایر اطالعات و پیوست 

 : )2ICA( المللی بین مشاوران  تحلیل

روزرسانی دوساالنه توسط یک تیم متخصص و ارائه نظرات  هاي بهاین تحلیل شامل دو مرحله است؛ تحلیل فنی گزارش

 هاي مختلف.  گرانه در قالب کارگاهتسهیل 

المللی به شکلهاي مختلفی در ادبیات کنوانسیون  در سطوح ملی و بین  MRVسازي نظام  با توجه به موارد ذکرشده، پیاده

 اند. نشان داده شده  1-2شکل ه در  ذکرشده ک 

 
 
1 Anthropogenic Emissions 
2 International Consultation Analysis (ICA) 
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 [1]اعضا کنفرانس  ماتیدر تصم يگذارصحه  ،یدهگزارش ،يریگ انواع و ساختار نظام اندازه -1-2شکل 

 MRVنیازهاي طراحی نظام  پیش -2-3

 MRVسازي نظام  تر شدن مسیر شروع حرکت و براي یافتن خألهاي موجود در مسیر پیادهدر ابتداي امر، براي روشن

 : [4]باید به سؤاالت زیر پاسخ داد 

 : سازمانی آرایش) الف

 آنها مشخص است؟  یو شبکه سازمان  هایتو مسئول یفوظا  یاهستند؟ آ یردرگ MRVدر نظام  ییها . چه سازمان1

 را بعهده دارد؟  MRVارائه نظام  يبرا   یکل یتمسئول یکس چه -2

 چیست؟  مختلف هايسازمان  بین  همکاري سطح   تجریه -3

 است؟  الزم جدیدي گذاريقانون آیا -4

 کجاست؟  MRVنظام   سازيیادهپ يبرا یمنبع مال -5

 :شناسیروش) ب

 کدامست؟  مختلف  منابع  از ايگلخانه گازهاي انتشار مدلسازي و تخمین براي  مختلف هايروش -6

 :داده آوريجمع سیستم و اطالعات دسترسی) ج
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 است؟  مجتمع) آمار مرکز(مثل  خاصی مرجع در الزم هايداده آیا کدامند؟ کشور   در هاداده اصلی منابع -7

 هست؟  هاداده آوريجمع منابع  با قرارداد عقد به نیاز آیا و شوندمی آوريجمع اختیاري  یا و  اجباري بصورت  هاداده -8

 شود؟ می  انجام ضروري مواقع  در یا  است ساالنه هاداده آوريجمع تناوب -9

 هاداده کیفیت) د

 هست؟  المللیبین هايپروتکل و راهنماها با مطابق  هاداده آوريجمع روش  آیا -10

 شود؟می اجرا  هاداده بخشیاطمینان و کیفیت کنترل  براي روالی چه -11

 :فنی هايمهارت و ظرفیت) ه

 ها موجود است؟ مهارت ینالزم است و چه مقدار از ا MRV ینددر هر مرحله از فرا ییهاچه مهارت -12

 وسایل  و ابزارها) و

 چیست؟ ايگلخانه گازهاي انتشار  گیرياندازه براي  موجود وسایل  و ابزار -13

 الزم دارد؟  یشتريب يها توسعه یااست  یکاف MRVمقصود   يابزار برا  ینا  یاآ -14

 MRVرویکردهاي طراحی نظام    -2-4

 وجود دارد: رویکرد از باال به پایین و رویکرد از پایین به باال.   MRVدو رویکرد در طراحی یک نظام 

تواند در  ) آن کشور مدنظر باشد، کشور می1NDCچنانچه دستیابی یک کشور به اهداف کاهش انتشار سند مشارکت ملی (

 MRVرا در طراحی نظام    پایین  به  باالپیوسته سازمانی، رویکرد  بندي یک آرایش دقیق و بهمصورت تنظیم و صورت

 : [5] گیرددر دستور کار قرار می MRVدر پیش بگیرد. در این حالت، مراحل زیر براي طراحی نظام ملی 

هاي مختلف کشور (انرژي، پسماند، کشاورزي،  : اهداف سند مشارکت ملی باید در بخشNDCسازي اجراي  ملموس  -1

 ها به شکل واضح هدفگذاري شود.  بنديها، به همراه اقدامات و زمانصنایع و غیره) و نیز در سطح زیربخش

صورت مشخص  ه  باید ب   MRVبراي سند مشارکت ملی: اثرات تحت پوشش نظام    MRVکردن نیازها و اهداف  تعریف  -2

اي)، اثرات غیر گازهاي  اي (بطور مثال کاهش انتشار گازهاي گلخانهبیان شود. این اثرات شامل اثرات گازهاي گلخانه

 
 
1 Nationally Determined Contribution (NDC)  
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هاي  جهت با سند مشارکت ملی (مثل روشو نیز سایر اهداف هم  اي (مثالً دستیابی به اهداف سند توسعه پایدار)گلخانه

 شوند.  هاي دریافتی) میاجرایی و حمایت

ها که بیانگر میزان حصول اهداف بخشی هستند هاي عملکردي کلیدي: در هر بخش این شاخصشناسایی شاخص  -3

اي) و یا تعداد  هاي گازهاي گلخانهاخصها میزان انتشار بر واحد برق تولیدي (ششود. از جمله این شاخصمشخص می

 اي) هستند.گذاري (اهداف غیر گازهاي گلخانههاي جدید ایجادشده به ازاي واحد سرمایهشغل

ها، دسترسی ها و توانمنديیندها، آرایش سازمانی، ظرفیتاز حیث فرآ  MRVموجود: ساختار موجود    MRVارزیابی    -4

 طح ملی و بخشی مورد تحلیل قرار بگیرد. ها باید در سها و کیفیت دادهداده

ساختار    -5 مسئولیتMRVتوسعه  تعیین  الزم،  سازمانی  آرایش  ایجاد  نقش:  و  دستورالعملها  راهنماها،  تهیه  ها،  ها، 

 شود. هاي اصلی در این مرحله انجام میو ایجاد سیستم مدیریت داده MRVهاي الزم براي استانداردها و قالب

المللی الزم، توصیه  هاي ملی و بینقانونی و مقرراتی: براي ایجاد بستر داخلی الزم براي ارائه گزارشتوسعه ساختار    -6

 در کشور فراهم گردد.  MRVشود که فضاي قانونی می

هاي  (مثل وزارتخانه  MRVهاي الزم در نهادهاي درگیر در نظام  سازي: ساختارسازي ظرفیتتقویت سازمانی و ظرفیت  -7

افزایش آگاهی ذینفعان بمربوطه، سازمانهاي اصلی، شهرداري نیز  صورت  ه  ها، صنایع، شرکتهاي خصوصی و غیره) و 

 رد. باید صورت پذی MRVپیوسته براي اطمینان از اجراي صحیح 

المللی از  هاي بینشود، چرا که متناسب با حمایتاستفاده می باال به پاییندر کشورهاي در حال توسعه عموماً از روش 

) است. کشورها  NAMA) و اقدامات متناسب کاهش انتشار ملی (CDMاقدامات کاهش انتشار مثل مکانیزم توسعه پاك (

دهی  گیري و گزارشن دهند که اقدامات کاهش انتشار به صورت مطمئن اندازهدر این حالت باید به اهداکنندگان وجوه نشا

 شود:شود. در این حالت مراحل زیر توصیه میمی

تعریف محدوده و چارچوب منطقی اقدام کاهش انتشار: رویکرد رایج در این مرحله استفاده از برنامه کلی که در آن    -1

اي  شود. یک روش کلی براي بیان چنین برنامهمی  چگونگی اجراي برنامه کاهش انتشار و دستیابی به اهداف توضیح داده
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سازي  براي دستیابی به هر دستاورد (مثل پیاده  ).2-2شکل  (  است)  1OAOاستفاده از چارجوب دستاورد، خروجی، فعالیت (

شود و براي رسیدن  ها (مثل اجراي پایلوت برنامه) لحاظ میاي از خروجییک برنامه تعویض ناوگان فرسوده)، مجموعه

هاي مالی) به کار  سازي مشوقپیادهسازي در خریداران وسایل نقلیه و  به هر خروجی تعدادي از اقدامات (مثل ظرفیت

 شود.گرفته می

 
 [6]انتشار  کاهش  اهداف به  رسیدن براي )  OOA(  اقدامات خروجی، دستاورد، رویکرد -2-2شکل 

: این مرحله با هدف کنترل بهتر مدیران بر اقدامات کاهش انتشار در طول دوره اجرا  MRVتعیین استراتژي و اهداف   -2

ها و  و نیز براي ایجاد فهم مشترك درباره اهداف میان ذینفعان و اهداکنندگان وجوه کمکی انجام شده و در مسیر اولویت

 پذیرد.  یالمللی و در تعامل نزدیک با ذینفعان اصلی صورت منیازهاي بخشی، ملی و بین

تواند بینش  ها و آرایش سازمانی موجود میاز حیث رویه  MRV: تحلیل نظام موجود  MRVهاي موجود  ارزیابی روال  -3

 بدست دهد. MRVاي براي طراحی نظام جدید ارزنده

 
 
1 Objective, Output, Activities (OOA)  
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ام باید بر اساس چارچوب منطقی اقد  MRVبراي اقدام کاهش انتشار: در گام اول مرزهاي نظام    MRVطراحی نظام    -4

کجا، کی (با چه تناوبی) و چگونه باید    MRVکاهش انتشار تعیین شده است. نکته مهم تعریف این است که هر پارامتر  

 گذاري باید مشخص شود.ها و روال صحهگیري شود. استانداردها، مسئولیتاندازه

هاي سازمانی و ذینفعان درگیر  و ظرفیتها  : ساختار مدیریتی و دولتی بسته به شرایط، توانمندي1ایجاد آرایش سازمانی  -5

می تعریف  انتشار  کاهش  اقدام  اندازهدر  شامل  نهاد  هر  مسئولیت  گزارششود.  و صحهگیري،  پارامترهاي  دهی  گذاري 

 ها و تجمیع آنها باید مشخص شود.  مختلف، مدیریت سیستم مدیریت داده

ها که در جهت ثبت و  باید سیستم مدیریت داده  MRVم  شدن نظا ها: پس از روشنسازي سیستم مدیریت دادهپیاده  -6

 دهی مؤثر است ایجاد شود.ها، کنترل کیفیت آنها و گزارشذخیره داده

اقدام کاهش انتشار ممکن است با    MRVسازي و آموزش: نهادهاي مختلف درگیر در نظام  تقویت سازمانی، ظرفیت  -7

رو باشند. بنابراین ایجاد ظرفیت الزم،  روبه  MRVظرفیت ناکافی و فقدان منابع الزم براي همسوشدن با نیازهاي نظام  

 هاي مقتضی در هر مورد ضروري است. تأمین منابع مالی و ارائه آموزش

است که الزمه یکپارچهبستههاي همگفتنی  و  نظامکردن  باالسازي  پایینبههاي  و  در یک کشور    MRVباالي  بهپایین 

گیري،  هاي اندازهها و روشافزایی بین منابع دادهدر سطوح مختلف کشور، هم  MRVعبارت است از: جامعیت و همسویی  

 . MRVها، حضور مؤثر ذینفعان و راهبري مرکزي تمامی نظامات سیستم مرکزي مدیریت داده

 موجودي رویکرد  جاي به پروژه بر مبتنی رویکردبهتر است  ،  IREEMA  [7]پروژه    2فنی شماره    بر اساس یادداشت   نکته:

 است.  انرژي در جوییصرفه هايفعالیت تایید و گزارش نظارت، گیري، اندازه بر  شود. در این رویکرد، تمرکز دنبال

 

 

 
 

 شود. و نه پس از آن ذکر می MRVمعموالً و در سایر منابع این مرحله جزو مراحل اولیه طراحی نظام  1
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 MRVسازي نظام  طراحی و پیاده مراحل -2-5

  ي انرژ  یبخش  يهادر پروژه  MRVچارچوب    يسازمان ملل در راهنما   زیستیطبرنامه محدر    "شهرها  در  انرژي"  شاخه

  یع صنا  ي،انرژ  یعهمزمان برق و حرارت در صنا  یدحرارت و تول  یدبرق، تول  ید شامل تول  IPCC  بنديیم(که بر اساس تقس

) شوندیم  يو تجار   يادار  ی،احتراق سوخت در بخش خانگ  یزو ن  یدي،تول  یعدر صنا  یشیو سرما   یشیگرما  یازهاين  ي دارا

  ی شرح داده شده در ادامه ط مراحل    یدبا   ي بخش انرژ  يها در پروژه  MRVچارچوب نظام    یطراح  يکه برا   دارد یم  بیان

 . [8] شود

   سازيهاي بهینه: شناخت گزینه اول گام -1-5-2

 است.  برق  و خانگی گرم آب یش،سرما  یش،در بخش گرما انرژي  سازيبهینه  هايگزینه انواع شناختگام اول، 

 : ارزیابی  دوم گام -2-5-2

 یین تع  دراست.    پروژه  سناریوهاي  و  پایه  سناریوي  تعیین  و  انرژي  سیستم  مرزهاي  ارزیابی  شامل   اثرات،  ارزیابیگام دوم،  

اثرات به دو    اینشوند.    یدهگ و متوسط سنجرز ب  هايیاسمحتمل، محتمل و ممکن در مق  یلیاثرات خ  یستیاثرات، با 

 :  شوندیم یمدسته تقس

 پایه سناریوي  به نسبت انرژي سازيبهینه پروژه مدنظر و مستقیم اثرات: اولیه اثرات . 

 یاثرات باالدست یا يانرژ سازيینهبه يها اتمام پروژه یااجرا  یمانند اثرات دفع یممستق یر: اثرات غیهثانو اثرات 

 هستند.  یپوشقابل چشم یهبا اثرات اول  یسهدر مقا  یکه همگ دستی؛یینو پا

  سازي اثرات  : کمی سوم گام -3-5-2

  اثرات   تطابق   میزان  تعیین  براي .  است  کلیدي  هاي شاخص  کمک   به  پایدار  توسعه  اثرات   سازي کمی  چگونگیگام سوم  

  که   کرد  استفاده  مختلفی  هايشاخص  از  توانمی  پایدار،  توسعه  سند  اهداف  با  انتشار  کاهش  و  سازيبهینه  اقدامات   مختلف

 .  1اندشده  ارائه مربوطه منابع و جداول در

 
 

شوند (بطور مثال میانگین شاخص آالیندگی هوا، درصد دسترسی مردم به برق قابل اتکا)، مقیاس بزرگ تعریف میها و اهداف از آنجا که در  این شاخص  1
 معناست.بی ،بخش ساختمان انندم، بنابراین این گام در مقیاس شهري قابل تعریف است اما براي پیگیري در یک بخش
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 سازي اثرات اقلیمی : کمیچهارم گام -4-5-2

سنار  اکسیدکربندي  معادل  تن  حسب  بر   ايگلخانه  گازهاي  انتشار  میزان  مقایسه  کمک  با  امر  این دو  و    یهپا  یويدر 

 . پذیردیصورت م  ياگلخانه يو بر اساس اصول پروتکل گازها يانرژ سازيینهپروژه به ي اجرا  یويسنار

 : [4] شود پرداخته آنها به باید   که است موانعی و هاسختی با همراه پایه  سناریوي تعیین

 شد؟  مطمئن فعالیت هايداده بودندسترس در از  توانمی چگونه 

 باال بهپایین  بصورت بخشی  اطالعات آوريجمع بهبود و هاداده آوريجمع یند آفر ارتقاي. 1

 ها داده آوريجمع براي الزم مقررات ایجاد لزوم صورت در و  مرکزي داده  پایگاه ایجاد. 2

 ها داده تأیید و اعتبارسنجی  نظام اجراي. 3

 شود؟ محاسبه کشور  خاص انتشار ضرایب  چگونه 

  از  هاییبخش چه براي و شرایطی چه تحت که نکته این درك  براي) IPCCمناسب (مثالً   یوهش ي. استفاده از راهنماها 1

 . کرد  استفاده باید ملی  انتشار ضرایب

 شود؟  انتخاب روش چگونه 

  .مبناو بخش  باالبهیینپا يهاها، استفاده از مدلبودن دادهدسترس. در صورت در 1

باال2 روش  انتخاب  صورت  در  راهنماها   یین،پابه.  از  انتشار    ياستفاده  کاهش  هدف  (استاندارد  گزارش    ،WRIمناسب 

1OECD اتخاذشده یکردبودن رو از مناسب ینانحصول اطم ي کاهش انتشار) برا  یو بخش یمل  هايیلدرباره پتانس. 

 کرد؟ باید چه راهنما استانداردهاي نبود صورت در 

 .داخلی متخصصان توسط خارجی شدهارائه پایه سناریوهاي مرور. 1

  راهنماي   نگارش  تسهیل  براي  انتشار  اصلی  هايمحرك  به  مربوط   اصلی  فرضیات  تمامی  آشکارسازي  و  شفافیت  تشویق.  2

 . مناسب شیوه ملی

 کنیم؟   انتخاب را)  یرهو غ یتیجمع ي،(اقتصاد مناسب  کلیدي  هايشاخص چگونه 

 
 
1 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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 علمی  مدلسازي و پژوهش کنار در ذینفعان مشارکت  طریق از فرضیات استحکام. 1

 شد؟ مطمئن الزم سازمانی و فنی هايظرفیت وجود از  توانمی چگونه 

 ها توانمندي توسعه براي منابعی یافتن  و ملی سطح در ظرفیتی خألهاي شناسایی. 1

 پایه سناریوي تعریف براي المللیبین متخصصان هايراهنمایی از استفاده. 2

 اولیه  مراحل  در نقایص شناسایی براي مناسب هايشیوه مطابق حرکت. 3

گلخانهه  ب گازهاي  انتشار  کاهش  کلی  پروژهطور  در  بهرهاي  ساختمانهاي  در  انرژي  انرژي  وري  مقدار  اساس  بر  ها 

 شود: حاسبه میم  3-2شکل ان به جویی شده در ساختمهصرف

 یلمقدار تعد -+/ یده دوره گزارش ي انرژ – یهپا ي= انرژ جویی انرژيمقدار صرفه 2-1معادله 

 

 
 محاسبه میزان صرفه جویی انرژي -3-2شکل 

اثر تعویض وسایل  اي در اثر صرفهگلخانهتر، میزان کاهش انتشار گازهاي  به یک بیان جزئی و دقیق جویی انرژي در 

 شود:مصرف از روابط زیر محاسبه میبر با وسایل کمانرژي

 1-2معادله 
( ) (1 )

(1 )
BL EE

ER ES EF
Q P P O REES

TDL

= ×
× − × × −

=
− 
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 که در آن: 

ER: ؛)اکسیدکربن معادلمقدار کاهش انتشار ساالنه (تن دي 

ES: جویی انرژي ساالنه (مقدار صرفهMWh(؛ 

EF:  ضریب انتشار برق مصرفی (یا سوخت) (تن معادل برMWh؛( 

Q: هاي شده (مثالً المپتعداد وسایل تعویضLED اي قدیمی)؛ هاي رشتهبه جاي المپ 

BLPنرخ مصرف برق وسایل قدیمی؛ : 

EEPنرخ مصرف برق وسایل جدید؛ : 

O: متوسط تعداد ساعات عملیاتی؛ 

RE: ها)؛(افزایش مصرف ناشی از افزایش راندمان و کاهش هزینه 1العملیاثر عکس 

TDL:  [6]معرف تلفات شبکه انتقال و توزیع است  . 

 MRVنظام  ي ها روال یپنجم: طراح گام -5-5-2

   یسازمان هايیتمسئول تعیین  -1-5-5-2

ا باشد، چرا که ذ  یسازمان  هاي یتمسئول  یدبا   یر مس  ین در  ا  یمختلف  ینفعان افراد مشخص  ها نقش خواهند پروژه  یندر 

 داشت.  

  سازي ینهدر بازار به  MRVنظام    سازيیادهدر خصوص پ  IREEMAوژه  پر  6و    2شماره    یفن  هاي یادداشتبه عنوان مثال، در  

 : [9 ,7] کندمی معرفی  زیر شرح به رابازار   ینا یگرانباز  یسازمان هايیتمسئول زیست،یطو مح  يانرژ

  گیري اندازه  یشنهادي پ  يها نظام  یبتصو  یق : نظارت بر نحوه عملکرد فعاالن بازار از طريانرژ   ییجوصرفه  یسیون) کمالف

 .  حل اختالف میان بازیگران مختلف بازار صدور گواهی و  و هاتأییدیه بر نظارت و  آزماییراستی و

 
 
1 Rebound effect 
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  بخش   در  آزماییراستی  و  گیري اندازه  نظام  تنظیم  و   تدوین  تهیه،):  یفکو(ا  ایران   سوخت  مصرف   سازيبهینه  شرکت)  ب

 گاز طبیعی هاي تایید  کنترل کیفیت گزارشو    تصویب  جهت  جوییصرفه  کمیسیون  به  اطالعات  ارائه  و  فسیلی  هايسوخت

 . M&Vجویی شده و رسیدگی به اختالفات مرتبط با صرفه

  برق   بخش  در  آزماییراستی  و  گیرياندازه  نظام   تنظیم  و  تهیه(ساتبا):    انرژي  وريبهره  و  تجدیدپذیر  هايانرژي  سازمان)  ج

هاي تایید  کنترل کیفیت گزارش   و  تصویب  جهت  جوییصرفه  کمیسیون  به   اطالعات  ارائه   و   تجدیدپذیر  منابع  جایگزینی  و

 .M&Vجویی شده و رسیدگی به اختالفات مرتبط با صرفه  برق

  گازهاي   و  هاآالینده  کاهش  اقدامات  آزماییراستی  و  گیرياندازه  نظام  تنظیم  و  تهیهکشور:    زیست یط) سازمان حفاظت محد

 .M&Vهاي هاي کاهش انتشار ارائه شده توسط شرکت ارزیابی گزارشو  ايگلخانه

اجراشده    يهاو عملکرد پروژه  یلاطالعات الزم از مراجع فوق، تحل  يآور : جمعيجمهور  یاستر   يو فناور  ی ) معاونت علمه

 بصورت منظم.   يانرژ  جوییصرفه  یسیونها به کم ارسال گزارش  یابی،و ارز  گیرياندازه  يها گزارش  یمه و تنظیدر بازار، ته

با لحاظ    یفکوساتبا و ا  يهاسازمان  يها بر اساس گزارش  ي انرژ  ییجوصرفه  هايی: صدور گواهي انرژ  يهاکننده) عرضهو

 مربوطه.  يهاتعرفه

  قوانین   و  شوند  گزارش  باید  هاییداده  چه  که  نشده  مشخص  نامهآیین  این  در  که  است  معتقد  یادداشت  این  حال  عین  در

  الزم   اطالعات  است،  نامشخص  MRV  یمال   ین. نحوه تأماست   نشده  مطرح  مراجع  میان  هاداده  گذارياشتراك  به  مربوط

شکل  ساختار پیشنهادي در این بازار در    .نه  یا   هست   نظر مد  ها گواهی  بازخرید  که  نیست  مشخص  و   نشده  ذکر   ها گواهی  در

 ارائه شده است.   2-4
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 M3E  در بازار MRVسازي هاي سازمانی براي پیادهساختار پیشنهادي مسئولیت -4-2شکل 

 برنامه  کلیدي هايشاخص  تعیین  -2-5-5-2

 : [10] اندشده معرفی 2-2جدول  در هاشاخص این از برخی

 وري انرژيهاي بهرههاي کلیدي برنامهشاخص -2-2جدول 

دستورالعمل انرژي  نوع برنامه 
 ساختمان 

هاي مالیات محرك
هاي  انرژي

 تجدیدپذیر 

برنامه استاندارد و 
گذاري لوازم برچسب

 خانگی 

 تحقیق و توسعه 
(مثال در  
 ها) سردکننده

 * هزینه اجراي طرح  هزینه اجراي طرح  * * هزینه اجراي طرح  * هزینه اجراي طرح  هاي ورودي شاخص 
 ها* تعداد بازرسی  هاي فعالیتشاخص 

 یا لغوشده  * تعداد مجوزهاي اعطا
هاي ها/ بخش * تعداد استان 

 اجراکننده دستورالعمل 

 شده * منابع مالی محقق 
 * تعداد کاربردهاي موفق 

هاي  * تعداد طرح  * میزان فروش محصوالت بهینه 
 شدهحمایت 

تعداد موسسات  * 
 شدهحمایت 

هاي اثر  شاخص 
 میانی 

* میانگین مصرف انرژي به ازاي  
هاي واحد سطح براي ساختمان 

 جدید 
* میزان کاهش مصرف انرژي  

هاي جدید نسبت به سال  ساختمان 
 پایه

* میزان تغییر در مصرف  
 سوخت فسیلی 

هاي  * درصد منابع انرژي 
 جایگزین 

* میانگین مصرف انرژي براي  
 وسایل جدید 

* میزان کاهش مصرف انرژي  
 نسبت به سال پایه 

هاي * تعداد سردکننده 
 جدید مورداستفاده 
هاي * تعداد سردکننده 

 شدهقدیمی از رده خارج 

هاي گازهاي  شاخص 
 ايگلخانه 

* کاهش انتشار به ازاي  
 هاي جدید ساختمان 

 * کل کاهش انتشار 

* کاهش انتشار به ازاي  
 ساعتکیلووات 
 کاهش انتشار * کل 

 * کاهش انتشار به ازاي هر وسیله 
 * کل کاهش انتشار 

* کاهش انتشار به ازاي  
هاي  کیلوگرم سردکننده 

 جدید 
 * کل کاهش انتشار 

* افزایش درآمد خانوار از ذخیره   * افزایش اشتغال محلی * بهبود کیفیت هوا  هاسایر شاخص 
 انرژي 

* افزایش واحدهاي تولیدي  
 جدید 
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  گیري اندازهبرنامه  طراحی  -3-5-5-2

از    یمثال  ،3- 2جدول    است. در  يضرور   یازمورد ن  ي هاداده  یلو تحل  يآوراز جمع  ینانحصول اطم  يبرا   يا برنامه  ینچن

 . [10]است ساختمان آمده ي ارائه دستورالعمل انرژ یاستدر مورد س گیرياندازهبرنامه  یک

 گیري نمونه برنامه اندازه -3-2جدول 

 

  هاي داده  آوريجمع  ساالنه  بطور   حداقل  اساس  این  بر.  شود  مستندسازي  شفاف  طور  به  باید  داده   آوريجمع  رویکرد  و   روال

  تواند می  داخلی  یا  ملی  نیازهاي   حسب  بر   دهیگزارش  اگرچه.  شودمی  توصیه   دوساالنه  دهیگزارش  و  شدهگیرياندازه

  شامل   تواندمی  آنها  گیرياندازه  نحوه  و  مسکونی  هايساختمان  انتشار  کاهش  هايپروژه  براي   الزم  هايداده  .شود  بیشتر

 . [4]  باشد 4- 2جدول  موارد

 هاي مسکونیهاي کاهش انتشار ساختمانگیري براي پروژههاي مورد نیاز اندازهداده -4-2جدول 

 گیري نوع اندازه داده 
 گیري دائم و مستقیم (یا استفاده از قبض)اندازه  مصرف برق 

 اطالعات منتشرشده یا محاسبه  ضریب انتشار شبکه برق
 هاي رسمی دولتهاي واحد موردنظر یا داده داده هدررفت شبکه انتقال و توزیع 

 گیري دائم و مستقیم (یا استفاده از قبض یا فاکتور خرید) اندازه  مصرف سوخت 
 اي فرض ملی یا منطقهگیري یا استفاده از مقادیر پیش کننده، اندازه مقادیر اعالمی توسط عرضه  ارزش حرارتی سوخت 
 اي فرض ملی یا منطقهگیري یا استفاده از مقادیر پیش کننده، اندازه مقادیر اعالمی توسط عرضه  ضریب انتشار سوخت 

 گیري در محل نقشه ساختمان یا اندازه کل مساحت طبقه در یک واحد ساختمانی 

 

تناوب  ها منبع داده شاخص یا پارامتر
 گیري اندازه

واحد مسئول   گیري نوع اندازه
 گیري اندازه

هاي تابع دستورالعمل در یک  تعداد ساختمان 
منطقه اقلیمی خاص، بر اساس نوع و متراژ  

 در هر سال 

قطعیت گیري (عدم اندازه  ساالنه  سیستم اطالعات دولت
 کم)

وزارت توسعه شهري (راه  
و شهرسازي) و اداره آمار 

 (مرکز آمار) 
مصرف ساالنه هر سوخت در هر نوع  

 ساختمان و منطقه اقلیمی
گیري براي  اندازه  ساالنه  گیري و بازدید میدانی نمونه 

هاي انتخابی و  ساختمان 
 تخمین براي بقیه 

 وزارت نیرو، بخش آمار 

 وزارت نیرو، بخش آمار  تخمین  ساالنه  هاي ملیو ارزیابی  IPCC ضرایب انتشار سوخت 
گذاري انرژي  مرجع رسمی قیمت  هاي انرژي جویی هزینه صرفه 

 هاو یارانه 
گیري و محاسبه  اندازه  ساالنه 

 (عدم قطعیت کم) 
 وزارت نیرو، بخش آمار 
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   هاداده کیفیت  کنترل يبرا ریزيبرنامه  -4-5-5-2

  بخشی اطمینان  نیز  و  )1QC(   هاداده  کیفیت  از  اطمینان  حصول  براي  هاداده  آوريجمع  پرسنل  توسط  روالی  انجام  یعنی

کنترل    ین. ااست   هاداده  آوري جمع  پرسنل  از  غیر  افرادي  توسط  شدهریزيبرنامه  مروري  فرآیند  یک  که)  2QA(  هاداده

 :شودیم یهتوص یردر سه بخش ز یفیتک 

ورودداده  يآور جمع.  1 فعال  ها يها،  نمونهیتهاو  کنترل  داده  يا:   یی شناسا   ي؛بردار نسخه  يخطاها   يبرا  يورود   يهااز 

 .غیرهو   یکیالکترون هايیلنسخه فا یاز کنترل کاف  یناناست؛ اطم یفیتک  یشترکنترل ب یازمنداصالحات جداول که ن

  تمام   وجود  بررسی  مراجع؛  کپی  وجود  بررسی  جداول؛  در  مراجع   اطالعات  تمام  وجود  بررسی:  هاداده  مستندسازي   -2

 بررسی   غیره؛  و  انتشار  ضرایب  فعالیت،  هايداده  ها،روش  پایه،  سال  پروژه،  مرز  انتخاب  به   مربوط  معیارهاي  و  فرضیات

 . پروژه شناسیروش در تغییرات مدارك وجود

  نمونه   ها،يمعادالت در جداول، ورود   یريصحت بکارگ  یل،تبد  یبانتشار، ضرا   يواحدها  یکنترل محاسبات: بررس  -3

 . غیره  و زمانی، هايسري تطابق محاسبات،

   گذاريصحه روال  -5-5-5-2

  ی، اصل  ینفعانذ  یدانیم  یدهايها، بازدداده  گیري اندازهشامل مرور    یدو با  افتدیهر دو سال اتفاق م  یاهر سال    گذاريصحه

 باشد.    ییو گزارش نها یهتول یهاز گزارش اول یريبازخودگ یه،اول  گذاريصحهگزارش  

 نفعان به ذي MRVارائه نظام ششم:  گام -6-5-2

  یف پروژه، توص  یفتوص  یرندهکه دربرگ  گیرياندازهدر سطوح مختلف؛ شامل برنامه    ینفعانذ  به  شدهیطراح  MRVارائه نظام  

  یاز مورد ن  يها (مثل مهارت  MRVنظام    یاطالعات و روال کل   یدار،پروژه بر توسعه پا  یرتأث  یري،گاندازه  یستمو س  یکردرو

برا تشر  ي پرسنل  فر   یقدق  یح اجرا،  و  تلف  ید، تول  هاي یندآمراحل  گزارش  یقضبط،  دفعات داده  یدهو  تعداد  ذکر  ها، 

 . است) یرهو غ کیفیت  بخشیاطمینان و کیفیت  کنترل  رویه تشریح گیري،اندازهو  یدهگزارش

 
 
1 Quality Control (QC) 
2 Quality Assurance (QA) 
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 اعمال اصالحات  : هفتم گام -7-5-2

و درنظر    یاحتمال  MRVمدنظر با برنامه    يانرژ  سازيینهانطباق پروژه به  یبه منظور بررس   اجرا  موانع  و  نقایص  شناسایی

 شود. در گام هفتم انجام می یاحتمال يگرفتن راهکارها 

 شدهیطراح MRVگزارش ساالنه بر اساس چارچوب   یههشتم: ته گام -8-5-2

  کاهش   برنامه  تأثیر  از  اطمینان  حصول  براي  گرفتهصورت  فرضیات   و  شناسیروش  گیري،اندازه  یجنتا  یدهگزارش  شفافیت

  زیر   موارد  شامل  گزارشی  چنین.  کندمی  کمک  نتایج  صحیح  تفسیر  در  گیرانتصمیم  و  ذینفعان  به  و  است  ضروري  انتشار

 : است

 شده روزبه  نسخه  این  آیا  ارزیابی،  تاریخ  مسئول،  نهاد  یا  فرد  نام  گیري،اندازه  ی: نام پروژه؛ دوره زمانیکل  اطالعات 

 .)قبلی نسخه همراه(به   است؟ دیگر ارزیابی

 ايگلخانه گازهاي اثرات ارزیابی(اهداف  پروژه هايفعالیت کلی توضیح( . 

 یابیمشارکت در ارز يبرا  ینفعانذ يها (فرصت گیرياندازهو  یابیو اصول ارز  هاگام( . 

 و    یدار،و توسعه پا  ياگلخانه  ياثرات، اثرات گازها   یابیارز  یج(شامل نتا  گیرياندازه  یستمو س  یکرد رو  توصیف

 . درون مرز پروژه) یگراثرات د

 اثرات  انتشار،  منابع  شناسایی)  استفاده  مورد  هايروش  و  فرضیات  همراه(به    انتشار  کاهش  پارامترهاي  و  هاداده 

 . ياگلخانه يانتشار گازها بر احتمالی

 م  محاسبات انتشار:  تخم  یزانکاهش  کل  شدهزدهینکاهش  همراه  داده  یهبه  مراجع  و  اندازهمنابع   ها، یريگها، 

 . یرو مقاد  یاتفرض یرو سا  GWP یرانتشار، مقاد یبضرا 

 یدارتوسعه پا یديکل ي ها : شامل گزارش شاخصیدارپروژه در جهت توسعه پا فواید . 

 آنها    ي هاو مراجع داده  یديعملکرد کل  يها در طول زمان (شامل فهرست شاخص  گیرياندازه  یستمس  عملکرد

 . )گیرياندازهبه همراه تعداد دفعات 
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 MRVسازي نظام  نیازهاي مالی پیاده -2-6

 : [3]  هاي مختلفی از جمله موارد زیر استدر ساختمانها نیازمند منابع مالی براي فعالیت MRVاجراي نظام 

نیازمند همکاري جدي براي تعیین تمامی    MRVشناسی  سازي نسخه نهایی روش: پیادهMRVتیم اجرایی عملیاتی    -1

اي از بدنه  رشتهها مثل تعیین چارچوب قانونی، منابع مالی الزم، جذب حمایت مالی و تعاریف فنی توسط یک تیم بینجنبه

 حکومتی و مشاوران بیرونی احتمالی است. 

 است.   MRVبراي انجام وظایف  گیري نیازمند گسترش منابع انسانی و مخارج خودگسترش منابع: مسئول اندازه -2

اندازهظرفیت  -3 تیم  آموزشسازي  اندازهگیري:  تیم  اعضاي  براي  فنی  ارزیابی هاي  براي  ظرفیت  ایجاد  براي  گیري 

 ها الزم است. گیري و مدیریت دادههاي تراز انرژي، اجراي اندازهگزارش

 پایگاه داده است.  ها نیازمند طراحیها: مدیریت دادهسازي مدیریت دادهظرفیت -4

هایی براي  رسانی مانند برگزاري کارگاههاي اطالعنیازمند فعالیت  MRVسازي نظام  : پیادهMRVکارگاه ارائه و ترویج    -5

 و غیره است.  هادستورالعمل ها، تهیه و توزیعهمه طرف

روزرسانی  ب باشد. بطور مثال بهها به مشاوران مناسسپاري بعضی از فعالیتهاي بیرونی: ممکن است برونمشورت  -6

 دهی.هاي مرتبط با گزارشساالنه سناریوي پایه و ضرایب انتشار شبکه و نیز فعالیت

پروتگواهی  -7 اندازههاي  صحهکل  و  (گیري  یM&Vگذاري  از  استفاده  چنانچه  پروت ):  باشد،    M&Vکل  ک  مدنظر 

تواند هزینه ارائه  مورد تأیید قرار گیرند. دولت می  هاي مسئول و از بخش خصوصی باید در آنمتخصصانی از سازمان

 کل را رایج کند.ش دهد تا بتواند استفاده از پروتگواهی را براي متخصصان بخش خصوصی در قالب یارانه کاه

وري انرژي مدنظر باشد، مبلغی هاي بهرهژهسازي پروهاي مالی: در صورتی که تشویق بخش خصوصی به پیادهمشوق  -8

 شود.بالعوض براي این منظور بصورت ساالنه پرداخت می بصورت

 MRVسازي نظام  ها، پیادهتأمین مالی پروژه تراز انرژي (جانبی): یکی از راهکارهاي تولید ترازهاي انرژي در ساختمان  -9

پروژه چنین  اصلی  هدف  است.  آنها  میدر  ساختماناي  از  مشخصی  تعداد  براي  انرژي  ترازهاي  تولید  باشد.  تواند  ها 

 متخصصان انرژي براي تولید این ترازها و ارائه گزارش حقوق دریافت خواهندکرد. 
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وري  هاي بهرهوري انرژي (جانبی): راهکارهاي تشویقی براي اجراي پروژههاي بهرهبودجه براي ترویج اجراي پروژه  -10

ها  کردن این پروژههایی براي اجراییشامل وام  توانداي میجویی انرژي، هزینه و انتشار گازهاي گلخانهانرژي و صرفه

صورت آموزشی تا زمانی که ظرفیت ه  تواند ب جویی ارزي بازخواهد گشت. این برنامه میباشد که از بعداً از محل صرفه

 یابد. باشد توسعه و ادامه کافی ایجاد شده ها به اندازهالزم براي این پروژه

 MRVایجاد پایگاه داده براي   -2-7

 بازیگران از یک هیچ منافع با و باشد مستقل ثبت کامال پایگاه این که است الزم اعتماد و اعتبار میزان بیشترین ایجاد براي

 نهادهاي تمام  و بپذیرد را آن مسئولیت که نهاد دارد یک به نیاز ابتدا در داده، ثبت پایگاه این باشد. ایجاد نداشته تداخل بازار

 اطمینان قابل هايداده  گردآوري مرکز مشترك یک  عنوان به را ثبت پایگاه  این  به  دسترسی قابلیت  باید نیز بازار  در ذینفع

 یکسان ها پروژه انواع همه براي و  باید شفاف پایگاه این  در گزارش  براي  نیاز مورد هايداده و اطالعات  به باشند. نیاز  داشته

 باشد. 

  زیست، یطو مح  يانرژ   سازيینهدر بازار به  MRVنظام    سازيیادهدر خصوص پ  IREEMAپروژه    2شماره    یفن  یادداشت 

 : [7] کندیم  اعالم یرثبت را در موارد ز یگاهپا یللزوم تشک

مثال سطح دقت  ي(برا  الزم دقت با آنها مالکیت حقوق و انرژي جوییصرفه هايگواهی به مربوط سوابق  نگهداري .۱

 معادل تن نفت خام است)  0.001ثبت لهستان  یگاهدر پا

 یافتهکاهش  ايگلخانه گازهاي و شده جوییصرفه  انرژي بازشماري از پیشگیري .۲

 بازار  عملکرد دادننشان براي شده انجام مبادالت مستندسازي .۳

 هاجوییصرفه یکبار  از بیش  تجارت  عدم از ناناطمی براي) معامالت  گردش از(حذف  بازخرید و ابطال مستندسازي .۴

 ایران ملی مشارکت  سندبه اهداف  یدن از رس یبعنوان بخش  ياگلخانه يکاهش گازها  يمستندساز  .۵

  پروژه،   نوع  پروژه،  عنوان  گواهی،  سریال  شماره  محور:-یگواه   یکرددر رو  ثبت  پایگاه  در  درج   براي  الزم  هاي داده  ساختار

  پروژه،   اجراي  محل  و  پروژه  صاحب  به  مربوط  تماس  اطالعات  کاررفته،به  تکنولوژي   و  انرژي  جوییصرفه  اقدامات   توصیف

  روش   آزمایان،راستی  تأییدیه  شماره  و  تماس  مشخصات  اي،گلخانه  گازهاي  کاهش  میزان  شده،جوییصرفه  انرژي  مقدار

 . بازخرید تاریخ و  گواهی خرید تاریخ گواهی، خریدار تماس مشخصات و نام گواهی، صدور  تاریخ آزمایی،راستی
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  تماس  اطالعات حقوقی، یا حقیقی فرد نام محور:-پروژه مالک  رویکرد در  ثبت پایگاه  در درج  براي  الزم هاي داده ساختار

  یک   توسط  آمدهبدست)  ي(ها گواهی)  ي(هاسریال   شماره  صنعتی،   شاخه  یا  کار   و  کسب   نوع  مکانی،  موقعیت  و  پروژه  مالک 

  تکنولوژي   و  پروژه  فعالیت  توصیف  حاکمیت،  تحت  هايپروژه  عنوان  بازخرید،  یا  فروش  تاریخ   صدور،  تاریخ  نهاد،  یا  فرد

  مشخصات   آزمایی،راستی  روش  اي،گلخانه  گازهاي  کاهش  مقدار  انرژي،  جویی صرفه  مقدار  پروژه،  مدت  طول  بکاررفته،

 . صدور هايتاریخ  و هاگواهی هايسریال  و آزمایانراستی تأییدیه  شماره و تماس

در ساختمانها و همچنین   MRVآوري داده در نظام  اندازي سیستم جمعکند که براي راهپیشنهاد می  [3]  دیگري  مرجع

 آوري شود:هاي ورودي در اولین گام جمعها، اطالعات زیر بعنوان دادههاي ورودي در پایگاه ثبت دادهبراي درج داده

 ) kWh/yearکل تقاضاي انرژي ساالنه ساختمان (  .۱

 مصرف ساالنه انواع دیگر انرژي   .۲

 تاریخ اجرا   .۳

 وري انرژي طول عمر پروژه بهره  .۴

 زمینه اجراي پروژه؛ مثل روشنایی، گرمایش، تهویه، پمپ، سرمایش، هواي فشرده و غیره.   .۵

 ) kWh/yearتقاضاي پایه انرژي ساختمان (   .۶

 ها ) با معرفی تعرفه kWhمتوسط قیمت انرژي (به ازاي    .۷

 معادل در سناریوي پایه  اکسیدکربنانتشار ساالنه دي  .۸

 گذاري  مقدار سرمایه .۹

 وري انرژيبعد از اجراي پروژه بهرهتقاضاي انرژي   .۱۰

 وري انرژي میزان انتشار بعد از اجراي پروژه بهره .۱۱

 جویی انرژي ساالنه مقدار صرفه .۱۲

 مقدار کاهش انتشار ساالنه  .۱۳

 ها جویی هزینهمقدار صرفه .۱۴

 جوییروش محاسبات مقادیر صرفه .۱۵
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 MRVسازي نظام  در پیاده تجارب جهانی -2-8

اند.  با تمرکز بر بخش ساختمان، معرفی شده  MRVسازي نظام  در این بخش برخی از مهمترین تجارب جهانی در پیاده

مروري بر  کنند.  هاي بعد هر یک از آنها را تشریح میها را ارائه داده و بخشخالصه از مشخصات این نظام  5-2جدول  

ها، آموزش و تدوین بسترهاي  ي، پایگاهی براي گردآوري دادهگذاردهد که مسائلی همچون صحهاین تجربیات نشان می

 اند.  به آن توجه کرده MRVقانونی، مهمترین ارکانی هستند که کشورهاي مختلف براي تدوین نظام 

   MRVهاي اي از مشخصات نظامخالصه -5-2جدول 

 مکزیک -1-8-2

 ) در بخش مسکن.sNAMAاي براي برنامه متناسب ملّی کاهش انتشار (گازهاي گلخانه MRVنظام  عنوان: -1

 . 2019تا  2013؛ اجراي برنامه:  2011تا  NAMA :2010تهیه برنامه  :سال تدوین یا اجرا -2

 هاي مهم ویژگی  سال تدوین/اجرا  کشور ردیف

 2019-2013 مکزیک  1
 است.  مکانیزم توسعه پاك  AMS-III.AEبر اساس روش روش تخمین  -
 شود.  رویکرد کل ساختمان استفاده می  -
 . استفاده از بازار کربن يبرا  ي عنوان آغازگره مختلف ب  یمیمنطقه اقل 7 يبرا MRVنظام  ایجاد -

 2010-2006 چین  2
 .قرار گرفته استها مدنظر آوري، ثبت و ذخیره داده ایجاد پلتفورم جمع  -
 . نفر آموزش خواهند دید  MRV 1200راي ایجاد ظرفیت الزم براي اجراي نظام ب -
 . گذاري ذخیره انرژي توسعه خواهد یافتگیري و صحه شناسی براي اندازهدستورالعمل و روش  25 -

 2016-2012 تونس  3
 . استتوسعه یافته کاهش انتشار  يهاپروژه  یدهو گزارش   گیرياندازه یک پایگاه داده ملی براي  -
 نفعان داده شد. و ذي  هابخش  ی تمام یالزم به کارکنان دولت يهاآموزش  -
 ه است. ارائه شد )INDC( ملی مشارکت سند  در  انتشار کاهش  براي ايطلبانه جاه  و بینانه واقع   مسیرهاي -

 2012 ترکیه  4
 دارد. اجراییسازي نقش محوري و قدرت زیست و شهر وزارت محیط  -
 گذاران است.  اداره کل ارزیابی اثرات محیط زیستی در وزارت محیط زیست مسئول مجوزدهی به صحه -
 کند.گذاري و اعتباربخشی را تعیین می استانداردهاي صحه آژانس اعتباربخشی ترکیه، -

 2018 ژاپن  5
 .شودمی درنظر گرفته  IPCCفرض ها مقادیر پیش راي ضرایب انتشار سوخت ب -
 . رسدگیري انتشار به توافق مشاور پروژه و کمیته میطرح و برنامه اندازه  -
 گذاري بر عهده بانک ژاپنی است.  مسئولیت اجراي دستورالعملها و صحه  -

 2013 اندونزي  6
 شود.  شود ارائه می ع معدنی معین می که توسط وزیر انرژي و مناب MRVپروپوزال به کمیسیون ملی  -
 شود.  هاي ملی و ضرایب پیش فرض محاسبه می محاسبات انتشار بر اساس داده  -
 . شودریزي و وزارت کشور ارسال می ها به فرمانداران استانی و از آنجا به وزارت برنامه شهرداري از گزارشها    -

 2016-2012 کارائیب  7
 بر عهده وزارت محیط زیست است.   روزرسانی ضریب انتشار شبکه به مسئولیت   -
 بر عهده وزارت انرژي است.  MRVگیري در نظام انتصاب کارگروه مسئول پایش و اندازه  -
 براي ایجاد مشوق بر عهده وزارت اقتصاد است.    هاي جدیدهاي الزم و نیز توسعه سیاستتأمین حمایت  -
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وري انرژي  مکانیزم توسعه پاك (بهره  III.AE-AMSبر اساس روش    نویسی:گیري در سیاهههاي تخمین و اندازهروش  -3

گیري و مقایسه ؛ یعنی اندازه1هاي مسکونی جدید) و بکارگیري رویکرد خط مبناي پویاو انرژي تجدیدپذیر در ساختمان

هایی از نوع، ابعاد، عمر و منطقه اقلیمی مشابه که شامل برنامه کاهش انتشار  هاي نمونه با ساختمانعملکرد ساختمان

 .)2گیرد. (رویکرد کلّ ساختمانگیري در سطح کل ساختمان و نه در سطح لوازم و وسایل صورت میند. اندازهشونمی

 ها: نحوه گردآوري داده -4

 انرژي ساالنه مصرف گیرياندازه براي)  خانه 500  هر(از  خانه 60 از  گیرينمونه . 

 اتاق،   دماي  انرژي،  ماهانه(مصرف    بیشتر  جزئیات  گیرياندازه  براي)  خانه  500  هر(از    خانه  2  از  گیرينمونه  

 . استشده  انتخاب اقلیمی  منطقه هر از خانه یک حداقل).  غیره و خانگی لوازم رطوبت،

  خانه   جمعیت  و)  یتر(ل  آب  مصرف)،  یتر(ل  گاز  مصرف)،  Kwh(  شده شامل مجموع ساالنه مصرف برقآوريجمع  هاي داده

 است.  (نفر)

 هاي مهم:نکات و ویژگیسایر   -5

 فنی  هايکمک  وسیلهه  ب  مکزیک  کشور  مسکن   بازار  کل  در  انرژي  جوییصرفه  ايپایه  استانداردهاي  نفوذ  تقویت 

فعاالن خرد و   يمحور برا -پروژه  هاي یتو حما  ی مال  يها مشوق  یزعمده بخش مسکن و ن  گذارانیهبه سرما

 . یمال  يهامتوسط و واسطه

 نظام   ایجادMRV [12 ,11]ربن استفاده از بازار ک  يبرا   يعنوان آغازگره مختلف ب یمیمنطقه اقل  7 يبرا . 

 ینچ -2-8-2

 ي انرژ يور برنامه بهرهدر  MRVسازي نظام : پیادهعنوان -1

 . 2010تا  2006ساله توسعه  امه پنجهمزمان با برن  سال اجرا: -2

 
 
1 Dynamic baseline 
2 Whole-Building approach 
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هاي موجود در کشور چین ) با بررسی ظرفیتWRIمؤسسه منابع جهان (  هاي مسئول، وظایف و ارتباطات آنها: سازمان  -3

 است.   ضیح دادهتو 5-2شکل  تنی را به صور ) ساختار موجود سازما2009(سال 

شود و گزارش  آوري و توسط نهادهاي ذیربط مسکن در استانها یکپارچه و تلفیق میجمعها توسط مسئوالن استانی  داده

هاي مصرف  ها و انتشار ساالنه گزارششود. این وزارتخانه مسئولیت ارائه دستورالعملنهایی به وزارت مسکن ارائه می

 عهده دارد.  ه انرژي را ب

دالر از صندوق سپرده    یلیونم  18آن    ي که برا  يانرژ   يورحور بهرهبرنامه بازار مپروپوزال  در  در سوي دیگر، این کشور  

)، کمیته راهبري پروژه را شامل دپارتمان  2017(سال    است  ) درخواست کردهی(بانک جهان  یجهان  زیستییطمح  یالتتسه

دهی در  گیري و گزارشزیست کمیسیون ملی توسعه و اصالحات (مدیریت کمیته و مسئول اجراي برنامه، اندازهمحیط

المللی اقتصادي و مالی وزارت اقتصاد، کمیسیون استانی توسعه و  هاي بینحین اجراي برنامه است)، دپارتمان همکاري

گذاري سبز) براي راهبري استراتژیک و سیاستگذاري در بدنه حکومت معرفی (مرکز سرمایه  Hua Xiaاصالحات، و بانک  

 است.  کرده

 

 
 دهی در ساختمانهاي مسکونیگزارش مکانیزم -5-2 شکل
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ها  آوري، ثبت و ذخیره داده ، ایجاد پلتفورم جمع2017شده در سال  : در پروپوزال برنامه ارائههانحوه گردآوري داده  -4

 مدنظر قرار گرفته است.  

گذاري وجود آژانس شخص ثالث مورد تأیید براي صحّه  26: در حال حاضر  آزماییگذاري و راستیهاي صحهمکانیزم  -5

 دارد که این میزان افزایش خواهد یافت. 

وري انرژي  بهره  MRVسازي نظام  براي پیاده  2017: پروپوزال برنامه ارائه شده در سال  هاي مهمیر نکات و ویژگیسا  -6

 بینی کرده که در پایان این دوره: سال پیش 5در این کشور، یک برنامه  

  سیستمMRV وري انرژي توسعه و استاندارد شودبراي ارتقاي بهره. 

  براي ایجاد ظرفیت الزم براي اجراي نظامMRV 1200 نفر آموزش خواهند دید. 

 25 گذاري ذخیره انرژي توسعه خواهد یافتگیري و صحهشناسی براي اندازهدستورالعمل و روش . 

 480 شوندمی زیستی تعلیم دادهگیري نتایج محیطنفر براي اندازه. 

   جویی غالسنگ انرژي صرفهتن معادل ز  800تناب خواهد شد و ساالنه  اي اجهزار تن گاز گلخانه  1969از انتشار

 . [14 ,13] خواهد شد

 تونس -3-8-2

  MRVنویسی و نظام : توسعه ظرفیت براي سیاههعنوان -1

 . 2016تا  2012: تدوین و اجرا سال -2

 پایگاه اینترنتی ثبت داده.  ها:نحوه گردآوري داده -3

 پروژه: این در شدهانجام مطالعات  اساس : برهاي مهمسایر نکات و ویژگی -4

 مدنظر  ملی  مشارکت  سند   در  ايگلخانه  گازهاي  انتشار  کاهش  براي   ايطلبانهجاه  و  بینانهواقع  مسیرهاي   )INDC (

  .کشور تونس ارائه شد

 یتساوب  www.MRV.tn    گزارش  گیرياندازهکه شامل انتشار    یمل  ي ها پروژه  یدهو  توسعه   استکاهش 

 . یافت
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 شد.  یطراح  یبخش يها شامل کارگروه يا گلخانه يمحاسبه انتشار گازها يالزم برا  ی ساختار سازمان 

 ي برا   یو فن  یسازمان  یازهايصورت گرفت و ن  یشین اطالعات پ  یستمو نقاط ضعف و قوت س  یص نقا   یلتحل  

 .شد و محاسبه انتشار کربن شناخته MRVنظام   سازيیادهپ

 یهپسماند و تصف  یریتمد  ی،اراض  ي،کشاورز   ی،صنعت  ي،ها (انرژ بخش  یتمام  یالزم به کارکنان دولت  يهاآموزش 

 .شد داده ینفعانذ یرآمار و سا کنندگانیهفاضالب)، ته

 یاهه و س  ارائه  انتشار  محاسبه  مرجع  تریناصلی  عنوانه  ب  موجود  انرژي  ترازنامه  ارتقاي  براي  الزم  هايآموزش 

کاهش انتشار   یراکنون مقاداساس هم  ینا  و بر  شد  گزارش دوساالنه کشور تونس وارد  ینانتشار کربن در اول

 . [15] است یريگقابل اندازه شده  یجادا MRVنظام   یقاز طر یو دولت  یخصوص يها ساختمان

 ترکیه  -4-8-2

 یدر سطح محل ياگلخانه يانتشار گازها  يبرا MRVنظام  ياجرا يبرا  سازيیتظرف: عنوان -1

   2012: تدوین سال -2

 :هاي مسئول، وظایف و ارتباطات آنهاسازمان -3

عهده دارد و ه  را ب  MRVخانه نقش محوري و قدرت اجرایی نظام  سازي: این وزارتزیست و شهروزارت محیط •

اندازه به  مربوط  امور  گزارشتمام  صحهگیري،  با  تعامل  و دهی،  مجریان  به  اختیار  اعطاي  ثبت،  گذاران، 

زیست این وزارتخانه سازي با این نهاد است. در این کشور دپارتمان تغییراقلیم در اداره مدیریت محیطاجباري

شده انتشار و   گذاريگیري، تأیید گزارشات صحههاي اندازهها، کنترل و تأیید برنامهتهیه دستورالعمل  مسئول

 است.   MRVبطور کلی حصول اطمینان از مطابقت کلی با مقررات 

  MRVکنند که یک گزارش انتشار کامل و نیز منطبق با مقررات  گذاران شخص ثالث: این نهادها تأیید میصحه •

اد محیطاست.  اثرات  ارزیابی  کل  محیطاره  وزارت  صحهزیستی  به  مجوزدهی  مسئول  اصلی، زیست  گذاران 

 است.   2019گذاري تا سال هاي صحهگذاران و شرکتصحه
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کند. این گذاري و اعتباربخشی را تعیین می): این نهاد استانداردهاي صحهTURKAKآژانس اعتباربخشی ترکیه ( •

است.    2019گذاري بعد از سال  هاي صحهگذاران و شرکتگذاران اصلی، صحهنهاد مسئول مجوزدهی به صحه

 کند.گذاري را ارزیابی میگذاران و انطباق عمل آنها با مقررات صحهپذیري صحههمچنین این نهاد رقابت

را مرتباً شده خود  گذاريانتشار صحه  مجریان: مجریان باید انتشار خود را بر طبق مقررات گزارش کرده و گزارش •

 ارائه کنند.  

در    ياگلخانه  يانتشار گازها   يبرا  MRVنظام    ياجرا   يبرا   سازيیتظرف  پروژه  :گذاريها و صحهنحوه گردآوري داده  -4

جامعه   که  "افریقا  شمال  و  میانهخاور  يتوسعه کم کربن در کشورها"  هايپروژه  یرمجموعهز   یهدر کشور ترک   یسطح محل

توسعه   برخطبصورت    داده  مدیریت  سیستم  یک  پروژه،  این   در.  است  ،) اجرا کردهGIZ(  المللیینب  هايي همکار   یآلمان

مسئول   یه،ترک   زیستیطوزارت مح  ییدمربوطه ارائه شده، پس از تأ  يهاتوسط بخش  گیرياندازهشده که در آن برنامه  داده

  گذاري صحه  يبه فهرست اشخاص معتبر برا   یگاهپا  ینهم  یق سپس از طر  ي . وکندیبخش گزارش انتشار را آماده م  ینا

  یید و تأ  گذاريصحهگزارش    یگاهپا  ینهم  یق. شخص ثالث از طردهدیداشته و به شخص موردنظر درخواست م  یدسترس

 . [16] شودیفرستاده م زیستیطوزارت مح يبرا  ییدشدهگزارش تأ  ینو ا گرداندیمسئول مربوطه برم  يالزم را برا

 ژاپن -5-8-2

 هاي کاهش انتشار کشورهاي درحال توسعه)براي حمایت کشور ژاپن از پروژه MRV(نظام  MRV-J: عنوان -1

 2018: سال تدوین -2

آنهاسازمان  -3 ارتباطات  و  وظایف  مسئول،  کمیته:  هاي  ژاپنی  مشاوره  بانک  براي  خارجی  متخصصان  از  متشکل  اي 

می مدیریت  منصوب  در  کمیته  این  دستورالعمل  MRVکند.  اساس  بر  و  خود  تخصص  از  استفاده  خود با  قواعد  و  ها 

 کند.پیشنهادهاي الزم را ارائه می

هاي بهبود و ارتقاي تأسیسات موجود پروژهتخمین انتشار پایه در  :  نویسیگیري در سیاهههاي تخمین و اندازهروش  -4

 گیرد: در سه حالت صورت می

 الف) میزان انتشار پروژه قبل از بهبود و ارتقاي تأسیسات موجود و بر مبناي عملکرد و شرایط عملیاتی تأسیسات
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 هاي مشابه در کشور یا منطقه داراي تأسیسات کارکرده  ب) انتشار پروژه

 ه در کشور یا منطقه داراي تأسیسات جدیدهاي مشابج) انتشار پروژه

دسترس   در  اساس  بر  برق  انتشار  دادهمقدار ضریب  مبناي  بودن  بر  یا    -1ها  ملی،  انتشار  انتشار    -2ضرایب  ضرایب 

) یا سایر منابع  1IEAالمللی انرژي (هاي آژانس بینمقادیر مستخرج از داده  - 3هاي مشابه تحت مکانیزم کیوتو، یا  پروژه

 شود.می درنظر گرفته IPCCفرض ها نیز مقادیر پیششود. براي ضرایب انتشار سوختالمللی محاسبه میبین

شود (در صورتی  در مرزهاي پروژه، پنج درصد از میزان کاهش انتشار کم می 2اهمیتدر صورت وجود اثر منابع انتشار بی

در بیرون از مرزهاي پروژه، این مقادیر باید    3شار بااهمیتکه اثر چشمگیري نداشته باشد) و نیز در صورت وجود اثر انت 

توان از تخمین  وجود داشته باشد، می  مشابهی در مرزهاي پروژه  همچنین در صورتی که منابع انتشار متعدد و لحاظ شوند.

مقادیر کاهش انتشار باید کم گیري یا محاسبات تئوریک استفاده کرد، که در این حالت نیز پنج درصد از  بر اساس نمونه

 شود مگر اینکه این کسر تأثیر چشمگیري داشته باشد. 

شود و به تأیید مشاور پروژه و کمیته مشاوره  انتخاب می  MRVشناسی براي  در ابتدا روش:  هانحوه گردآوري داده  -5

اعمال رویکردهاي کاهش انتشار، مقدار    بینی روند انتشار مورد انتظار و نیز انتشار پس ازرسد. سپس با محاسبه و پیشمی

گیري انتشار به توافق مشاور پروژه و کمیته  آید. بر این مبنا، طرح و برنامه اندازهشده بدست میریزيکاهش انتشار برنامه

 دهد.  گیري، انتشار یک ساله را پایش و به بانک ژاپنی گزارش میرسد. مشاور پروژه بر مبناي برنامه اندازهمی

گیري انتشار نسبت به محاسبه و  بانک ژاپنی پس از دریافت گزارش اندازه:  آزماییگذاري و راستیهاي صحهمکانیزم   -6

ها بازدید میدانی گیريکند. این بانک ممکن است براي شفافیت بیشتر در اندازهتأیید مقادیر کاهش انتشار پروژه اقدام می

  .[17]گذاري کند بات را مرور و صحهداشته و از کمیته بخواهد که نتایج محاس

 
 
1 International Energy Agency (IEA) 
2 Insignificant emission sources effect 
3 Significant leakage effect  
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 اندونزي  -6-8-2

 هاي ملی کاهش انتشار براي بخش انرژي پروژه MRV: چارچوب عنوان -1

 . 2013زیست:  نامه وزارت محیط/ آیین2011نامه ریاست جمهوري:  : بخشسال تدوین و اجرا -2

: پیشنهاددهنده پروژه کاهش انتشار، پروپوزال خود را به کمیسیون ملی ارتباطات آنهاهاي مسئول، وظایف و  سازمان  -3

MRV   کند. این کمیسیون ارزیابی خود را بر روي گزارش  شود ارائه میکه توسط وزیر انرژي و منابع معدنی معین می

یدیه توسط وزیر امضا و در بایگانی است انجام داده و در صورت تأیید، نامه تأیگذاري شدهکه مستقالً صحه  MRVاجراي  

شود. نهایتاً  شود. در غیر این صورت این گزارش به پیشنهاددهنده طرح کاهش انتشار براي بازنگري ارجاع میثبت می

انتشار براي گزارش این  شود.  هاي تأییدشده به امضاي وزیر رسیده و در بایگانی ملی ثبت میگواهی کاهش  مکانیزم 

 است.    ارائه شده 6-2شکل  ر  برنامه د

 
 در اندونزي MRVمکانیزم ملی  -6-2شکل 

هایی  اي در این کشور دستورالعملریزي توسعه ملی براي دستیابی به اهداف کاهش انتشار گازهاي گلخانهوزارت برنامه

  MRVهاي کاهش انتشار توسط سیستم ملی  گذاري بر گزارشدهی ارائه کرده است. صحهگیري و گزارشبراي اندازه
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هاي ملی کاهش انتشار با وزارت اقتصاد و راهبري فنی به  روژهدهی در پگیري و گزارشانجام شده، راهبري کلی اندازه

 ریزي توسعه ملی است. عهده وزارت برنامه

  ممیزي هاي موجود از  وري انرژي در ساختمان: براي ارتقاي بهرهنویسیگیري در سیاهه هاي تخمین و اندازهروش  -4

کننده انرژي  با مشخص کردن مصرف انرژي هر یک از وسایل و تجهیزات مصرف  هاممیزيشود. این  استفاده می  1انرژي

هاي کم/بدون هزینه، داراي هزینه متوسط و پر هزینه را براي کاهش  (عموماً در گرمایش، سرمایش و روشنایی) گزینه

  ممیزي اي در واقع اولین  هدهند. در این روش، خط مبناي انتشار گازهاي گلخان ها را پیشنهاد میانتشار مشخص و جایگزین

هاي زمانی متوالی  انرژي (یا پروفایل مصرف انرژي ساختمان) است که با مقایسه نتایج مصرف انرژي ساختمان در بازه

 توان مقدار کاهش انتشار را بدست آورد. می

داده  -5 گردآوري  ساختمانهانحوه  در  انتشار  کاهش  اقدام  برنامه  شدن  مشخص  با  (کاهش  ه :  تن   2.11ا  میلیون 

  ب ها در قال وري انرژي در ساختمانآوري داده براي اقدامات بهرهشناسی جمعساختمان)، روش  1303کربن در  اکسید دي

 شود: پیگیري می 6-2جدول 

 ها آوري داده روش جمعنمونه  -6-2 جدول

 

ها و مؤسسات داراي قابلیت اجراي این اقدامات  یند مناقصه و توسط شرکتاقدامات کاهش انتشار از طریق فرآ  اجراي

کند. همچنین  هاي منتخب تهیه میانرژي را در ساختمان  هايممیزيشود،  گیرد. شرکتی که برنده مناقصه میصورت می

کند. با این  شده را براي زیربخش مالی راهبري اقدامات کاهش انتشار آماده میاین شرکت صورت وضعیت اقدامات انجام

 
 
1 Energy Audits 

 آوري دادهروش جمع  شاخص 
در   (چنانکه  پروژه  ساختمانهاي  و  مبنا  ساختمانهاي  بین  انرژي  مصرف  تفاوت 

می  هايممیزي اقدامات مصرف  ساالنه مشخص  اجراي  از  قبل  دوره  یا  و  شود)؛ 
 هاي تاریخی) انرژي (بر حسب داده 

 انرژي  هايممیزي •
 صورتحسابهاي برق  •

 هاي ملیداده • مقادیر متوسط ساالنه اتالف فنی در شبکه توزیع و انتقال 
 در صورت نبودن داده   0.1فرض:  مقدار پیش  •
 براي برق خارج از شبکه: مقدار صفر  •

 هاي ملیداده • )CDMشناسی ضریب انتشار برق در هر سال (ابزار روش 
 در صورت نبودن داده  MWhتن بر  0.6فرض  مقدار پیش  •
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یا با قراردادي  شده یا ذینفعان ساختمان هستند و  گیري و محاسبه میزان کاهش انتشار از اقدامات انجاموجود، مسئول اندازه

ها،  گیريگیري براي تیمی از اقدام ملی کاهش انتشار به منظور بررسی و تأیید اندازهگردند. نتایج اندازهدیگر معین می

هاي  هاي نو، انرژيگذاري اقدامات کاهش انتشار فرستاده و در صورت تأیید آنها براي مدیر کل انرژيها و صحهگزارش

 شود.نرژي وزارت انرژي و منابع معدنی فرستاده و از آنجا براي دبیر کل وزارت ارسال میوري ا تجدیدپذیر و بهره

ها به فرمانداران استانی و از آنجا به  ملی از شهرداري  MRVدر سطح ملی، گزارش اقدامات کاهش انتشار در قالب نظام  

ها یا نهادهاي  خانهح ملی هر یک از وزارتشود. همچنین در سط ریزي توسعه ملی و وزارت کشور ارسال میوزارت برنامه

ریزي توسعه ملی، وزارت اقتصاد،  خود را به وزارت برنامه  MRVشده براي اجراي اقدامات کاهش انتشار گزارش  معین

ارائهوزارت محیط رفاه  وزارت  نیز  و  ریاست  کند. گزارشمی  زیست و کشاورزي  به  انتشار  اقدامات کاهش  هاي ساالنه 

) ارسال UNFCCCنیز شوراي ملی تغییر اقلیم براي ارائه به دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل (جمهوري و  

 . [18]شود می

 حوزه کارائیب  -7-8-2

 وري انرژي در ساختمانهاي عمومی و تجاري براي برنامه بهره MRV: نظام عنوان -1

 . 2016تا  2012وري در سالهاي : همزمان با اجراي برنامه بهرهاجرا  سال -2

 :هاي مسئول، وظایف و ارتباطات آنهاسازمان -3

 . روزرسانی ضریب انتشار شبکه زیست: بهوزارتخانه(هاي) محیط •

اندازه(وزارتخانه • و  پایش  انتصاب کارگروه مسئول  انرژي:  نظام  هاي)  در  که در ضمن مسئولیت   MRVگیري 

وري انرژي و محاسبه ذخیره انرژي و انتشار گزارش اولیه با هاي بهرهآوري، ارزیابی و مستندسازي پروژهجمع

 ه است. سازي نیز از وظایف این کارگرواین کارگروه است. تأمین منابع انسانی و ظرفیت

حمایتوزارتخانه • تأمین  اقتصاد:  سیاست(هاي)  توسعه  نیز  و  الزم  مشوقهاي  ایجاد  براي  جدید  هاي  هاي 

 المللی از وظایف وزارت اقتصاد است. وري انرژي و نیز پایش اعطاهاي بینهاي بهرهگذاري در پروژهسرمایه
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وري انرژي و هاي بهرههاي پروژهزالشرکتهاي خدمات انرژي و متخصصان انرژي: نقش کلیدي در تهیه پروپو •

هاي تخصصی انرژي دارند. همچنین آموزش، انتقال دانش و ارتقاي آگاهی عمومی بر عهده گروه  هايممیزي 

 و مؤسسات آموزشی است.  

شده با مقایسه  جویی انرژي و انتشار اجتناب: محاسبه مقدار صرفهنویسیگیري در سیاهههاي تخمین و اندازه روش   -4

 شده قبل و بعد از اجراي برنامه با درنظرگرفتن تعدیل الزم.  گیريمصرف اندازه

هاي زیر توصیه  هاي عمومی و تجاري، اجراي روشمند داده از ساختمانآوري نظام: براي جمعهانحوه گردآوري داده  -5

 است: شده

اند. این شده  جویی انرژي که در جهت اجراي پروژه پیادههاي صرفهتشکیل گروهی براي بازرسی منظم روش •

امکان عمومی  ساختمانهاي  براي  بیشتر  است روش  ممکن  تجاري  ساختمانهاي  در  که  چرا  است؛  پذیر 

داشتهمحدودیت وجود  پروژههایی  اجراي  مسئول  ملی  نهاد  با  مربوطه  بازرسان  بهرهها باشد.  و ي  انرژي  وري 

شرکت خدمات انرژي مربوطه در ارتباط است، و الزم است چارچوب قانونی براي ارائه اطالعات الزم به بازرسان 

 ها مهیا شود.  توسط مالکان و ساکنان ساختمان

هاي مالی وري انرژي در ازاي دریافت تخفیفهاي بهرهتشویق بخش تجاري به ارائه مستندات اجراي پروژه •

مشوّقس یا  و  میاالنه  مثالً  دیگر.  بهرههاي  پروژه  اجراي  ازاي  در  هزینه توان  مقدار  اساس  بر  انرژي  وري 

جویی شده، نوع پروژه، موقعیت، بخش و سایر پارامترها، مبلغی را بعنوان پاداش به بخش خصوصی یا صرفه

باید گروهی از متخصصین را    NAMAsدولتی مربوطه اعطا نمود. در این حالت وزارتخانه مربوطه براي اجراي  

هاي مختلف ها از بخشآوري دادهشده به کار بگیرد. این روش نه فقط براي جمعبراي ارزیابی مستندات ارائه

وري انرژي  هاي بهرهانجامد (مثل گواهیگذاري در بهره وري انرژي میمفید است بلکه به ارتقاي میزان سرمایه

 در کشور اروگوئه).

مخت • صرفهتشویق  مستندات  و  گزارشها  ارائه  و  بررسی  به  انرژي  بخش  کارشناسان  و  هاي  جوییصصان 

پروژهصورت اجراي  در  بهرهگرفته  از هاي  لیستی  باید  تنها  مربوطه  وزارتخانه  حالت،  این  در  انرژي.  وري 
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تر هزینهلت کمروزسانی کند. این حاسایت رسمی خود) منتشر و بهمتخصصین معتمد و موفق خود را مثالً در وب

 است اما در عین حال به دلیل نبود مشوق کافی کمتر از مورد قبلی مؤثر است. 

گذاري داخلی اطالعات و  : با درگیرکردن متخصصان شخص ثالث در صحّهآزماییگذاري و راستیهاي صحهمکانیزم  -6

هاي کاهش انتشار  گذاري بر پروژهصحه  گیرد اما مسئولیت نهاییآزمایی صورت میگرفته راستیارزیابی اقدامات صورت

 . [3] ا کارگروه منتصب وزارت انرژي استب

 ایراندر  MRVجایگاه   -2-9

سازي نشده است و هدف از اجراي پروژه حاضر نیز تدوین همین نظام است.  هنوز در ایران تدوین و پیاده  MRVنظام  

 هايانرژي سازمانسازي انرژي و محیط زیست ابالغی از سوي شوراي عالی انرژي کشور،  نامه ایجاد بازار بهینهطبق آئین

 مسئول کشور زیست محیط  از حفاظت سازمان و سوخت مصرف سازيبهینه شرکت برق، انرژي وريبهره و تجدیدپذیر

 یکدیگر، با نزدیک  همکاري  با بایستمی  نهاد  سه  هستند. این MRV سیستم طراحی براي قبول قابل هايروش تعیین

 کسب براي.  باشند همخوان  و قیاس قابل آن،  مبناي بر  شده  گزارش هايجوییصرفه که کنند تهیه را همسانی  سیستم

نامه،  طبق این آئینباشد.   المللیبین شده پذیرفته بر استانداردهاي  مبتنی شده ایجاد  سیستم که  است شایسته جهانی، اعتبار

 انرژي وري بهره و تجدیدپذیر هايانرژي سازمان و سوخت مصرف سازي بهینه زیست، شرکت  محیط از حفاظت  سازمان

 جایگزینی  و  برق انرژي جوییصرفه فسیلی، سوخت جویی صرفه خصوص در  MRVسیستم   تهیه مسئول ترتیب به برق،

 هستند.  ايگلخانه گازهاي و هاآالینده به مربوط انتشار کاهش و تجدیدپذیر منابع  با فسیلی سوختهاي

 :  ، از جملهنامه به آنها اشاره نشده است آئیناین که در  نیز هستند مواردي

 شوند.  ثبت و دهی گزارش باید ها  داده کدام -

 داده گزارش و شده آزمایی راستی شده،  پایش شده، آوري  جمع اطالعات  گذاردن اشتراك  به  به مربوط قوانین -

لذا نشده  تعیین زیست محیط از حفاظت  سازمان و ساتبا ایفکو، توسط شده  فرمت یک که است  مهم  است. 

 شود. مبادله موسسات این مابین و شود  تهیه ها داده براي مشخص 

 تهیه نشده است.   MRVو  M&Vهاي الگوریتم کاري براي شرکت -

 نامشخص است.   M&Vو  MRVنحوه تامین مالی  -
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 ها باید ذکر شود.  چه اطالعاتی در گواهی -

در ایران تاکنون را انجام داده است. برخی از مهمترین    MRVبیشترین مطالعات انجام شده در زمینه    IREEMAپروژه  

 شوند.  نتایج این پروژه در ادامه شرح داده می

سازي  یکی از سه مسئله اساسی در پیاده  به عنوان  MRVتدوین نظام    از  IREEMA  [19]پروژه    1یادداشت فنی شماره  

M3E    سند    این یادداشت،.  است دهیو گزارش  کنترل قابل است، گیرياندازه قابل که چیزي فقطزیرا    است.یاد کرده

دهی پیشنهاد  گیري و گزارشرا به عنوان مرجعی براي اندازهاست    )2CDMمکانیزم توسعه پاك (   در)  1PDDطراحی پروژه ( 

 بر پروژه فعالیت  توسط بینیپیش قابل هايجوییصرفه محاسبات میزان و پروژه فنی اطالعات شامل کرده است. این سند

 المللی نیز استفاده کرد.  دهی در سطح بینتوان از قالب آن براي گزارشاست؛ که می شده تصویب متدولوژي اساس 

 خواهد مفید پیشرفته  M&Vهاي  سیستم از استفاده مدت بلند در که چند هرپیشنهاد دیگر این یادداشت چنین است که  

بنابراین بازار اجراي سرعت کندي  تواند موجبمی زیاد پیچیدگی مدت کوتاه در ولی بود  طرف  از که است  الزم  گردد. 

 بازار،  اجراي در تسریع منظور کاررود. به به  ايساده بازار قوانین اولیه فازهاي طول در که شود بررسی مرتبط  نهادهاي

 دیگر،   راهکار یک عنوان به  بود. خواهد سودمند آزمایی ضمنیراستی و  گیرياندازه روشهاي با کوچک هايپروژه پذیرش

ساده شده   هاي روش با و ندارد وجود آنها در استفاده ءسو امکان که کرد تعریف  را استاندارد هايپروژه  از گروهی  توانمی

MRV  2فنی شماره    هاي ممکن در انتهاي یادداشتفهرستی از انواع پروژه  باشند. دستیابی قابل  IREEMA  [7]    آورده

 باشد.  واضحبازار  کنندگانشرکت  همه  براي که  شود هئارا شود که روشیتوصیه می همچنین، شده است. 

 : به شرح زیر است MRV این یادداشت براي نظامپیشنهادي  ساختار

 M&Vهاي  سیستم براي مسئول  نهادهاي •

 معتبر خروجی پارامترهاي تعریف •

 گیري اندازه /محاسبات  مرزبندي و حدود و متدولوژي انتخاب •

 داده ارزیابی و گردآوري براي کاري هايرویه تعیین •

 
 
1 Project Design Document (PDD) 
2 Clean Development Mechanism (CDM) 
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 کوچک  و  استاندارد هايپروژه  براي شده ساده ممیزي و پایش  هاي روش •

 آزمایی راستی  هايرویه •

 ثبت مرکزي پایگاه  در داده ثبت به مربوط الزامات •

 دهی گزارش تناوب تعیین •

 تحریفات  و  خطاها دهیگزارش •

 بازار  دستاوردهاي عمومی نشر و مستندسازي •

ساختار نهادي نظام  .  ه استپیشنهاد داد   7-2شکل   ملی را به  در سطح  MRVساختار نهادي نظام    2فنی شماره  یادداشت  

MRV نامه مطابق با آئینM3E ت.  اس 8-2شکل  به نیز 

 

 

 
 MRVساختار نهادي پیشنهادي براي نظام  -7-2شکل 
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 M3Eنامه مطابق با آئین  MRVساختار نهادي نظام  -8-2شکل 

 فرآیند در  موسسات درگیر که است  الزم  نهادي بین کنندههماهنگ سازوکار یک نهادي،  بین اختالفات کردن برطرف براي

 و  تجدیدپذیر هايانرژي سازمان سوخت، مصرف  سازي بهینه شرکت  صنعتی،  بردارانبهره شرکتها،  مثل  گیري اندازه 

در هماهنگ را تحقیقاتی موسسات و دولتی سازمانهاي برق، وريبهره به فرآیندهاي مورد کند.   و دهیگزارش مربوط 

 مقام یک کند کهمی  ایجاب بازار در فعاالن تنوع و  است. ناهمگونی الزم ايکنندههماهنگ چنین وجود نیز  آزماییراستی

 باشد.  وجود داشته همه توسط قوانین درست اجراي  تضمین جهت صالحه

 به شرح زیر پیشنهاد شده است: را ها فرآیند اجراي پروژهنیز  [20] 4یادداشت فنی شماره  

 جوییشناسایی پتانسیل صرفه -۱

 پیشنهاد پروژه و ارسال پروپوزال  -۲

 ارزیابی پروپوزال  -۳

 M&Vو توسعه طرح  M&Vانتخاب شرکت   -۴

 انعقاد قرارداد   -۵

 اجراي پروژه  -۶
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 توسعه سناریوي خط مبنا  -۷

 اندازي پروژهارزیابی و راه -۸

 جویی انرژي محقق شده صرفه M&Vاجراي  -۹

 و درخواست گواهی M&Vگزارش   -۱۰

 M&Vارزیابی گزارش   -۱۱

 انتشار گواهی    -۱۲

 معامله گواهی   -۱۳

 تسلیم گواهی / دریافت انرژي   -۱۴

 ابطال گواهی   -۱۵

مدل مفهومی بازار نیز به  شنهاد شده است و  پی  9-2شکل  رح  فلوچارت گردش کار به ش،    [9]  6یادداشت فنی شماره  در  

 . شنهاد شده استپی  10-2شکل 

 
 سازي انرژي و محیط زیست کار در بازار بهینهفلوچارت گردش  -9-2شکل 
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 سازي انرژي و محیط زیست مدل مفهومی بازار بهینه -10-2شکل 
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 صل سوم: بررسی استانداردهاف

 انرژي جوییصرفه از  ناشی اي گلخانه گازهاي انتشار  کاهش محاسبه درخصوصدهد که  نشان می   IREEMAنتایج پروژه  

 کاهش پتانسیل تجارت شوند. براي تعیین  IPCCالمللی  بین هايدستورالعملتوجه   با انتشار ضرایب است نیاز  شده، گواهی

  . د نشو  واقع سودمندتوانند  می  CDM  هايمتدولوژي با همسو هايگواهی  نیز المللی بین  سطح در ايگلخانه گازهاي انتشار 

ارائه    1-3جدول    فهرست آنها در  که   ، اندزمینه تدوین شدهاین  دیگري نیز در  تخصصی  عالوه بر این موارد، استانداردهاي  

 شوند.  می  تشریحدر این بخش  شده و جزئیات آنها

استانداردها معرفی کرده این  الزاماتی که  به ذکر است  اداري و سیاسی الزم  به ساختار  دلیل ماهیت غیروابسته  به  اند، 

اي در این پروژه اقتباس  کشورها، در ایران نیز قابل استفاده هستند. با این وجود، مفاد و مفاهیم اشاره شده در آنها به گونه

 ایران نیز باشند.  شوند که قابل انطباق با شرایطمی

 گذاريدهی و صحه گیري، گزارشاستانداردهاي مرتبط با اندازه مراجع اصلی و فهرست -1-3جدول 

 عنوان  موضوع  شماره  ردیف

1 ISO 14064-1   برآورد انتشارGHG 
Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at the 
organization level for quantification and reporting of greenhouse 
gas emissions and removals 

2 ISO 14064-2   برآورد انتشارGHG 
Greenhouse Gases - Part 2: Specification with guidance at the 
project level for quantification, monitoring and reporting of 
greenhouse gas emission reductions or removal enhancements 

3 ISO 52000 عملکرد انرژي ساختمان Energy performance of buildings — Overarching EPB assessment — 
Part 1: General framework and procedures 

4 EN 15315 عملکرد انرژي ساختمان Energy performance of buildings — Overall energy use, CO2 
emissions and definition of energy ratings 

 GHG Protocol - Mitigation Goal Standard اهداف کاهش انتشار  - 5
 GHG Protocol - Policy and Action Standard سیاستگذاري انتشار  - 6
 GHG GHG Protocol for Project Accountingبرآورد انتشار   - 7
 EMEP/EEA Air Pollutant Emission Inventory Guidebook برآورد انتشار آالینده هوا - 8

9 ISO 14064-3  گذاري تصدیق و صحه Greenhouse gases - Part 3: Specification with guidance for the 
validation and verification of greenhouse gas assertions 

10 ISO 14065  گذاري تصدیق و صحه 
Greenhouse gases - Requirements for greenhouse gas validation 
and verification bodies for use in accreditation or other forms of 
recognition 

11 ISO 14066  گذاري تصدیق و صحه Greenhouse gases - Competence requirements for greenhouse gas 
validation teams and verification teams 

12 ISO 17029  گذاري تصدیق و صحه Conformity assessment - General principles and requirements for 
validation and verification bodies 
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 ايگازهاي گلخانهنویسی انتشار استانداردهاي سیاهه  -1-3

اندازه  اقلیم سازمان ملل  تغییر  کنوانسیون ارائه نداده استبراي  با یک  .  گیري، متدولوژي  انتشارها باید مطابق  بنابراین 

) (که بر  IPCCالدول در مورد تغییرات اقلیم ( المللی مانند راهنماهاي پنل بینروش مناسب تعریف شده در راهنماهاي بین

ایجاد شده    IPCCو تجارب بدست آمده از راهنماهاي قبلی    IPCCنویسی توسط  سال توسعه سیاهه  20اساس بیش از  

تهیه    ،EMEP/EEAکتاب راهنماي    ازو    اي گازهاي گلخانهنویسی انتشار  است)، به عنوان مرجعی مناسب براي سیاهه

ابق با این دو  سازي شود. مط هاي هوا، ارزیابی و کمیآالینده  نویسیبراي سیاههشده توسط آژانس محیط زیست اروپا  

تواند داراي سه سطح ساده، متوسط و پیچیده باشد که بسته به افزایش پیچیدگی سطوح، نویسی میدستورالعمل، سیاهه

استفاده از حاصلضرب    ترین روش براي برآورد در هر کدام از سطوح فوقشود. رایجمیزان اطالعات مورد نیاز بیشتر می

  ی ها در یک بازه زمانهاي فعالیت، میزان یا تعداد رخداد فعالیتداده است. )EF2(و ضرایب انتشار  )AD1(هاي فعالیت داده

بسته    را   . ضرایب انتشارکنندرا تعیین میمیزان انتشار یا حذف به ازاي هر فعالیت    مشخص را بیان کرده و ضرایب فعالیت،

 . آوردهاي مختلف بدست توان از روشیدگی مورد نیاز میبه سطح پیچ

  ISO 14064ها از استانداردهاي کلی مانند  نویسی در بخش ساختمان مشابه سایر بخشدستورالعمل سیاهه به طور کلی،  

ها به دو منبع کلی انتشار  اي و آالینده هوا از ساختمانکند. بر اساس مطالعات انجام شده، انتشار گازهاي گلخانه پیروي می 

) و انتشار غیرمستقیم (ناشی از مصرف برق غیرتجدیدپذیر)  سوختهاي فسیلی مانند گاز طبیعیمستقیم (ناشی از سوزاندن 

 شود. محدوده می

 ISO 14064-1استاندارد  -1-1-3

اي و اقدامات کاهش انتشار است. این  دهی انتشار گازهاي گلخانهمربوط به محاسبه و گزارش  ISO 14064استاندارد  

اي در  دهی مقدار انتشار گازهاي گلخانهراهنماي محاسبه و گزارش"استاندارد در سه بخش تنظیم شده که به ترتیب  

و    "پروژهاي در سطح  ر گازهاي گلخانهدهی مقدار کاهش انتشاگیري، گزارشراهنماي محاسبه، اندازه"،  "سازمانسطح  

 
 
1 Activity Data (AD) 
2 Emission Factor (EF)  
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گلخانهگذاري گزارشو صحه  تصدیقراهنماي  " گازهاي  برنامه  "ايهاي  مراحل  استاندارد  این  اجراي  هستند.  و  ریزي 

 .کندنهاد میپیش 1-3شکل ت دهی را به صور گیري و گزارشهاي کاهش انتشار شامل محاسبه، اندازهپروژه

 
 کاهش انتشار  يهاپروژه  يو اجرا يزیربرنامهمراحل  -1-3شکل 

استاندارد، امکان مدیریت یکپارچه و شفافی را فراهم نموده  اول این    بخشهاي آنها در  بندي انواع انتشار و محدودهتقسیم

می تسهیل  را  اعتباربخشی  روند  گلخانهو  گازهاي  انتشار  استاندارد،  این  مطابق  محدودهکند.  سه  به  زیر    ۱اي  شرح  به 

 شوند:  بندي می تقسیم

گلخانه  -1محدوده   • گازهاي  تخلیه  و  نشت  یا  احتراق سوخت  از  ناشی  انتشار  در محدوده انتشار مستقیم:  اي 

 ها براي گرمایش و پخت و پز. سازمان، مانند احتراق گاز طبیعی در ساختمان 

رق، بخار و گرماي خریداري شده، مانند برق  انتشار غیرمستقیم به واسطه انرژي: انتشار ناشی از ب  -2محدوده   •

 مصرف شده در ساختمان.  

و   -3محدوده   • پسماند  دفع  آب،  نقل، مصرف  و  آمد، حمل  و  رفت  از  ناشی  انتشار  (سایر):  غیرمستقیم  انتشار 

 کاالهاي خریداري شده.  

 
 
1 Scope 
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هاي یک و دو اجباري بوده اما  محدودهبر اساس این استاندارد، شناسایی و برآورد میزان انتشار از منابع انتشار در  :  نکته

 باشد.  محدوده سه اختیاري می

 شود. ها را شامل میهاي یک و دو انتشار در ساختمانگردد، محدودهکه در این طرح تدوین می  MRVنظام :  نکته

 انتشار رعایت شوند:  سیاههبر اساس این استاندارد، اصول و موازین زیر باید در تدوین 

 شناسی باید متناسب با نیاز کاربران باشد.  ها و روشتناسب: داده 

  اي را در بر گیرد. هاي گازهاي گلخانه کامل بودن: همه موارد مرتبط با منابع و چاهک 

 دار را میسر سازد.  سازگاري: مقایسه معنی 

 خطا و عدم قطعیت را تا حد امکان کاهش دهد. دقت : 

  گیري قابل قبولی انجام شود.  شفافیت: اطالعات کافی و مناسب در اختیار قرار دهد تا تصمیم 

 عبارتند از:   تدوین سیاهه انتشارمراحل کلی 

 ها تعریف مرزها و محدوده .۱

 شناسایی منابع انتشار  .۲

 از منابع تدوین متدولوژي برآورد انتشار از هر یک  .۳

 برآورد میزان انتشار در بازه زمانی مشخص  .٤

  اي گونه  بهدر محدوده جغرافیاي خاصی در طی دوره زمانی خاص  و میزان انتشار از آنها را    موجودي انتشار، منابع انتشار

مل، منطبق المللی باید شفاف، کاموجودي انتشار بر اساس استانداردهاي بین .  نمایدمعرفی می  گذاري،صحه  قابل  و  موثر

اي  تواند داراي دو دامنه شامل گازهاي گلخانهبا سازمان، مرتبط با فعالیتهاي سازمان و صحیح باشد. موجودي انتشار می

،  2CO  ،4CH  ،O2N  ،3NF  ،6SFاند عبارتند از  اي که در پروتکل کیوتو منتخب شدههاي هوا باشد. گازهاي گلخانهو آالینده

HFCs    وPFCs  .  اکسیدکربن، متان و اکسید نیتروس به عنوان گازهاي  ديبا توجه به طرح ارائه شده در اینجا، سه گاز

 گیرند.  هاي هوا در محدوده این پروژه قرار میبه عنوان آالینده COو  NO ،2NOاي و گازهاي گلخانه

 د: موجودي انتشار باید به سواالت اساسی زیر پاسخ کامل، شفاف، صحیح و مناسب ده

 شوند؟  هایی منتج به انتشار میچه فعالیت -
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 شوند؟ اي منتشر میچه موادي به عنوان آالینده یا گاز گلخانه -

 محدوده جغرافیایی انتشار کجاست؟   -

 برآوردها براي چه بازه زمانی انجام شده است؟   -

 متدولوژي استفاده شده براي برآورد چیست؟   -

 ISO 14064-2استاندارد  -2-1-3

 : [21]یک پروژه کاهش انتشار باید مراحل زیر را طی کند  ، پیشنهاددهندهISO 14064-2بر اساس استاندارد 

ریزي آن را انجام دهد؛ مانند کسب مجوزها و  الزامات کلی: مواردي که پیشنهاددهنده پروژه باید قبل از شروع برنامه  -1

 ها را مدنظر قرار دهد.استفاده و آن 1هاي الزم. در این مسیر پیشنهاددهنده باید از راهنماهاي روش مناسبتأییدیه

اي، موارد زیر را براي ذینفعان  تشریح پروژه: پیشنهاددهنده پروژه باید در قالب برنامه کاهش انتشار گازهاي گلخانه  -2

 تشریح کند: 

 عنوان پروژه، اهداف و نتایج  -

 نوع پروژه کاهش -

 هاي خاص پروژه موقعیت پروژه، شامل موقعیت جغرافیایی و فیزیکی و هویت و ویژگی -

 شرایط قبل از شروع طرح  -

 توضیح درباره چکونگی دستیابی به اهداف کاهش انتشار و ارتقاي حذف  -

 ها، محصوالت و خدمات پروژه تکنولوژي -

 کربن اکسیدر حسب تن معادل ديمجموع میزان کاهش انتشار و ارتقاي حذف در پروژه ب -

 ها و خطرات اثرگذار شناسایی ریسک -

 آفرینان و مجریان پروژهها، شامل اطالعات تماس پیشنهاددهنده پروژه، سایر نقشها و نقشمسئولیت -

 
 
1 Good practice guidance 
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برنامه   - ذیل  طرح  مشروعیت  درباره  کمیاطالعات  و  انتشار  اطالعات کاهش  شامل  کاهش،  مقادیر  سازي 

 زیستی، جغرافیایی، و اطالعات خاص مکان و زمان پروژه.اقتصادي، بخشی، اجتماعی، محیط  گذاري، فنی،قانون

 زیستی در صورت نیاز اي از ارزیابی اثرات محیطخالصه -

 هاي ارتباطی آتیسایر دستاوردهاي مرتبط از مشاوره ذینفعان و مکانیزم -

 دهی در هر مرحله. و گزارشگیري هاي اندازهبندي شروع و پایان پروژه و دورهبرنامه زمان -

هایی که توسط پیشنهاددهنده اي مرتبط با پروژه: شامل بخشها و مخازن گازهاي گلخانهشناسایی منابع، چاهک  -3

 پذیرد. شود، به پروژه کاهش مربوط است و از پروژه تأثیر میپروژه کنترل می

هاي موجود انواع اي، جایگزینها و مخازن گازهاي گلخانهچاهکتعیین سناریوي پایه: این مرحله بر اساس منابع و    -4

پروژه، محدودیت تولید و خدمات  براي همان سطح معین  تکنولوژي  یا  فعالیت  یا  دادهپروژه  و دسترسی  ها، و سایر  ها 

زیستی،  محیط  اجتماعی،-اطالعات مربوط به شرایط حال و آینده پروژه مثل اطالعات قانونگذاري، فنی، اقتصادي، فرهنگی

 جغرافیایی، و فرضیات خاص زمان و مکان پروژه صورت بگیرد. 

اي براي سناریوي پایه بر مبناي الزامات و معیارهاي موجود و  ها و مخازن گازهاي گلخانهشناسایی منابع، چاهک  -5

 شده در پروژه.مقایسه این موارد با موارد شناسایی

 اي. گیري و یا تخمین انتشارگازهاي گلخانهي اندازهها و مخازن برا انتخاب منابع، چاهک -6

شده، هر گاز  اي و حذف آنها: در محاسبه مقادیر انتشار بر اساس معیارهاي انتخابگازهاي گلخانه  سازي انتشارهامیک  -7

 اي مرتبط با هر منبع انتشار یا حذف باید مشخص شود. گلخانه

 شناسی انتخابی. اي و ارتقاي حذف کربن بر مبناي معیارها و روشسازي مقدار کاهش انتشار گازهاي گلخانهکمی -8

 گیرد. هاي انتشار و کاهش صورت میها: این امر براي کاهش عدم قطعیت دادهریت کیفیت دادهمدی -9

ها و اطالعات مهم آوري، ضبط، تلفیق و تحلیل دادهگیري پروژه کاهش انتشار: روال و معیارهایی براي جمعاندازه  -10

انتشارات گازهاي گلخانهسازي و گزارشبراي کمی باید هدف  اي و مقادیر کا دهی  این روال  ایجاد شود. در  باید  هش 

دادهاندازه نوع  میگیري،  گزارش  که  اطالعاتی  و  دادهها  اصالت  روششوند،  اندازهها،  تخمین،  شناسی  (شامل  گیري 
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اندازه اندازهگیري و یا محاسبه)، دفعات و زمانمدلسازي،  هاي افراد و سیستم مدیریت ها و نقشگیري، مسئولیتهاي 

 ات شامل شود.اطالع

 هاي پروژه کاهش انتشارمستندسازي داده -11

  ییدکننده عقد قرارداد با تأ  یله وسه  امر ب  ینا  ISO 14046:3طبق استاندارد    گذاري پروژه: برسنجی و صحهصحت  -12

 : [22] شودمی طی  وي توسط زیر مراحل  و شودمی  انجام منافع تضادو بدون  ي،امستقل، حرفه

 و محدوده) معیارها اهداف،  اطمینان،  سطح(بر  توافق -

 ) یريگو برنامه نمونه گذاريصحه /یسنج(برنامه صحت  گذاريصحه یا  یسنجصحت یکردرو توسعه -

   ياگلخانه ياطالعات گازها  یستمس ارزیابی -

 اي گلخانه گازهاي هايداده و اطالعات ارزیابی -

 معیارها  مبناي بر ارزیابی -

 اي گلخانه گازهاي  گزارش ارزیابی -

 . گذاري صحه  یا یسنجصحت یانیهب اعالم -

انتشار حتماً می  ISO 14064-2:2012دهی: بر اساس استاندارد  گزارش  -13 بایست  نهاد پیشنهاددهنده پروژه کاهش 

خاطب و هدف گزارش و محتواي موردنیاز  بردار قرار دهد. در چنین گزارشی باید مگزارش انتشار را تهیه و در دسترس بهره

سنجی و  مدنظر باشد، این گزارش باید اوالً داراي بیانیه صحت  ISOبردار مشخص باشد. چنانچه انطباق با استاندارد  بهره

 ) از ناحیه شخص ثالث باشد؛ و ثانیاً باید حداقل شامل موارد زیر باشد: ISO 14064-3گذاري (مطابق  صحه

 پیشنهاددهنده پروژه کاهش انتشار نام  -

 هاي کاهش انتشار پروژه برنامه -

 کربن اکسید فهرستی از مقادیر انتشار، کاهش انتشار و ارتقاي حذف کربن بر حسب تن معادل دي -

 سازدسنجی و اعتباردهی فهرست انتشار، نوع و سطح اطمینان آن را مشخص میعبارتی که وضعیت صحت -

 ها پروژه کاهش انتشار، شامل بزرگی، مکان، مدت زمان و نوع فعالیتتوضیحات مختصري از  -
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کربن   ۳و مخازن ۲هاانتشار، جاذب ۱اي و/یا حذف آنها توسط منابععبارتی شامل مجموع انتشار گازهاي گلخانه -

طه (مثالً  اکسید در دوره مربوديبراي پروژه که در کنترل  پیشنهاددهنده پروژه هستند بر حسب تن معادل کربن

 ساالنه، انتشار تجمعی تا روز یا انتشار کل)

ها و مخازن کربن  اي و/یا حذف آنها توسط منابع انتشار، چاهکعبارتی شامل مجموع انتشار گازهاي گلخانه -

 در دوره مربوطه  کربناکسیدديي سناریوي پایه بر حسب تن معادل براي پروژه برا 

دادن اینکه کاهش انتشار و ارتقاي حذف کربن در نتیجه پروژه کاهش توضیحی درباره سناریوي پایه و نشان -

 هستند

 گزارش عملکرد (در صورت کاربرد) -

 شده بعنوان مبناي محاسبات پروژهتوضیح کلی درباره الزامات، روال و راهنماي شیوه مناسب استفاده -

 شده آن.دادهتاریخ گزارش و دوره زمانی پوشش -

 ISO 52000استاندارد  -3-1-3

مجموعه استانداردهاي مرتبط با عملکرد انرژي ساختمان در راستاي ایجاد یک ارزیابی شفاف از میزان مصرف انرژي  

است. این استانداردها مجموعاً  ارائه شده  ENو    ISOکننده انرژي در ساختمان و نیز کل ساختمان توسط  اجزاي مصرف

جمع از  ساختمان  انرژي  عملکرد  ارزیابی  و  طراحی  مراحل  دادهتمام  مشخصات  آوري  گرمایش،  (نظیر  ساختمان  هاي 

هاي  زیستی داخلی)، محاسبات مقدار انرژي مورد نیاز داخل ساختمان در بخشساختمان، شرایط اقلیمی، مالحظات محیط

  2- 3شکل  ر  گیرند. دانرژي اولیه مصرفی ساختمان و نهایتاً معرفی عملکرد انرژي ساختمان را در بر میمختلف، محاسبه  

 است.  لف این استانداردها مشخص شدههاي مختبین شماره ارتباط

 
 
1 Source 
2 Sink 
3 Reservoir 
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 استانداردهاي عملکرد انرژي ساختمان  -2-3شکل 

انرژي ساختمان "معیار   ان بر حسب کیلووات ساعت بر متر مربع سطح  مقدار مصرف انرژي اولیه در ساختم  "عملکرد 

هاي مصرف انرژي ساختمان، تعیین رده انرژي ساختمان و  ساختمان در یک سال است. هدف از این معیار ارائه تأییدیه

عنوان شده   EN ISO 52000شده است. در استاندارد  هاي تعریفارزیابی میزان انطباق عملکرد انرژي ساختمان با حداقل

کننده باشد. بنابراین  تواند گمراهکه بکارگیري تنها یک شاخص (بطور مثال مقدار مصرف انرژي اولیه) براي این منظور می

 کند: این استاندارد چهار ویژگی براي سنجش ارزیابی ساختمان معرفی می 

 مقدار انرژي مورد نیاز براي گرمایش و سرمایش -1

 کل مصرف انرژي اولیه  -2

 مصرف انرژي اولیه غیرتجدیدپذیر  -3

 کردن پاداش صادرات انرژي  مصرف انرژي اولیه غیرتجدیدپذیر با لحاظ -4
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طور مثال، براي محاسبه عملکرد  ه  مناسب براي محاسبه هر ویژگی حائز اهمیت است. ب   بر همین اساس انتخاب شاخص 

هستند. انرژي مورد نیاز براي گرمایش    یهاي مناسبشاخص  2COکلی انرژي در ساختمان، مصرف انرژي اولیه و/یا انتشار  

 . [23] وات ساعت بر متر مربع معرفی گرددتواند در قالب شاخصی با واحد کیلوو سرمایش نیز می

 شوند. اینجا دو استاندارد ملی ایران که مربوط به معیار مصرف و برچسب انرژي در ساختمان هستند نیز معرفی میدر 

 :14253استاندارد ملی 

تدوین شده   "تعیین معیار مصرف انرژي و دستورالعمل برچسب انرژي –هاي مسکونی ساختمان"دارد با عنوان این استان

 هاي مسکونی موجود و در حال ساخت کاربرد دارد.  و براي ساختمان

 :14254استاندارد ملی 

تدوین    "تعیین معیار مصرف انرژي و دستورالعمل برچسب انرژي  –مسکونی  غیرهاي  ساختمان"دارد با عنوان  این استان

 کاربرد دارد.   با کاربردي اداري مسکونی موجود و در حال ساختغیر هاي شده و براي ساختمان

 EN 15315ستاندارد ا -4-1-3

یک ساختمان (مانند   شده سایر استانداردهاي عملکرد انرژي ساختمان در زمینه مصرف انرژياین استاندارد مقادیر محاسبه

آورد  بندي کرده و کل میزان تولید انرژي ساختمان را بدست میگرمایش، سرمایش، آب گرم، تهویه و روشنایی) را جمع

اي و یا سایر پارامترهاي ملی  دهد. همچنین بر اساس مصرف انرژي، انتشار گازهاي گلخانهو در فرم جدولی نمایش می

کند. در کنار این موارد، این استاندارد اصول کلی براي محاسبه  ساختمان را معرفی می  هاي انرژي، رتبه انرژي سیاست

 کند.ضرایب انرژي و انتشار را ارائه می

وهوایی کند فارغ از رفتار ساکنان و یا شرایط دقیق آبروشی که این استاندارد براي محاسبه رتبه انرژي ساختمان ارائه می

شده از ساختمان  شده و میزان انرژي خارج  دادهاین روش بر اساس میزان انرژي تحویل  و شرایط درونی و غیره است.

است. در این روش براي ارتقاي اطمینان به مدلسازي و محاسبات انرژي ساختمان، مقادیر با مصرف واقعی انرژي مقایسه  

 شود.  وري احتمالی سنجیده میشود و نیز کارایی اقدامات افزایش بهرهمی
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هاي انرژي  به ساختمان براي همه حامل  ورودي بر اساس این استاندارد، مقدار انرژي اولیه مصرفی حاصل مجموع انرژي  

 از ساختمان است:  خارج شده منهاي مجموع انرژي 

, 3-1معادله  , , , , ,( . ) . )prim del i prim del i ex i prim ex iE E f E f= −∑ ∑ 
ضریب    fبوده و    iشده و انرژي صادرشده از حامل انرژي    داده به ترتیب انرژي تحویل  ex,iEو    del,iEکه در این رابطه مقادیر  

 انرژي اولیه براي هر حامل انرژي است.  

اکسیدکربن برابر با  شود؛ به این صورت که مقدار انتشار ديارائه می  2COمشابه رابطه فوق براي محاسبه مقدار انتشار  

 است: هاي خروجی  هاي ورودي منهاي مجموع انتشار حاملمجموع انتشار از سوخت

 3-2معادله 
2 , , , ,( . ) . )CO del i del i ex i ex im E k E k= −∑ ∑ 

 دهد:استاندارد همین محاسبات را به شکل ساده نمایش میاز این  2-3جدول  . ضریب انتشار است kکه در این رابطه 

 EN 15315محاسبه میزان انتشار در استاندارد  -2-3 جدول

 
 است. فی شدهمعر 3-3  جدول، 2COدهی مصرف کلی انرژي در ساختمان و یا میزان کل انتشار همچنین براي گزارش

توان مقدار انرژي اولیه مصرفی، مقدار انرژي  (هاي) آخر، میدر چنین جدولی، بسته به نوع ضریب مورد استفاده در ستون

اده از حامل انرژي خاصی مدنظر باشد) و یا با ضریب خاص سیاستگذاري (در حالتی که ترغیب به استفاده یا عدم استف

 .  [24]مقدار انتشار را محاسبه کرد 
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 EN 15315دهی میزان مصرف انرژي و انتشار ساختمان در استاندارد گزارش -3-3 جدول

 

 GHG Protocolاستاندارد اهداف کاهش انتشار  -5-1-3

براي اطمینان از ثمربخش   کنند.اي، اهداف مختلفی را اتخاذ میکاهش انتشار گازهاي گلخانههاي ملی و محلی براي  دولت

بودن اقدامات انجام شده در راستاي دستیابی به اهداف کاهش انتشار، نیاز است که میزان پیشرفت این اهداف بصورت  

واقع تعهداتی براي محدود کردن میزان   شوند. اهداف کاهش انتشار در  گزارش  و  یابی ارزکامل، سازگار، شفاف و دقیق  

گلخانه گازهاي  زمان مشخص هستند.  انتشار  در  و  مقدار مشخص  به  انتشار  "اي  کاهش  اهداف    Protocolاستاندارد 

GHG"   راهنمایی الزم براي طراحی اهداف کاهش انتشار ملی و محلی و همچنین یک روش استاندارد براي ارزیابی و

کند. در این استاندارد طراحی اهداف کاهش انتشار و ارزیابی پیشرفت دستیابی به اهداف را ارائه میدهی پیشرفت  گزارش

   .[25]  شان داده شده استن 3-3شکل   در هاصورت گام به گام شرح داده شده است. این گامه  آنها ب
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 Protocol GHG [25]کاهش انتشار طبق استاندارد  اهدافهاي طراحی و حسابداري گام -3-3شکل 

 Protocol GHGاستاندارد سیاست و اقدام  -6-1-3

ها و اقدامات مختلفی را براي کاهش انتشار  سیاست  ،هاي خصوصیهاي ملی و محلی، موسسات مالی و شرکتدولت

ها و اقدامات هم در مرحله  کنند. در این مسیر الزم است تا اثرات این سیاست ریزي و اجرا میاي برنامهگلخانهگازهاي  

ها و اقدامات) و هم در مرحله بعد از اجرا (براي اطالع از دستیابی به اثرات مورد قبل از اجرا (براي طراحی مناسب سیاست

دهی یک روش استاندارد براي برآورد و گزارش  "Protocol  GHGاست و اقدام  استاندارد سی"نظر) ارزیابی و گزارش شوند.  

در این    "اقدام"و    "استیس"کند. منظور از  اي ارائه می ها و اقدامات بر میزان انتشار و حذف گازهاي گلخانهاثر سیاست 

  ، ن یشامل قوان  تواندمی  واست    گرید   هاينهاد  ایک موسسه ی دولت،  یک  نظارت    تحت  ایمداخالت صورت گرفته    استاندارد،

، بکارگیري  توافقات داوطلبانه   ی،اطالعات  يابزارها ،  ها و مشوق  هاارانهی،  هااتی مال،  استانداردها  و  ، مقرراتاحکام،  ها بخشنامه

در این استاندارد نیز    .[26]  گذاري بخش خصوصی و عمومی باشدها و فرآیندهاي جدید، تامین مالی و سرمایهفناوري
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صورت گام به گام  ه اي بها و اقدامات کاهش انتشار بر میزان انتشار گازهاي گلخانهدهی اثر سیاستحسابداري و گزارش

 ). 4- 3(شکل  ه استشرح داده شد

 
 Protocol GHG [26]استاندارد  درها و اقدامات کاهش انتشار دهی سیاستهاي حسابداري و گزارشگام -4-3شکل 

 GHG Protocolاي حسابداري پروژهاستاندارد  -7-1-3

  /   دهی کاهش انتشار (کم شدن انتشار یا افزایش جذبسازي و گزارشیهاي کم اصول، مفاهیم و روش   این استاندارد

از  ذخیره حاصل  پروژهسازي)  میاجراي  شرح  را  انتشار  کاهش  پروژههاي  گلخانهدهد.  گازهاي  انتشار  کاهش  اي  هاي 

تواند شامل کسب اعتبارات رسمی کاهش انتشار براي استفاده توانند براي اهداف مختلفی اجرا شوند. این اهداف میمی

در دستیابی به اهداف اجباري انتشار، به رسمیت شناخته شدن در چارچوب یک برنامه داوطلبانه کاهش انتشار و یا جبران  
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ه در این استاندارد براي حسابداري  هایی ک گام  5-3شکل  در    .[27]  ها باشدانتشارات براي دستیابی به اهداف داخلی شرکت

 اند. ها در نظر گرفته شده است نشان داده شدهدهی کاهش انتشارات حاصل از پروژه و گزارش

 

 
 [27]ها اي حاصل از پروژهدهی کاهش انتشار گازهاي گلخانه هاي حسابداري و گزارشگام -5-3شکل 
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 )CDMهاي مکانیسم توسعه پاك ( شناسی روش -8-1-3

پذیر تعریف شده تحت پروتکل کیوتو کنوانسیون تغییر اقلیم یکی از سه مکانیزم انعطاف  (CDM)مکانیزم توسعه پاك  

 است. 

اي در سطحی که از  اتمسفري گازهاي گلخانهدر اجالس ریو با هدف تثبیت غلظت    1992کنوانسیون تغییر اقلیم در سال  

اجرایی شد. در این    1994هاي ناشی از تغییرات اقلیمی بر زندگی انسان و حیات روي زمین بکاهد، تدوین و از سال  آسیب

تقسیم شدند. کشورهاي صنعتی که بطور تاریخی نقش    Iو غیرضمیمه    Iکنوانسیون کشورهاي جهان به دو دسته ضمیمه  

دتاً کشورهاي در  نیز عم  Iضمیمه  ا تشکیل داده و اعضاي غیرر  Iاند کشورهاي ضمیمه  تغییرات اقلیمی داشته  بیشتري در

 . [28] حال توسعه هستند

اقلیم سازمان ملل که در سال  تصمیم در قطر    2012گیري براي ادامه پروتکل کیوتو نیز در هجدهمین اجالس تغییر 

صورت گرفت و تداوم پروتکل کیوتو در این اجالس به تصویب رسید. در دور دوم تعهدات پروتکل کیوتو که    ،برگزار شد 

 .  [29]  اندتعهدات جدیدي را براي کاهش انتشار پذیرفته  Iدهد کشورهاي ضمیمه  را پوشش می  2020تا    2013بازه زمانی  

کیوتو   توسعهپروتکل  کشورهاي  تعهدات  انجام  تسهیل  و  انتشار  کاهش  مکانیزم جهت  انعطافیافته،  تحت  هاي  پذیري 

 ها عبارتند از: هاي مبتنی بر بازار تنظیم نموده است.  این مکانیزمعنوان مکانیزم

 )CDMمکانیزم توسعه پاك ( •

 )JI( 1اجراي مشترك •

 ) ET( 2تجارت انتشار •

مکانیزم   میان،  این  اسدر  مکانیزمی  تنها  پاك  توسعه  توسعه  حال  در  که کشورهاي  آن ) میIضمیمه  (غیر ت  در  توانند 

جهت دستیابی به توسعه پایدار،    پاك کمک به کشورهاي در حال توسعهمشارکت داشته باشند. هدف از مکانیزم توسعه  

) در  Iیافته (اعضاي پیوست  ههاي در حال گذار و کشورهاي توسعکمک به هدف نهایی کنوانسیون و مساعدت اقتصاد

 . [30] باشدجهت عمل به تعهدات کاهش انتشار پروتکل می

 
 
1 Joint Implementation (JI) 
2 Emission Trading (ET) 
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  (CERs)  1اي که منجر به صدور گواهی کاهش انتشارهاي پروژهطبق این مکانیزم کشورهاي در حال توسعه از فعالیت

معادل  نفع می  ،شوندمی تن  کاهش هر یک  براي  اختصاص می  CER، یک  2COبرند.  پروژه  یابد. کشورهاي عضو به 

ها براي عمل به تعهدات خود در  توانند از گواهی کاهش انتشار حاصل از این پروژهیافته) میتوسعه  (کشورهاي  Iپیوست  

 قبال پروتکل کیوتو استفاده کنند. 

دهد که اعتبارات کاهش انتشار حاصل از اجراي  یافته اجازه میمکانیزم توسعه پاك به کشورهاي توسعهعبارت دیگر،  ه  ب

هاي الزم پروژه در کشورهاي در حال توسعه را خریداري کنند. در عوض، کشورهاي در حال توسعه به منابع و فناوري

 براي کمک به توسعه پایدار اقتصاد خود دسترسی خواهند داشت. 

 CDMهاي هاي پروژهشناسی روش   -3-1-8-1

هاي  شناسی پروژهشناسی مصوب قابل کاربرد براي آن پروژه وجود داشته باشد. روشروش  باید،  CDMبراي ثبت هر پروژه  

 شود که عبارتند از: مکانیزم توسعه پاك از دو قسمت تشکیل می

 2شناسی پایهروش -

 3شناسی پایشروش -

 شناسی پایه روش  -الف

اي شوند.  گیري گازهاي گلخانههاي مکانیزم توسعه پاك باید منجر به کاهش انتشار و یا جذب واقعی و قابل اندازهپروژه

اي در اثر اجراي پروژه پیشنهادي، باید مقدار انتشاري که در غیاب پروژه اتفاق  براي محاسبه کاهش انتشار گازهاي گلخانه

اي در غیاب پروژه پیشنهادي را که بطور مستدل مقدار انتشار گازهاي گلخانهافتاده است مشخص باشد. سناریویی  می

،  2COاي (شود. یک سناریوي انتشار پایه باید همه انتشارات گازهاي گلخانهدهد، سناریوي انتشار پایه نامیده مینشان می

4CH  ،O2N  ،HFCs  ،PFCs  ،6SF    3وNFبخش همه  از  داخ)  در  موجود  منابع  و  مرزها ها  دهد. ل  پوشش  را  پروژه  ي 

 
 
1 Certified Emission Reductions (CER)  
2 Baseline methodology 
3 Monitoring Methodology 
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 1شناسی که در آن به سناریوي انتشار پایه، محاسبات مربوط به کاهش انتشار حاصل از اجراي پروژه و اثبات افزونگیروش

 .  [31] شودشناسی پایه نامیده میشود، روشپروژه پرداخته می

 شناسی پایش روش  -ب

ظر گرفته شود. پایش  یک طرح پایش براي پروژه پیشنهادي در ن  تاالزم است  براي اطالع از میزان کاهش انتشار حاصله،  

اي ناشی  گیري انتشار گازهاي گلخانههاي الزم براي تعیین میزان انتشار پایه و اندازهآوري و نگهداري دادهعبارت از جمع

هاي الزم  آوري دادهپروژه مکانیزم توسعه پاك است. در طرح پایش، چگونگی جمعهاي پروژه در مرزهاي یک  از فعالیت

گذاري به نهاد  آوري شده، در قالب گزارش پایش جهت صحههاي جمعشود. این دادهدرحین اجراي پروژه مشخص می

صل از اجراي آن بدست گردد. پروژه باید بطور مستمر پایش شود تا مقدار واقعی کاهش انتشارات حا عملیاتی ارسال می

هاي پروژه  عالیتها و پارامترهاي مورد نیاز براي محاسبه انتشار پایه و انتشار ناشی از فشناسی پایش، دادهآید. در روش

 گردد. سازي آنها مشخص میآوري و مستندمشخص شده و نحوه جمع

 رویه مختلف زیر را پیش گرفت: توان دوهاي پایه و پایش براي پروژه مورد نظر میشناسیدر انتخاب روش 

 هاي پایه و پایش تصویب شده شناسیاستفاده از روش  -

 هاي پایه و پایش جدیدشناسیتعریف روش -

تعداد زیادي روش پایش در زمینهتاکنون  پایه و  پروژهشناسی  براي  هاي مکانیزم توسعه پاك به تصویب هاي مختلف 

گیرد. در تهیه سند توسط هیئت اجرایی مکانیزم توسعه پاك انجام میها  شناسیرسیده است. فرآیند تصویب این روش 

اد روش  تعد  4-3جدول    شناسی مصوبی که مناسب پروژه مورد نظر باشد استفاده کرد.توان از روش طراحی پروژه می

شناسی  وشتوان از ر دهد. همچنین میاند را نشان میهاي مختلف به تصویب رسیدههایی که تاکنون در زمینهشناسی

در این صورت    ید به تصویب هیئت اجرایی برسد که شناسی جدید با جدیدي در طراحی پروژه استفاده کرد. این روش

 تر خواهد گردید.معموال فرآیند تایید و ثبت پروژه طوالنی

 

 
 
1 Additionality  
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 [29] هاي مختلفي مصوب در زمینههاشناسیتعداد روش -4-3 جدول

 ها تعداد متدولوژي
 (بزرگ مقیاس، کوچک مقیاس و یکپارچه)

 محدوده 

 ) صنایع انرژي (تجدیدپذیر و غیرتجدیدپذیر)1( 71

 ) توزیع انرژي  2( 9

 ) تقاضاي انرژي  3( 31

 ) صنایع تولیدي 4( 34

 ) صنایع شیمیایی 5( 23

 ) ساخت 6( 1

 ) حمل و نقل  7( 22

 معدنی ) معدن و تولید مواد 8( 1

 ) تولید فلز 9( 9

 ) نشر فرار از سوختها (جامد، گاز و نفت)  10( 9

 ها و هگزافلوراید گوگرد  ) نشر فرار از تولید و مصرف هالوکربن11( 10

 ) استفاده از حالل 12( 0

 ) مدیریت پسماند  13( 27

 زدایی زایی و جنگل) جنگل14( 4

 ) کشاورزي 15( 11

 

بندي و  شوند. این تقسیماز نظر مقیاس و نوع کلی پروژه به پنج دسته زیر تقسیم می  CDMهاي  پروژههاي  شناسیروش

 شناسی مصوب موجود در هر دسته به شرح زیر است: تعداد روش

 شناسی مصوب)روش  115هاي بزرگ مقیاس (هاي پروژهشناسیروش -

 مصوب)شناسی روش 99هاي کوچک مقیاس ( هاي پروژهشناسیروش -

 شناسی مصوب)روش  2کاري و احیاء جنگل (هاي بزرگ مقیاس در زمینه جنگلهاي پروژهشناسیروش -

 شناسی مصوب)روش  2کاري و احیاء جنگل (هاي کوچک مقیاس در زمینه جنگلهاي پروژهشناسیروش -

 شناسی مصوب)سازي کربن (صفر روشهاي جذب و ذخیرههاي پروژهشناسیروش -
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 اند. شان داده شدهن  5-3جدول  در    سازي انرژي در ساختمان هستند کهمربوط به بهینه  هاشناسی روش  218از این    تعدادي

 [32] سازي انرژي در ساختماندر زمینه بهینه CDMهاي شناسیروش  -5-3 جدول

شناسی روش  اقدام 
 .AMS-I.E کننده ر در کاربردهاي حرارتی توسط مصرفغیرتجدیدپذیجایگزینی مصرف زیست توده 

 انرژي حرارتی براي پخت و پز 
 .AMS-I.I ها /مصرف کنندگان کوچک بکارگیري بیوگاز/زیست توده براي مصارف حرارتی در خانه

 .AMS-I.K اجاق پخت و پز خورشیدي خانگی 
 .AMS-II.G زیست توده غیرتجدیدپذیر سازي انرژي در مصارف حرارتی اقدامات بهینه

 گرمایش خورشیدي آب .AMS-I.J هاي گرمایش آب خورشیدي سیستم 
 AM0020 سازي انرژي براي بهبود راندمان پمپاژ آب بهینه 

 .AMS-II.C هاي خاص سازي انرژي بخش تقاضا با فناوريهاي بهینهفعالیت سازي انرژي تامین آب بهینه 
 .AMS-II.S هاي موتوري انرژي در سیستم سازي بهینه 

 تصفیه کننده آب  AM0086 هاي تصفیه آب انرژي صفر براي آب آشامیدنی سالم توزیع سیستم 
 .AMS-III.AV اي نههاي تولید آب آشامیدنی سالم با انتشار کم گازهاي گلخاسیستم 
 جویی آب صرفه  .AMS-II.M جریان   گرم با نصب تجهیزات کم جویی آب  سازي انرژي بخش تقاضا براي صرفههاي بهینهفعالیت
 AM0060 جویی برق با چیلرهاي کم مصرف صرفه 

 ها/چیلرها یخچال
 .AMS-II.C هاي خاص سازي انرژي بخش تقاضا با فناوريهاي بهینهفعالیت

 .AMS-II.O پخش لوازم خانگی کم مصرف 
 .AMS-III.X هاي خانگی در یخچال HFC-134aسازي انرژي و بازیابی بهینه 

 AM0120 ها و کولرهاي کم مصرف یخچال
 AM0046 ها هاي کم مصرف براي خانهتوزیع المپ

 روشنایی

 AM0113 ها براي خانه  LED و  CFLهاي توزیع المپ
 .AMS-II.C هاي خاص سازي انرژي بخش تقاضا با فناوريهاي بهینهفعالیت
 .AMS-II.J هاي روشنایی کم مصرف  هاي بخش تقاضا براي فناوريفعالیت
 .AMS-II.N هاي کم مصرف در ساختمان سازي انرژي بخش تقاضا براي نصب روشنایی و یا کنترلهاي بهینهفعالیت

 .CFL/LED AMS-III.ARهاي روشنایی هاي فسیلی با سیستم جایگزینی روشنایی بر پایه سوخت
 AM0091 هاي موجود و جدید سازي انرژي و تغییر سوخت در ساختمانهاي بهینهفناوري

 کل ساختمان 

 .AMS-II.E ها سازي انرژي و تغییر سوخت در ساختماناقدامات بهینه
 .AMS-II.K هاي تجاري هاي تولید همزمان در ساختماننصب سیستم 

 .AMS-II.Q ها تجاري انرژي و یا عرضه انرژي در ساختمانسازي  هاي بهینهپروژه
 .AMS-II.R هاي مسکونی سازي انرژي گرمایش محیطی براي ساختماناقدامات بهینه
 .AMS-III.AE هاي جدید مسکونی سازي انرژي و انرژي تجدیدپذیر در ساختماناقدامات بهینه

 AM0044 اي تعویض بویلرها در صنعت یا گرمایش منطقهنوسازي یا  -هاي بهیود راندمان انرژي پروژه

 اي گرمایش/سرمایش منطقه
 AM0058 اي ساخت یک سیستم گرمایش منطقه

 AM0072 هاي فسیلی با منابع زمین گرمایی براي گرمایش محیطیجایگزینی سوخت
 AM0117 اي ساخت یک سیستم جدید سرمایش منطقه

 .AMS-II.B تولید -عرضه انرژي بهبود راندمان انرژي در بخش 
 سایر موارد  .AMS-II.C هاي خاص سازي انرژي بخش تقاضا با فناوريهاي بهینهفعالیت

 

) براي  AMS-II.Eها (شناسیاي یکی از این روش پروژه  ذیري و نحوه محاسبه کاهش انتشار پدر ادامه، شرایط کاربست

 شود.نمونه شرح داده می
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 AMS-II.Eشناسی موردي روش مطالعه   -3-1-8-2

هاي کوچک مقیاس نوع  شناسیروش   جزء  "هاسازي انرژي و تغییر سوخت در ساختمانبهینه"شناسی با عنوان  این روش

جویی انرژي حاصل از آنها (هر پروژه) هایی قابل استفاده است که صرفهها در پروژهشناسیآید. این روشبه حساب می  2

 گیگاوات ساعت حرارتی). 180گیگاوات ساعت الکتریکی یا   60گیگاوات ساعت در سال نباشد ( 60بیش از 

 :پذیريشرایط کاربست

سازي انرژي و تغییر سوخت در یک تک ساختمان مانند یک ساختمان تجاري،  شناسی مختص بهینهاین روش -

 باشد.  شگاه میمانند مدرسه یا دان هاي مشابهنهادي یا مسکونی، یا گروهی از ساختمان

بندي و چیدمان بهینه تجهیزات) و تغییر سوخت عایقزي (مانند لوازم خانگی پربازده،  سااقدامات فنی بهینه -

از سوخت تغییر سوخت  نمونه (مانند  گاز)  به  مایع  پروژههاي  اقدامات  از  آنها  هایی  اجراي  در  که  اي هستند 

توانند جایگزین تجهیزات هاي مورد نظر پروژه میتجهیزات و فناوري شناسی استفاده کرد.  توان از این روشمی

 هاي جدید نصب شوند. موجود شوند یا در ساختمان

گیري و ثبت مستقیم مصرف انرژي در داخل مرز هایی قابل کاربرد است که اندازهشناسی در پروژهاین روش -

 شد. پذیر با هاي فسیلی) امکانپروژه (یعنی مصرف برق و یا سوخت

شناسی استفاده کرد که در آنها اثر اقدامات پروژه بر مصرف انرژي از اثر توان از این روشهایی میدر پروژه -

 متغیرهایی که تحت تاثیر پروژه نیستند به روشنی قابل تفکیک باشد. 

ساعت    گیگاوات   180گیگاوات ساعت الکتریکی یا    60جویی ساالنه انرژي در اثر اجراي پروژه حداکثر  صرفه -

-جویی ساالنه بیش از این سقف باشد، باید از نوع بزرگ مقیاس این روشحرارتی باشد. چنانکه مقدار صرفه

 استفاده شود.    AM0091شناسی با کد 

 : نحوه محاسبه کاهش انتشارات حاصل از پروژه

شوند). در مواردي  پروژه تعویض میشناسی، مصرف انرژي در تجهیزات موجود است (که در  حالت پایه انرژي در این روش 

هاي جدید انجام شود نیز حالت پایه انرژي عبارت از مصرف انرژي تجهیزات مورد نظر در صورت  که پروژه در ساختمان
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باشد. کاهش انتشارات حاصل از اجراي پروژه برابر تفاوت انتشارات پایه و انتشارات پروژه بوده و از  اجرا نشدن پروژه می

 آید: ر بدست میرابطه زی

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑦𝑦 1-3معادله  = 𝐵𝐵𝐸𝐸𝑦𝑦 −  𝑃𝑃𝐸𝐸𝑦𝑦 

 که در آن،  

yER =  کاهش انتشار در سالy  2بر حسبtCO 

yBE =  انتشارات پایه در سالy  2بر حسبtCO 

yPE =  انتشار پروژه در سالy  2بر حسبtCO 

 شود:پایه، طبق رابطه زیر محاسبه میمقدار انتشارات 

𝐵𝐵𝐸𝐸𝑦𝑦 3-4معادله  =  ���𝑆𝑆𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶2,𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇20%,𝑖𝑖  ×  𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑗𝑗,𝑖𝑖,𝑦𝑦�
𝑗𝑗𝑖𝑖

 

 که در آن،  

CO2,Top20%,iSE =   متوسط ضریب انتشار ویژهCO2    هاي نمونه نوع  از ساختمان  %20برايi    با باالترین عملکرد

تعیین حالت پایه  "با عنوان    31. این پارامتر باید بر اساس ابزار شماره  yr2m/2tCO.بر حسب  

بهینه اقدامات  براي  ساختماناستاندارد  در  انرژي  نهادي سازي  و  تجاري  و  مسکونی    "هاي 

 محاسبه شود. 

j,i,yGFA =  زیربناي ناخالص ساختمانj هاي نوع در ساختمانi  در سالy  2بر حسبm 

j = واحدهاي ساختمانی تحت پوشش پروژه 

i =  نوع واحدهاي ساختمانی 

 شود: هاي پروژه در سناریوي پروژه محاسبه میانتشارات پروژه نیز بر اساس مقدار مصرف انرژي در ساختمان

𝑃𝑃𝐸𝐸𝑦𝑦 3-5معادله  = ���
𝐸𝐸𝐸𝐸𝑗𝑗,𝑖𝑖,𝑦𝑦  ×  𝐸𝐸𝐺𝐺𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑦𝑦

1 −  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑦𝑦
� +  �𝐺𝐺𝐸𝐸𝑘𝑘,𝑗𝑗,𝑖𝑖,𝑦𝑦  ×  𝑁𝑁𝐸𝐸𝑁𝑁𝑘𝑘  ×  𝐸𝐸𝐺𝐺𝐶𝐶𝐶𝐶2,𝑘𝑘�

𝑗𝑗

 
𝑖𝑖

 

 که در آن،  

j,i,yEC =  مصرف برق در ساختمانj هاي نوع  از ساختمانi  در سالy  بر حسبMWh 
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elec,yEF =   ضریب انتشار شبکه برقی که برق ساختمانj  هاي نوع  از ساختمانi    را در سالy  کند بر  تامین می

 MWh/2tCOحسب 

yTDL =   تلفات فنی انتقال و توزیع برق در شبکه برقی که ساختمانj  هاي نوع  از ساختمانi    در سالy   به آن

 ) 1متصل است (کسري از 

k,j,i,yFC =  مصرف سوخت نوعk  در ساختمانj هاي نوع از ساختمانi  در سالy  بر حسب جرم یا حجم 

kNCV = وخت نوع ارزش حرارتی خالص سk  بر حسبGJ  به ازاي واحد جرم یا حجم 

CO2,kEF =  2ضریب انتشارCO   سوخت نوعk  بر حسبGJ/2tCO 

مربوطه تعیین    1برداري و بر اساس استانداردتوان با استفاده از روش نمونهرا می  j,i,yGFAو    k,j,i,yFCو    j,i,yECپارامترهاي  

 کرد. 

 هاي هواانتشار آالیندهنویسی استانداردهاي سیاهه  -3-2

در اتحادیه اروپا تدوین و منتشر شده و تاکنون    EMEP/EEAهاي هوا با نام اختصاري  راهنماي تهیه گزارش سیاهه آالینده

هاي این دستورالعمل مفصل خالصه شده  . در اینجا، مهمترین قسمت[33]  معتبرترین مرجع براي این موضوع بوده است

 استفاده شود.  MRVاست تا از آن در تدوین نظام 

 شامل موارد زیر است:   استاندارداین  اهداف

انتشاري تهیه کند که داراي معیارهاي کیفی شفافیت، سازگاري،    ارائه دستورالعملی که کاربر را قادر سازد تا سیاهه •

 بودن و دقت باشد؛ کامل بودن، قابل مقایسه 

 کننده سیاهه در سطوح مختلف شمول. انتشار در بخش ساختمان براي تهیههاي تخمین و ضرایب ارائه روش •

 هاي مسکونی، تجاري و اداري است. ، ساختمان: دامنه کاربرد توجه

 
 
1 Sampling and surveys for CDM project activities and programme of activities  
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 مفاهیم  -1-2-3

ها در میان کشورها قابل اطمینان را دارند که سیاههکنندگان سیاهه با تکیه بر مفاهیم کلیدي اشاره شده در زیر، این  تهیه

 کننده تغییرات واقعی در انتشارها هستند. هاي زمانی منعکسري نیستند و سريمقایسه بوده، حاوي شمارش یا حذف تکرا

 دقت  .۱

تر از انتشار  نه کمتر و نه بیش  روشمندبدین معناست که برآوردهاي انتشار باید دقیق باشد از این نظر که به طور    "دقت"

 هاي آن تا حد ممکن کاهش یافته باشد. و عدم قطعیت بودهواقعی باشد، تا حد امکان قابل قضاوت 

 بودن  قابل مقایسه .۲

وردهاي انتشار گزارش شده در سیاهه، باید قابل مقایسه باشد. براي این منظور  بدین معناست که برآ  "بودن  قابل مقایسه"

 دهی سیاهه استفاده شود.ی براي برآورد و گزارشهاي قابل قبولباید از متدولوژي

 کامل بودن  .۳

هاي مورد توافق باشد. همچنین کامل  برگیرنده حداقل همه منابع و آالیندهبدین معناست که یک سیاهه در   "ودنکامل ب"

ئه نشده است،  بودن به معناي پوشش کامل جغرافیایی منابع است. چنانچه اطالعات عددي در مورد انتشار هر نوع منبع ارا

گذاري مناسب که در راهنماي گزارش تعریف شده است استفاده شده کردن قالب گزارش، از کلید عالمتپر باید در هنگام  

 و علت نبود آن مستند شود.

 سازگاري  .٤

بخش  "سازگاري" اجزاي  همه  با  داخلی  نظر  از  باید  ساالنه  سیاهه  که  معناست  طبقهبدین  و  بنديها،  هاي آالیندهها 

سالسال تمام  براي  یکسانی  روش  از  که  است  سازگار  صورتی  در  سیاهه  یک  باشد.  سازگار  شده،  گزارش  هاي  هاي 

کاررفته باشد. براي برآوردها، سازگاري بدین  هاي سازگار براي برآورد انتشار بهنویسی استفاده شده و مجموعه دادهسیاهه

 عنوان سال مبنا به کار رود.ي یک سال بهمعنا نیز است که سیاهه ارسال شده برا 

 نویسی هاي زمانی سیاههسال و سري .٥

هاي ملی حاوي برآوردهایی براي سال تقویمی هستند که در طی آن انتشار به جو رخ داده است. در صورتی که  سیاهه

ها  هاي سایر سالتفاده از دادههاي مناسب براي پیگیري این اصل وجود نداشته باشد، ممکن است بتوان انتشار را با اسداده
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یابی برآورد کرد. توالی برآوردهاي سیاهه ساالنه (مثال هر  یابی و برونهاي مناسب نظیر میانگین، درونو با کمک روش

از   نامیده می) سري2016تا    1990سال  زمانی  باید  هاي  زمان،  با گذشت  انتشار  روند  ردیابی  اهمیت  به  توجه  با  شود. 

 هاي زمانی براي برآوردها تا حد امکان سازگار است. کرد که سري اطمینان حاصل

 دهی سیاهه گزارش .٦

دهی استاندارد براي مواد مشخص شده از منبع ضروري در  اي از جداول گزارشدهی سیاهه شامل ارسال مجموعهگزارش

 دهی است.  طی سال گزارش

 هاي کلیدي بنديدسته .۷

بندي منبع انتشارهایی است که اثرات قابل توجهی بر روي انتشار کلی بر حسب سطح  بندي کلیدي به معناي دستهدسته

ان انتشار در طی یک مدت زمان داده شده یا عدم قطعیت برآوردمطلق  ها دارد. مفهوم  تشار یک ماده مورد نظر، روند 

آوري و  هاي تخصیص منابع در جمعهاي کلیدي یک جنبه مهم در توسعه سیاهه است و به شناسایی اولویتبنديدسته

 کند.یدهی کمک مها، تضمین کیفیت/کنترل کیفیت و گزارشگردآوري داده

  ۱سطوح .۸

  2؛ سطح  ترین روش استساده  1شود: سطح  ست. معموالً سه سطح ارائه مییک سطح بیانگر میزان پیچیدگی متدلوژي ا

هاي  عنوان روشبه  3و    2پیچیده ترین روش بوده و الزامات داده زیادي دارد. بعضی اوقات سطح    3متوسط است و سطح  

 آیند.تر میدقیقشوند و به نظر با سطح باال شناخته می

 شفافیت  .۹

نویسی باید به روشنی توضیح داده شود  کاررفته در سیاهههاي بهها، فرضیات و روششفافیت بدین معناست که منابع داده

ها براي موفقیت پردازش ارتباطات و فرضیات اطالعات  تا تکرار و ارزیابی سیاهه توسط کاربران آسان باشد. شفافیت سیاهه

سازي یک گزارش سیاهه حاوي اطالعات  دهی و آمادهتفاده از جداول فهرست اصطالحات براي گزارشاساسی است. اس 

 کند.المللی را تسهیل میهاي ملی و بینمفید و ساختار یافته، به شفافیت اطالعات کمک کرده و بررسی

 
 
1 Tiers 
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 شناسی روش -2-2-3

دهند غیرممکن است. در نتیجه گیري انتشار از تمامی منابعی که در کنار یکدیگر یک سیاهه انتشار را تشکیل میاندازه

نامیده    1ADفعالیت یا    دادهترین روش براي برآورد این است که اطالعات مربوط به میزان وقوع یک فعالیت (که  رایج

شود) ترکیب  نامیده می  2EFکند (که ضریب انتشار یا  ف هر فعالیت را کمی می) را با ضرایبی که میزان انتشار یا حذشودمی

 کنیم. بنابراین معادله اساسی به صورت زیر است: 

 AD ×  EFانتشار =  2-3معادله 

منتشر شده به ازاي    گوگرداکسیدديفعالیت بوده و جرم    ند دادهتوامثال در بخش انرژي، مصرف سوخت می  عنوان  به

تواند اصالح شود تا سایر  عنوان ضریب انتشار به شمار آید. در برخی شرایط معادله اساسی میواحد سوخت مصرفی، به

 پارامترهاي برآوردي به جاي ضریب انتشار به کار رود. 

ارچوب پروتکل کنوانسیون گزارش دهند قابل دي که کشورها باید در چابع و موا) براي تمام من1هاي ساده (سطح  روش

هاي  هاي کلیدي ارائه شده است. اطالعات بیشتر براي روشبندي) براي دسته2تر (سطح  هاي پیشرفتهاستفاده است. روش

 نیاز است. هاي کلی بندي) در مورد دسته3  پیشرفته (سطح

هاي فعالیت از اطالعات  د. دادهنکنین داده فعالیت و ضرایب انتشار استفاده میاز یک رابطه خطی ساده ب  1هاي سطح  روش

فرض د. ضرایب پیشنآیآماري موجود (آمارهاي انرژي، آمارهاي تولید، تعداد ترافیک، اندازه جمعیت و غیره) بدست می

فرآهبه گون   1سطح   انتخاب شده است که شرایط  نوع  را نشان    "متوسط"یا    "معمول"یندي  اي  به  نتیجه  در  دهند و 

 تکنولوژي بستگی ندارند. 

کند، اما ضرایب انتشار مخصوص کشور به  استفاده می 1فعالیت مشابه روش سطح   يهااز همان داده 2هاي سطح روش

رود؛ الزم است که ضرایب مخصوص کشور با استفاده از اطالعات کشور در مورد شرایط فرآیند، کیفیت سوخت،  کار می

تواند در سطح باالتر از جزئیات  ها میهاي کاهنده آالینده و غیره توسعه یابد. در بسیاري از موارد این روشيتکنولوژ

 تقسیم شود. ترتر یا همگنبا مشخصات فرآیندي بیش  هاها به زیر فعالیتکاررفته و آمار فعالیتبه

 
 
1 Activity Data (AD) 
2 Emission Factor (EF)  



  
 

 EEEB-98540-Final 88 سازان صنعت تاسیسات بهینه 

هاي سطح تجهیزات و یا  ل استفاده از دادهها ممکن است شامفراتر از موارد فوق است؛ این روش  3هاي سطح  روش

هاي معامله انتشار براي انتشار صنایع یا  هاي مربوط به طرحهاي پیچیده باشد. نمونه این موارد شامل استفاده از دادهمدل

  است. در صورت امکان، باید تخمینی از عدم قطعیت مربوط   ۱ايونقل جادهبراي انتشار حمل  COPERTهایی مانند  مدل

 ها صورت گیرد.به ضرایب انتشار و آمار نقل شده فعالیت

نی در  نیاز براي برآورد انتشار از منابع احتراق ثابت در بخش تجاري/اداري و مسکو  هاي موردها و دادهروش  ،در ادامه

 ارائه شده است.  thMW 50  وسایل با ظرفیت حرارتی تا

 هاي زیر است: هاي تحت پوشش شامل فعالیتبخش

 هاي تجاري و اداري گرمایش ساختمان 

  گرمایش/پخت و پز ساختمان مسکونی 

آالیندهمهم موارد  ترین  شامل  بخش  این  در  جو  به  شده  منتشر  درهاي  شده  ا  6-3جدول    ذکر  با  است  مطابق  ما 

 است.  2NOو  CO ،NOگیري، دامنه این پروژه شامل ترکیبات هاي موجود در بحث اندازهمحدودیت

 هاي منتشر شده از منابع احتراق کوچک آالینده -6-3 جدول

 مواد منتشر شده از منابع 
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  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  × 
واحدهاي  
تجاري و  

 اداري 

واحدهاي   ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  × 
 مسکونی 

 
 

.  آورد بدست را کندیم دیتول مسافت ای زمان واحد  کی در خودرو هر که یندگیآال زانیم که است الزم خودرو، به  مربوط يهانده یآال انتشار برآورد يبرا 1
  ب یضرا انتشار،  بیضرا نیتخم يبرا . شود  نییتع  ترمتنوع و تردهیچیپ عوامل ای خودرو نوع سوخت، مصرف زانیم  اساس بر تواندیم انتشار بیضر نیتخم

 ضرب   خودرو  هر  سفر  مسافت  ا ی  و  خودرو  تعداد  در  را  آن  مقدار  انتشار،  بیضرا  نییتع   از  پس.  کنندیم  اعمال  آن  بر  موثر  عوامل  به  توجه   با  را  یحیتصح
 .است COPERT افزار نرم روش، نیبد هاندهیآال انتشار نیتخم يبرا متداول يرهاا افز نرم از یکی. شودیم مشخص یینها انتشار  زانیم و کرده
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 توضیح فرآیند   -3-2-3

کاررفته براي گرمایش و تأمین آب گرم در بخش  شود عمدتا شامل وسایل بهاستفاده می  ساختمان  وسایلی که در بخش

پز است. همچنین می و  دارد پخت  این بخش وجود  در  فعالیت دیگري که  است.  اداري  و  و تجاري  این  خانگی  توان 

 کاررفته به صورت زیر تقسیم کرد: بندي را بر اساس اندازه و تکنیک بهطبقه

 )kW 50شومینه، بخاري، اجاق گازها، بویلرهاي کوچک (کمتر از  -نیگرمایش مسکو  •

 گرمایش تجاري و اداري شامل:  •

o کننده هوا (کمتر بویلرها، گرم- گرمایشkW 50( 

o ) 1تولید همزمان برق و حرارت کوچک مقیاسCHP( 

 هاتکنولوژي -4-2-3

 گرمایش مسکونی   -3-2-4-1

رود. در وسایل احتراقی کوچک،  انرژي حرارتی براي گرمایش و پخت و پز به کار میوسایل احتراقی کوچک براي تأمین  

تر، داراي طراحی وسایل احتراقی کوچک بویژه وسایل قدیمی رود.ي احتراقی متنوعی به کار میها ها و تکنولوژيسوخت

برداري و تعمیر و نگهداري  وه بهرهکاررفته و نیز نحاي هستند. انتشار به شدت به نوع سوخت، تکنولوژي بهبسیار ساده

 وسیله بستگی دارد.

 هاي گازسوز شومینه 

براي تنظیم نسبت هوا به  اي هستند. به علت وجود شیرهاي ساده بههاي گازسوز داراي طراحی سادهشومینه کاررفته 

آن    COدر آن نسبت به بویلرهاي گازسوز کمتر ولی انتشار    XNOدر آن، انتشار    پیش مخلوطهاي غیرسوخت و مشعل

 رائه شده است. ا 9-3جدول  بیشتر است. ضرایب انتشار این وسیله در

 
 
1 Combined Heat and Power (CHP)  
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 ها بخاري 

هاي با سوخت مایع و گاز معموالً  ها از نظر نوع سوخت، کاربرد، طراحی و جنس مواد بسیار متنوع هستند. بخاريبخاري

هاي با سوخت مایع و گاز، داراي طراحی و شیرهاي تنظیم بخاريها،  روند. همانند شومینهبراي گرمایش فضا به کار می

منتشر شده از آن کمتر از بویلرهاي    NOxاست و در نتیجه مقدار    1پیش مخلوطشعل غیرنسبت هوا به سوخت ساده و م

سازي مخلوط سوخت به هوا هستند.  براي آماده  تبخیرکنندههاي با سوخت مایع ساده داراي سیستم  گازسوز است. بخاري

 ده است. ارائه ش 11-3جدول  ر ضرایب انتشار این نوع وسیله د 

 (گرمایش مسکونی/خانگی) ظرفیت خروجی تا و شامل   -بویلرهاي کوچکkW 50 

گرماي الزم براي    هاي ویالیی کاربرد دارد. این وسایل معموالً براي تولیدها و خانهاین بویلرهاي کوچک براي آپارتمان

 رود.  هاي هواي گرم) یا آب گرم یا ترکیب هر دو به کار میسیستم گرمایش مرکزي (شامل سیستم

بویلرهاي با سوخت مایع و گاز معموالً داراي دو عملکرد هستند: تولید آب گرم و تولید گرما براي سیستم گرمایش مرکزي.  

رود. بویلرهاي دما پایین  به کار می  هاي تک واحديبراي ساختمانعموالً  ، مkW  50هاي کمتر از  در محدوده ظرفیت

گراد) با محفظه احتراق باز، معموالً در وسایل احتراقی کوچک در بخش  درجه سانتی  100واترتیوب (دماي آب کمتر از  

اي بین  ایز عمدهتوان تمروند. جنس این وسایل معموالً از چدن و فوالد است. در مورد انتشار، میمسکونی به کار می

داراي شعله کوتاه و    پیش مخلوطهاي  مشعل   سوخت و هواي احتراق قائل شد.   پیش مخلوط شدنهاي با و بدون  مشعل

هاي غیرهمگن  داراي شعله  پیش مخلوط هاي غیرهمگن بوده و نرخ تبدیل نیتروژن موجود در سوخت آن باال است؛ مشعل

تري دارند. نوع دوم معموالً در استوکیومتري هستند و نرخ تبدیل نیتروژن موجود در سوخت پایینغیربا ناحیه واکنش  

 پیش مخلوطاز وسایل غیر    XNOکاربرد دارد. به همین دلیل انتشار    kW  50یت کمتر از  تجهیزات احتراقی قدیمی با ظرف

بوده و در آن اکسیداسیون و شکست پیوندي بیشتر، انتشار    پیش مخلوطکمتر از طراحی جدید است که مجهز به مشعل  

XNO  دهد. بویلرهاي با ظرفیت کمتر از  را افزایش میkW  50  الشی  یلر استاندارد و بویلرهاي چگته بوتوان به دو دسرا می

 تقسیم کرد. 

 
 
1 Non-premix burner 
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  بویلرهاي استاندارد 

زیرا تلفات دودکش آن نسبتاً باال    ؛است  80بویلرهاي استاندارد داراي محفظه احتراق باز بوده و حداکثر راندمان آن %  

از   بیشتر  بیرون  هواي  به  شده  تخلیه  احتراق  محصوالت  دماي  و  سانتی  200است  و  درجه  است  آب  گراد  دماي 

یند احتراق، این وسایل  راحی بسیار ساده سیستم فرآگراد است. به علت طدرجه سانتی  60ورودي/برگشتی معموالً بیشتر از  

 باالیی در مقایسه با بویلرهاي بزرگ هستند. COداراي انتشار 

 ه شده است. ارائ 12- 3جدول و سوخت مایع در  10-3جدول  ز درضرایب انتشار این نوع وسایل براي سوخت گا

  (بویلرهاي با محفظه احتراق بسته نسبت به اتاق) بویلرهاي چگالشی 

یند احتراق، بازیافت حرارت بیشتري از گازهاي دودکش صورت  طریق میعان رطوبت آزاد شده در فرآدر این وسایل از  

از %   و  گیردمی بیشتر  آن  راندمان عملیاتی  د  90لذا  دماي آب  است.  انتشار آن کمتر است.  و  نتیجه سوخت مصرفی  ر 

گراد است تا بتوان اطمینان حاصل نمود که رطوبت موجود در گازهاي دودکش  درجه سانتی  55ورودي/برگشتی کمتر از  

 تر آب ورودي، این وسایل معموالً داراي دو عملکرد گرمایش آب و گرمایش محیط است. به علت دماي پایین  یافتهمیعان  

شوند. بویلرهاي چگالشی هستند. میعانات داراي اسیدهاي سولفوریک و نیتریک هستند که به سیستم فاضالب تخلیه می

 معموالً گازسوز هستند ولی نوع با سوخت مایع نیز موجود است. 

 . ه شده استارائ 12- 3جدول و سوخت مایع در  10-3جدول ز در ضرایب انتشار این نوع وسایل براي سوخت گا

  اجاق گازها 

توان از این وسایل شامل صفحات مشعل و فرها هستند. ضرایب انتشار این نوع وسایل در این راهنما وجود ندارد ولی می

 ي آن استفاده کرد. برا 10-3جدول ز در ضرایب ارائه شده براي بویلرهاي مسکونی گازسو

 گرمایش غیرمسکونی   -3-2-4-2

  بویلرهاي غیرخانگی 

ها معموالً به صورت  شود. مشعل ها وارد میسوخت گاز و مایع، سوخت و هوا به صورت مخلوط به مشعل   براي بویلرهاي با

شوند. بویلرهاي با سوخت مایع و گاز داراي تنوع وسیعی از لحاظ نوع  واحدهاي مجزایی هستند که به بویلرها متصل می

دهنده حرارت (آب گرم، بخار)  تاري، نوع محیط انتقالس مواد ساخها را بر حسب نوع مشعل، جنتوان آن طراحی بوده و می
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گراد، دما متوسط با درجه سانتی  100تواند دما پایین با دماي کمتر از  ها، دماي آب در بویلرهاي آب (که میو توان آن 

انتقال حرارت  گراد باشد)، روش  درجه سانتی  115گراد و دما باال با دماي بیشتر از  درجه سانتی  115تا    100دماي بین  

 (واترتیوب، فایرتیوب) و چیدمان سطوح انتقال حرارت (افقی یا عمودي، لوله مستقیم یا خمیده) تقسیم کرد. 

 ده است. ارائه ش 14-3و   13-3جداول ع در  جداول ضرایب انتشار براي بویلرهاي تجاري با سوخت مای 

  بویلرهاي چدنی 

کنند. معموالً این نوع بویلرها در بخش مسکونی و تجاري/اداري با ظرفیت معموال بخار یا آب داغ کم فشار تولید می

 رود. به کار می thMW 1 کمتر ازحرارتی اسمی 

  بویلرهاي فوالدي 

ی اصلی این شود. ویژگ تولید می   خوردههاي فوالدي جوش  و از صفحات و لوله  thMW  50معموالً با ظرفیت حرارتی تا  

 بویلرهاي واترتیوب، فایرتیوب و چگالشی است.   هاترین آنبویلرهاي تنوع باالي آن از حیث سطح انتقال حرارت است. رایج

  اجاق گازهاي غیرخانگی 

ها)  مثال مدارس و بیمارستان  عنوان  هاي غیرمسکونی (بههاي تجاري و بخشها، رستوراناین وسایل معموالً در هتل

شود. براي ضرایب انتشار  ها استفاده میهاي با سوخت مایع معموالً در فضاي بیرون براي کترینگشود. اجاقاستفاده می

  15-3جدول  در    thMW  1این نوع اجاق گاز، باید از ضرایب انتشار ارائه شده براي بویلرهاي گازسوز با طرفیت کمتر از  

 ده کرد. استفا

  (گرمایش مستقیم) گرمایش فضاي غیرمسکونی 

نیز  ها، وسایل گرمایش فضاي مسکونی هستند که ممکن است در ساختمانها و بخاريشومینه اداري  هاي تجاري و 

تر نیز ممکن است در واحدهاي تجاري و اداري استفاده شود. با این حال، واحدهاي احتراقی با سوخت گاز یا مایع بزرگ

 این واحدها ممکن است ثابت (نسبت به سقف یا کف) یا نیمه ثابت باشد.  به کار رود و

 هاي گازي توربین 

در دسترس هستند.   thMW  1هاي گازي با اندازه کمتر  ) و توربینkWe  15-500ها کوچک مقیاس (معموالً  توربینمیکرو

هاي مایع قابل استفاده  براي تولید همزمان جذابیت داشته و براي گاز طبیعی، گازوئیل، بیوگازها و سوخت  این فناوري
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است. به هرحال، داده انتشار این تجهیز بسیار محدود است. اطالعات ارائه شده توسط سازندگان و مراجع علمی نشان 

هاي گازي بزرگ  قابل مقایسه با مقادیر حاصل از توربین  xNOداراي مقدار انتشار    XNOکم    انتشاردهد که تکنولوژي  می

 گازي و سوخت مایع ارائه شده است.   سوخت براي 18- 3و  17-3جداول  گازي در هاي است. ضرایب انتشار توربین

  موتور پیستونی 

  100با خروجی الکتریکی در محدوده کمتر از    ۳و موتورهاي تراکم احتراقی  ۲اي، موتورهاي اشتعال جرقه۱موتورهاي ثابت

 ٤مولد پراکندهعنوان    هستند. هر دو نوع داراي منبع انتشار یکسانی هستند. چنین واحدهایی به  مگاوات  20تا  کیلووات  

(دور از شبکه تأمین)، واحدهاي تولید همزمان برق و حرارت کوچک یا براي مصارف تولید همزمان و آماده به کار یا  

گاز و مایع ارائه    براي سوخت  20-3و    19-3جداول  نی در  ضرایب انتشار براي موتورهاي پیستو  طراري کاربرد دارد.اض

 شده است. 

 ) تولید همزمان و ترکیبی برق و حرارتCHP ( 

حرارت) به طور  استفاده از تکنولوژي تولید همزمان احتراق داخلی مقایس کوچک (توربین گازي یا موتور ثابت با بازیافت  

تولید همزمان میفزاینده رایج است. تکنولوژي  پیستونی اي  از موتورهاي  استفاده  با  کاربردهاي نسبتاً کوچک  تواند در 

 شود.هاي گازي نیز استفاده میگازسوز کوچک به کار رود اما از موتورهاي پیستونی بزرگ و توربین

 انتشار   -3-2-4-3

ها در مقایسه با بویلرهاي  آالیندهها و بویلرها، انتشار  ه علت کیفیت سوخت و طراحی مشعلهاي مایع و گاز، ب براي سوخت

همانطور    یند احتراق آن بسیار ساده است.ها که فرآها و بخاريبراي شومینهمقیاس صنعتی، خیلی باالتر نیست، به جز  

 . 2NOو   CO ،NOهاي مورد نظر در این طرح عبارت است از تر نیز ذکر شده آالیندهکه پیش

CO یند احتراق و به ویژه در  آعنوان محصول میانی فر، بههاي کربنیصوالت احتراق تمام سوختدر محکربن : مونوکسید

است که در شرایط دمایی   2COل سوخت به  ترین محصول میانی تبدیمهم  COشرایط غیر استوکیومتریک وجود دارد.  

 
 
1 Stationary engines 
2 Spark-ignition engines 
3 Compression-ignition engines 
4 Island generators 
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عنوان شاخص مناسبی براي کیفیت احتراق  توان بهرا می  COشود. بنابراین  تبدیل می  2COمناسب و حضور اکسیژن به  

، متاثر از شرایط احتراق است. سطح انتشار همچنین تابعی از نسبت هواي اضافه و دماي  COتلقی کرد. مکانیزم تشکیل  

دهی خودکار ن ماند محصوالت احتراق در ناحیه واکنش است. بنابراین تجهیزات احتراقی کوچک با خوراكاحتراق و زما

 هستند.  COداراي شرایطی براي تولید کمتر 

انتشار   اکسید نیتروژن ) همراه با بخش کمی ديNO(اکسید نیتروژن  منومعموالً به صورت    XNOاکسیدهاي نیتروژن: 

)2NO  است. اگرچه انتشار (XNO  2هاي بزرگ بسیار کم است اما بخش  در وسایل مسکونی نسبت به کورهNO   اولیه آن

 باالتر است. 

 ها وشر -5-2-3

انتخاب روشر  6-3شکل   فروند  انتشار  برآورد  فعالیتآهاي  از  نشان مییند  را  مربوطه  بردهد.  هاي  از    توصیه  استفاده 

سازي) موجود گیري و ابزار مدلهاي اندازهچنانچه اطالعات تفصیلی (مانند مدل  .اطالعات تفصیلی (در صورت وجود) است

 باشد باید تا حد امکان از آن استفاده کرد. 

هاي ورودي تفصیلی باید  کار رفته و داده  هاي بهتر باید بهیا روش  2بندي منبع جزء منبع کلیدي است، سطح  اگر دسته

تصمیم  آیند. در این شرایط درخت  هاي کوچک در بخش ساختمان یک منبع کلیدي به شمار میآوري شود. احتراقجمع

 تر است.  کند چراکه بدست آوردن اطالعات ورودي الزم براي آن آسانراهنمایی می 2کاربر را به سوي استفاده از سطح 

 استفاده کرد.   1توان از سطح  ، می2با این حال در صورت نبود اطالعات الزم براي سطح  
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شروع

آیا تمام منابع جداگانه در     
دسته بندي منابع، اندازه گیري و 

.گزارش شده است

آیا داده هاي استفاده هر سوخت براي 
منبع، در دسترس است؟

آیا مدل هاي برآورد تفصیلی در 
دسترس است؟

آیا مصرف سوخت مدل شده قابل  
تطبیق با داده هاي سوخت ملی از منابع 

مستقل است؟

منبع کلیدي؟

از ضرایب انتشار پیش فرض سطح 
.استفاده شود 1

اطالعات فعالیت و ضرایب انتشار 
طبقه بندي شده تکنولوژي دریافت 

.شود

از داده هاي فعالیت و ضرایب 
انتشار مختص تکنولوژي 

.استفاده شود 2سطح 

استفاده  3از روش مدل سطح 
.شود

از روش اندازه گیري هاي 
استفاده شده و با  3سطح 

 2 ضرایب اختصاصی سطح
.ترکیب شود

 3فقط از روش سطح 
داده هاي تجهیزات استفاده 

.شود
بله

خیر

بله

خیر

بلهبله

خیر
خیر

بله

خیر

 
 بندي منابعدستهدرخت تصمیم براي  -6-3شکل 
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 1روش پیش فرض سطح    -3-2-5-1

 یندهاي تجهیزات احتراقی کوچک داراي معادله کلی زیر است: براي انتشار فرآ 1ش سطح  رو : الگوریتم

آالینده 𝐸𝐸 3-7معادله  = 𝐺𝐺𝐸𝐸 سوخت  مصرفی ×  𝐸𝐸𝐺𝐺 آالینده 

 در آن، که 

 انتشار آالینده خاص است،   :Eآالینده

 نرخ فعالیت براي سوخت مصرفی است،  :ARسوخت مصرفی

 ضریب انتشار این آالینده است.  :EFآالینده

فعالیت احتراقی کوچک در  براي تجهیزاتی  از مصارف سوخت ساالنه ملی  استفاده  با  هاي این معادله در سطح ملی و 

 مختلف قابل کاربرد است. 

استفاده کرد و باید    1توان از روش سطح  هاي کاهش آلودگی خاص مدنظر است نمیمواردي که گزینهدر    نکته مهم:

 استفاده کرد.  3یا سطح   2هاي سطح از روش

ضرایب براي هر نوع سوخت و با در نظر گرفتن نوع ساختمان از لحاظ مسکونی و  :  ضرایب انتشار پیش فرض

، فرض شده است که واحدهاي  1شده است. در روش سطح    ارائه  7-3جدول    غیره) درغیرمسکونی (اداري، تجاري و  

از   اندازه کمتر  داراي  بین    thKW  50مسکونی معموالً  اندازه  داراي   thMW  50تا    th kW  50و واحدهاي غیرمسکونی 

 هستند.

، از اطالعات آماري ملی و  1اطالعات مربوط به میزان مصرف انرژي براي استفاده از روش سطح  :  ضرایب فعالیت

 است.  حصولترازنامه انرژي قابل 
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 بندي ساختمان مسکونی و اداري و تجاري براي دسته 1ضرایب انتشار سطح  -7-3 جدول

 واحد  مقدار  آالینده  نوع سوخت  بندي دسته 
 95حد اطمینان % 

 باال  پایین 

 واحد مسکونی 
 XNO 51 g/GJ 31 71 گازي 

CO 26 g/GJ 18 42 

 XNO 51 g/GJ 31 72 مایع 
CO 57 g/GJ 34 80 

واحدهاي تجاري و  
 اداري 

 XNO 74 g/GJ 46 103 گازي 
CO 29 g/GJ 21 48 

 XNO 306 g/GJ 50 1319 مایع 
CO 93 g/GJ 2 200 

 

 بر مبناي تکنولوژي  2روش سطح   -3-2-5-2

هاي ضرایب فعالیت و ضرایب انتشار براي برآورد انتشار  بوده و از داده  1مشابه روش سطح    2روش سطح  :  الگوریتم

تکنولوژي و  شود. تفاوت دو روش در این است که روش تفصیلی نیازمند اطالعات بیشتري در مورد سوخت،  استفاده می

کاررفته هاي بههاي مربوط به کشور است. توسعه این روش بر مبناي ترکیب انواع تجهیزات اصلی/ سوختسایر ویژگی

 در کشور است. 

 آید:انتشار ساالنه با استفاده از رابطه زیر بدست می

=∑ 3-8معادله 
kj

kjkjii AEFE
,

,.. .
 

 در آن،  که

iE  انتشار ساالنه آالیندهi ،ام است 

i,j,kEF  ضرایب انتشار پیش فرض آالیندهi ام براي نوع منبعj ام و سوختk ،ام است 

j,kA   مصرف ساالنه سوختk ام نوع منبعj .ام است 

 مثال، منابع ممکن است به صورت زیر مشخص شوند: عنوان به

 بویلر، اجاق گازگرمایش مسکونی: شومینه، آب گرمکن، بخاري،  -

 مسکونی: گرمایش محیط، بویلرها  رگرمایش غی -

- CHP 
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هاي مختلف  ها و تکنولوژيضرایب انتشار مخصوص تکنولوژي براي سوخت:  ضرایب انتشار مخصوص تکنولوژي

بندي براي نشان دادن ارائه شده است. این دسته  thkW  50و بیشتر از    thkW  50به ترتیب براي واحدهاي کوچکتر از  

و   واحدهاي مسکونی  معموالً  کوچک  واحدهاي  کلی  به طور  است.  بزرگ  و  واحدهاي کوچک  انتشار  تفاوت مشخصه 

 البته باید در نظر داشت که این امر همیشه صادق نیست.  .واحدهاي بزرگ غیرمسکونی هستند

 ه است. ذکر شد 8-3جدول  درهاي ذکر شده در بخش قبل به تکنولوژيمربوط   2مرور کلی ضرایب انتشار سطح 

هنگام توسعه ضرایب انتشار باید ترکیب انواع وسایل و سوخت مصرفی در کشور را در نظر داشت. همچنین هنگام محاسبه 

 تر است. ها باالضرایب انتشار خاص، باید توجه داشت که میزان انتشار در شروع به کار تجهیزاتی مانند بخاري

 2جداول ضرایب انتشار سطح  -8-3جدول 

 نام تکنولوژي  بخش  سوخت  سطح  شماره جدول 
 هاي بسته یا نیمه بسته شومینه  ) thKW50اندازه کوچک (کمتر از   گازي  2 8-3جدول  
 kW  50بویلرهاي مرسوم با ظرفیت کمتر از   ) thKW50اندازه کوچک (کمتر از   گازي  2 9-3جدول  
 هاي مرسوم بخاري  ) thKW50اندازه کوچک (کمتر از   گازوئیل  2 10-3جدول  
 kW  50بویلرهاي مرسوم با ظرفیت کمتر از   ) thKW50اندازه کوچک (کمتر از   گازوئیل  2 11-3جدول  
 ) thKW50 -  thMW1بویلرهاي استاندارد (  ) thKW50 -  thMW50اندازه متوسط (  نفت کوره  2 12-3جدول  
 ) thMW1 -  thMW50بویلرهاي استاندارد (  ) thKW50 -  thMW50اندازه متوسط (  نفت کوره  2 13-3جدول  
 ) thKW50 -  thMW1بویلرهاي استاندارد (  ) thKW50 -  thMW50اندازه متوسط (  گاز  2 14-3جدول  
 ) thMW1 -  thMW50بویلرهاي استاندارد (  ) thKW50 -  thMW50اندازه متوسط (  گاز  2 15-3جدول  
 هاي گازي توربین  ) thKW50 -  thMW50اندازه متوسط (  گاز  2 16-3جدول  
 هاي گازي توربین  ) thKW50 -  thMW50اندازه متوسط (  گازوئیل  2 17-3جدول  
 موتورهاي پیستونی  ) thKW50 -  thMW50اندازه متوسط (  گاز  2 18-3جدول  
 موتورهاي پیستونی  ) thKW50 -  thMW50اندازه متوسط (  گازوئیل  2 19-3جدول  

 براي شومینه گازسوز در واحدهاي مسکونی  2ضرایب انتشار سطح  -9-3جدول 

 واحد  مقدار  آالینده 
 95حد اطمینان % 

 باال  پایین 
XNO 60 g/GJ 36 84 

CO 30 g/GJ 18 42 

 براي بویلرهاي گازسوز در واحدهاي مسکونی  2ضرایب انتشار سطح  -10-3جدول 

 واحد  مقدار  آالینده 
 95حد اطمینان % 

 باال  پایین 
XNO 42 g/GJ 25 59 

CO 22 g/GJ 18 42 
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 مسکونی  هاي با سوخت مایع در واحدهاي براي بخاري 2ضرایب انتشار سطح  -11-3جدول 

 واحد  مقدار  آالینده 
 95حد اطمینان % 

 باال  پایین 
XNO 34 g/GJ 20 67 

CO 111 g/GJ 67 155 

 براي بویلرهاي با سوخت مایع در واحدهاي مسکونی  2ضرایب انتشار سطح  -12-3 جدول

 واحد  مقدار  آالینده 
 95حد اطمینان % 

 باال  پایین 
XNO 69 g/GJ 41 97 

CO 3.7 g/GJ 2 5 

 ) در واحدهاي تجاري و اداري thkW 50 - thMW 1براي بویلرهاي با سوخت مایع ( 2ضرایب انتشار سطح  -13-3جدول 

 واحد  مقدار  آالینده 
 95حد اطمینان % 

 باال  پایین 
XNO 100 g/GJ 50 150 

CO 40 g/GJ 24 40 

 ) در واحدهاي تجاري و اداري thMW 1- thMW 50مایع (براي بویلرهاي با سوخت  2ضرایب انتشار سطح  -14-3جدول 

 واحد  مقدار  آالینده 
 95حد اطمینان % 

 باال  پایین 
XNO 100 g/GJ 50 150 

CO 40 g/GJ 20 80 

 ) در واحدهاي تجاري و اداري thkW 50 - thMW 1براي بویلرهاي گازسوز ( 2ضرایب انتشار سطح  -15-3جدول 

 واحد  مقدار  آالینده 
 95حد اطمینان % 

 باال  پایین 
XNO 73 g/GJ 44 103 

CO 24 g/GJ 18 42 

 ) در واحدهاي تجاري و اداري   thMW 1- thMW 50براي بویلرهاي گازسوز ( 2ضرایب انتشار سطح  -16-3جدول 

 واحد  مقدار  آالینده 
 95حد اطمینان % 

 باال  پایین 
XNO 40 g/GJ 30 55 

CO 30 g/GJ 15 30 

 هاي گازي گازسوز در واحدهاي تجاري و اداري   توربین  2ضرایب انتشار سطح  -17-3جدول 

 واحد  مقدار  آالینده 
 95حد اطمینان % 

 باال  پایین 
XNO 48 g/GJ 29 67 

CO 4.8 g/GJ 1.8 42 
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 اداري هاي گازي با سوخت گازوئیل در واحدهاي تجاري و توربین  2ضرایب انتشار سطح  -18-3جدول 

 واحد  مقدار  آالینده 
 95حد اطمینان % 

 باال  پایین 
XNO 83 g/GJ 50 116 

CO 2.6 g/GJ 2 4 

 موتورهاي پیستونی گازسوز در واحدهاي تجاري و اداري   2ضرایب انتشار سطح  -19-3جدول 

 واحد  مقدار  آالینده 
 95حد اطمینان % 

 باال  پایین 
XNO 135 g/GJ 81 189 

CO 56 g/GJ 34 78 

 هاي گازي با سوخت گازوئیل در واحدهاي تجاري و اداري توربین  2ضرایب انتشار سطح  -20-3جدول 

 واحد  مقدار  آالینده 
 95حد اطمینان % 

 باال  پایین 
XNO 942 g/GJ 565 1319 

CO 130 g/GJ 78 182 

 

نیازمند تفکیک بیشتر مصرف سوخت از سطح کل مصرف   2به سطح    1نویسی از سطح  ارتقا روش سیاهه:  داده فعالیت

د بوده و احتماالً ملی به مصرف بر حسب نوع تکنولوژي است. اطالعات مربوط به مصرف سوخت در این سطح، محدو

 هاي موردنیاز بدست آید.  ربط دارد تا دادهتحقیق اضافی توسط نهادهاي ذينیاز به بررسی و 

 :3و سطح   2هاي فعالیت براي محاسبات پیشرفته سطح هاي تفکیک بیشتر دادهروش

  نیاز معموالً در گزارشهاي   هاي موردنیاز به تفکیک بیشتر مصرف سوخت برحسب نوع تجهیز دارد. داده  2روش سطح  

هاي فعالیت در سطح موردنیاز براي تفکیک،  ربط باید براي ارزیابی دادهست. در بیشتر موارد نهادهاي ذيآماري موجود نی 

هاي جایگزین توسعه یابد.  هاي ملی بسته به در دسترس بودن و کیفیت دادههاي جایگزین استفاده کنند. باید روشاز داده

 هاي جایگزین عبارتند از:هاي دادهبرخی از نمونه

 شگري از بخش مسکونی، تجاري و اداري؛ پرس -

 هاي مربوطه؛ مطالعات کاهش تغییرات اقلیمی و مصرف سوخت براي بخش -

 سازي نیاز انرژي؛ مدل -

 کنندگان سوخت؛اطالعات بدست آمده از تأمین  -

 اطالعات بدست آمده از تولیدکنندگان و فروشندگان وسایل گرمایشی.  -
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در   باید  مورد بخش مسکونی،  برخی نظر داشت که پرسشگريبه ویژه در  در  باشد.  نمونه مناسب  اساس جامعه  بر  ها 

 کشورها، توزیع وسایل گرمایش خانگی بر حسب شرایط منطقه متفاوت است. 

هاي اشغال  هاي مربوط به مسکنتواند آمار مسکن باشد. در محدوده سرشماري ملی، معموالً دادهمنبع مهم دیگر داده می

 هاي شخصی ممکن است شامل موارد زیر باشد: اطالعات مربوط به خانه شود.آوري میعشده توسط خانوارهاي جم

 تعداد ساکنان  -

 مساحت خانه  -

 نوع ساختمان (خانه ویالیی، بلوك، آپارتمان و غیره) -

 سال ساخت  -

 منبع اولیه (و ثانویه) گرمایش  -

 وجود یا عدم وجود سیستم گرمایش مرکزي  -

 هاي مشترك و سوخت مصرفی آن.آپارتمان یا بلوكبویلر گرمایش مرکزي در  -

هاي تفصیلی تقاضاي  توان از آمارهاي بخش مسکونی براي به دست آوردن نتایج از پرسشگري خانوارها یا انجام مدلمی

انرژي/انتشار استفاده کرد. به خصوص در مواردي که انتشار بخش خانگی نشانگر یک منبع کلیدي بوده و یا به دلیل 

سازي تفصیلی تقاضا/انتشار  شود. مدلت هواي منطقه از اهمیت باالیی برخوردار است، انجام چنین کاري توصیه میکیفی

شود؛ با این حال توسعه به سطح ملی، الزامات اضافی قابل توجهی اي انجام میانرژي معموالٌ در سطح محلی یا منطقه

 ندارد.  

تواند براي برآورد تقاضاي  ت و سال ساخت، میاي مانند مساحمنطقه  ر سطح ملی یاهاي مربوط به ثبت مسکن دداده

اي یا آمارهاي مصرف انرژي بخش مسکونی براي گرمایش فضا، هاي ملی و منطقهانرژي بخش خانگی به کار رود. مدل

 تواند براي برآورد تقاضاي نیاز گرمایش مسکونی به کار رود. می

هاي گرمایش  هاي مصرف براي سایر روشآوري دادهبراي انواع مختلف خانه، جمعروش دیگر براي برآورد نیاز گرمایشی  

اي و محاسبه متوسط مصرف براي هر نوع خانه است. انواع مسکن باید هماهنگ با انواع شناسایی مانند گرمایش منطقه

 ظر گرفت. بندي انرژي را در نتوان اطالعات مربوط به رتبهشده در ثبت ملی مسکن باشد. همچنین می
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 هاي تاسیسات و استفاده از داده 3سازي انتشار سطح مدل  -3-2-5-3

دهد  اجازه می  3شود. با این حال، روش سطح  هاي تفصیلی در نظر گرفته نمیبرآورد انتشار مختص تاسیسات، براي فعالیت

از دادهتا یک رویکرد مبتنی بر مدل انتشار مختص    ضرایبرفته و    کار تر تعداد وسیله بههاي تفصیلیسازي با استفاده 

   تکنولوژي به کار رود.

اي با مقادیر ذکر شده در جداول  با توجه به اینکه میزان انتشار تجهیزات در ایران در بسیاري موارد، اختالف قابل مالحظه

تجربی) حاصل شود. البته این امر به  گیري شود که این سطح از دقت تنها از طریق آنالیز احتراق (اندازه دارد، پیشنهاد می

تواند با اهداف مورد  هاي هوا بستگی دارد، که میفایده و با توجه به اهداف مورد نظر از برآورد انتشار آالینده-آنالیز هزینه

 اي متفاوت باشد.    نظر براي برآورد انتشار و کاهش انتشار گازهاي گلخانه

 سازي عدم قطعیت کمی -6-2-3

 بیان عدم قطعیت   -3-2-6-1

یک جنبه مهم در آنالیز عدم قطعیت مربوط به نحوه بیان عدم قطعیت برآوردهاي اختصاصی یا سیاهه کل است. توصیه  

درصد    2.5از طریق حدود اطمینان تعریف شده با    95اطمینان %  سطحاستفاده شود. این    95اطمینان %    سطح شود از  می

بدست آمده است. بهتر است که مقدار عدم قطعیت سیاهه را بدین    ،تجمعی مقدار برآورد شدهدرصد از تابع توزیع    97.5و  

 صورت بیان کرد:

 مقدار واقعی مقادیر برآورد شده در محدوده تعریف شده در حدود اطمینان قرار دارد؛   95به احتمال % -

انحراف استاندارد از مقدار میانگین قرار    برابر  ±2براي توزیع نرمال در محدوده بین    95اطمینان %  سطحاز نظر علمی،  

از مقدار میانگین)، تابع توزیع    30که عدم قطعیت زیاد بزرگ نیست (انحراف استاندارد کمتر از %دارد. بنابراین هنگامی

استاندارد توان در حدود دو برابر انحراف  را می  95(تجمعی) مقدار برآورد شده ممکن است طبیعی تلقی شود و اطمینان %

 برآورد کرد. 
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 ا متغیرها و پارامتره  -2-2-6-3

آوري شده و ضرایب انتشار مناسب مطابق با روش پیش  هاي فعالیت جمعبخش قابل توجهی از یک سیاهه انتشار با داده

 آید.بدست می 7-3معادله   مطابق با 1فرض سطح  

  داده تر از ضرب ساده یک متغیر (کاررفته پیچیدههشود، معادله باستفاده می  3و سطح    2در مواردي که از روش سطح  

سازي با استفاده  هاي کمیسازي، اصول و روشمنظور سادهفعالیت) و یک پارامتر (ضریب انتشار) است. در این بخش به

شود میتر  تر، محاسبات نیز کمی پیچیدههاي پیچیدهاز این معادله ساده ارائه شده است. در صورت استفاده از الگوریتم

 ولی اصوالً تفاوت چندانی نخواهد داشت. 

 ها روش  -3-2-6-3

هاي زیربنایی خواهد  رفته براي برآورد انتشار براي یک دسته، ارزیابی عدم قطعیت بر اساس داده  کارصرفنظر از روش به

ه سیاهه نیاز دارد. به  کاررفته براي تهیهاي بهبود. عدم قطعیت کلی انتشار، به عدم قطعیت مربوط به هر بخش از داده

جمع ارزیابی  با  قطعیت  عدم  ارزیابی  ترتیب،  دادهاین  میآوري  شروع  بخش  ها  باید  قطعیت  عدم  گرفتن  نظر  در  شود. 

 آوري داده باشد.ناپذیر از تالش براي جمعجدایی

هم متغیرها و هم پارامترها  منظور ایجاد امکان آنالیز عدم قطعیت کمی، باید  طور که در این بخش ارائه شده است، بههمان

 داراي محدوده عدم قطعیت کمی باشند.  

 گیري الف) اندازه

هاي  ها را بتوان به دادهگیرياي انتشار در محل صورت گیرد. اگر این اندازهگیري دورهدر برخی موارد، ممکن است اندازه

احتمال   توزیع توان ضریب انتشار مختص محل را همراه با تابع  فعالیت مرتبط کرد، که البته امري مهم است، آنگاه می

 براي انتشار ساالنه نمونه تعیین کرد. 

ها براي منعکس کردن شرایط بندي دادهتواند پیچیده باشد. براي دستیابی به نمونه، ممکن است نیاز به طبقهاین کار می

 مثال: عنوان عملیاتی باشد. به
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o هاي فعالیت باشد. در  اندازي و خاموش کردن ممکن است داراي نرخ انتشار متفاوتی نسبت به دادهراه

احتمال جداگانه بدست آمده براي    توزیعها را با فاکتورهاي انتشار و و توابع  دهاین حالت، بهتر است که دا

 تقسیم کرد.  شدناندازي و خاموش شرایط حالت پایدار، راه

o عنوان تواند به بار بستگی داشته باشد. در این حالت، براي برآورد میزان بار بیان شده، بهضرایب انتشار می 

آنالیز عدم قطعیت باشد. این کار را  مثال درصد ظرفیت کل،   انتشار کل و  ممکن است نیاز به برآورد 

(مانند  می احتمالی  کنترلی  برابر متغیرهاي  انتشار در  آنالیز رگرسیون و نمودارهاي اسکاتر نرخ  با  توان 

 هاي فعالیت موردنیاز انجام داد. هانتشار در برابر بار) با بار تبدیل شده به داد

o نمیهگیرياندازه دیگر  اهداف  براي  شده  انجام  بهاي  به  تواند  شود.  تلقی  نمونه  مثال،    عنوان  عنوان 

ایمنی در معادل  اندازه انتشار کل  ذغال سنگ و محل دفن زباله، منعکسگیري متان به دالیل  کننده 

بین داده آنالیز عدم قطعیت، نسبت  براي  بهتر است  اندازهنیست. در چنین مواردي  ه و گیري شدهاي 

 انتشار کل برآورد شود. 

هاي آماري استاندارد براي انطباق بهتر، همراه با  توان از آزمونها به اندازه کافی بزرگ باشد، میاگر اندازه نمونه داده

استفاده  ها  احتمال براي توصیف تنوع در داده  توزیعگیري براي اینکه کدام تابع  قضاوت متخصص استفاده کرد تا در تصمیم 

هایی که بتوان از آن در  گیريکمک کند. با این حال، در بسیار از موارد، تعداد اندازه  ،شود و چگونه آن را پارامتري کرد

گیري کرد کم است. به طور معمول، تا زمانی که سه یا بیشتر از سه نقطه داده وجود داشته و مورد عدم قطعیت نتیجه

هاي آماري براي برآورد مقادیر پارامترهاي بسیاري  توان از تکنیکار مورد نظر باشد میها یک نمونه تصادفی از مقدداده

توزیع پارامتري که میاز  تنوع در مجموعه دادههاي دو  براي توصیف  انداز  ها تواند  با  هاي  هاستفاده کرد کمک گرفت. 

سازي عدم قطعیت اشت که باید در کمیکوچک نمونه، عدم قطعیت زیادي در مورد برآوردهاي پارامتري وجود خواهد د

توان با  براي استفاده در سیاهه انتشار منعکس شود. عالوه بر این هنگامی که نمونه کوچک است، به طور معمول نمی

هاي آماري، تمایزي براي انطباق مناسب توزیع پارامتري جایگزین قائل شد. بنابراین، قضاوت قابل توجهی  تکیه بر روش

هاي خیلی کوچک موردنیاز است. در شرایطی که ضریب  وزیع پارامتري مناسب براي انطابق با مجموعه دادهدر انتخاب ت
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که ضریب پراکندگی بزرگ  است، توزیع نرمال ممکن است یک فرض معقول باشد. هنگامی 0.3پراکندگی کمتر از حدود  

 رمال مناسب باشد. بوده و کمیت غیرمنفی است، ممکن است یک توزیع اریب مانند لگاریتم ن

 هاي مستند شدهمنابع و سایر دادهب) 

هاي مختص محل، موجود نیست، معموالً بهتر است برآوردهاي انتشار با استفاده از ضرایب انتشار متوسط  هنگامی که داده

گیري  هبدست آمده از مراجع مانند گزارش حاضر صورت گیرد. این ضرایب در شرایط خاصی که معموالً رایج است انداز

داراي فاصله اطمینان   2و سطح    1شده است. تمام ضرایب انتشار قید شده در این گزارش براي استفاده با روش سطح  

 هستند که در هر جدول اعالم شده است.   %95

 ج) قضاوت متخصص 

مستقیم انتشار، نیاز  هاي  گیريهاي تجربی وجود ندارد، برآوردهاي عدم قطعیت در ضرایب انتشار یا اندازههنگامی که داده

هاي سیاهه براي برآوردهاي عدم قطعیت به قضاوت متخصص دارد. انتخاب متخصصان مناسب با توجه به انتشار ورودي

ت مربوطه مانند موارد  ااحتمال با در نظر گرفتن اطالع  توزیعهدف قضاوت متخصص در این جا توسعه تابع    مهم است.

 زیر است: 

o   مقایسه کرد؟  را مشابه سایر منابع است؟ چگونه ممکن است عدم قطعیتآیا منبع انتشار 

o شناسایی شده است؟   ،یند انتشار درك شده است؟ آیا همه منابع انتشار ممکنتا چه حد فرآ 

o   انتشار وجود دارد؟ به جز فرآآیا محدودیت فیزیکی در مورد میزان تغییر پذیر،  هاي برگشتیندضریب 

تواند کمتر از صفر باشد و این امر ممکن است دامنه عدم قطعیت بسیار گسترده را محدود  نمیانتشار  

 یندي ممکن است داراي حد باالیی انتشار باشد.آ هاي فرکند. مالحظات موازنه جرم یا سایر داده

از قضاوت متخصص    ايها هم نیاز به درجههاي آماري کالسیک براي مجموعه دادهحتی در هنگام استفاده از تکنیک

ها، یک نمونه تصادفی مناسب هستند یا خیر و اگر چنین است از چه روشی است زیرا فردي باید قضاوت کند که آیا داده

ه براي  شود. این امر ممکن است نیاز به قضاوت فنی و آماري داشته باشد. به ویژها استفاده میوتحلیل دادهبراي تجزیه

 فیلتر شده هستند نیاز به تفسیر است.   یا  هایی که کوچکمجموعه داده
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 دامنه عدم قطعیت پیش فرض د) 

هاي  هاي فعالیت معموالً از آمارها از جمله آمارهاي انرژي و ترازنامه، نرخ تولید اقتصادي، دادهداده:  هاي فعالیتداده

هاي ارائه  عدم قطعیت مربوط به دادهربط ارائه دهنده این آمار،  شود. ممکن است نهادهاي ذيجمعیت و غیره مشتق می

ها براي ساختن توابع  توان از این عدم قطعیتوري داده خود ارزیابی کرده باشند. میآعنوان بخشی از روند جمعه را بهشد

که  هاي فعالیت براي میزان فعالیت به راحتی در دسترس نیست. از آنجا  در برخی موارد، داده  احتمال استفاده کرد.  توزیع

 هاي عدم قطعیت کمی الزم است. هر آنالیز عدم قطعیت نیازمند ورودي کمی است، دامنه

هاي عدم قطعیت براي ضرایب انتشار دشوار است. محدوده خطا  در بسیاري از موارد، بدست آوردن دامنه:  عوامل انتشار 

درصد است. براي ضرایب این    200تا    50براي ضرایب اعالم شده در این گزارش براي بخش مسکونی، تجاري و اداري 

گیري در تعداد کمی از تجهیزات و منابع و محدوده کوچکی از شرایط عملیاتی صورت گرفته بخش، برآورد بر اساس اندازه

شایان ذکر است که تمام ضرایب    است و یا از قضاوت مهندسی بر مبناي تعدادي از حقایق مرتبط استفاده شده است.  

هستند. البته باید در نظر داشت که برآوردهاي حد باال و پایین اغلب بر اساس    95صله اطمینان %اعالم شده داراي فا

 قضاوت متخصص بدست آمده است. 

 ساختار سازمانی  -7-2-3

اي در رویکردهاي  کند. تنوع گستردهبخش حاضر مبانی و اصول ساختار سازمانی مربوط به سیاهه نویسی را معرفی می 

وجود   طور منظمبه  ،خود  سیاههبرآوردهاي   مرورپاسخ به  سنجی و  منظور نظارت، گزارش، صحتاستفاده کشورها به  مورد

 منظور تدوین و بهبود مستمر، جنبه مهمی از ساختارهاي سازمانی است. دارد. یک فرآیند پایدار به

هاي سیاهه هستند. ندهاي تدوین و خروجیها، فرآیهاي درگیر در وروديساختارهاي سازمانی شامل تعامل بین سازمان

همچنین  کشاورزي و    راه و شهرسازي و جهاد،  هاي نفت و نیرو وزارتخانه   زیست،محیط  سازمان حفاظتتواند شامل  این می

 هاي خصوصی و کارشناسان و مشاوران باشد.مؤسسات علمی/پژوهشی، سازمان
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ها،  آوري دادهشده یا جدید براي ایجاد الزامات براي جمع  اصالح  هايهمچنین ممکن است نیاز به قوانین یا دستورالعمل

تدوین سیاهه ملی در چارچوب   براي  براي رسمیت بخشیدن ساختارهاي سازمانی  بایگانی، گزارش و مدیریت کیفیت 

 هاي آماري ملی، داشته باشند.آوري دادههاي موجود جمعسیستم

 اهداف سیاهه   -3-2-7-1

نویسی است. شناسایی اهداف،  هاي سیاهه، اهداف کشور از سیاههها و خروجیک به تعریف فعالیتیک امر مهم براي کم 

بازهها و مسئولیتها، نقشها و تخصصبه تعریف دامنه داده (بههاي خاص و  مثال برنامه و فراوانی  عنوانهاي زمانی 

 د کرد.  روزرسانی) براي فرآیندهاي تدوین، گزارش و مرور سیاهه کمک خواهبه

  .شده است  ارائه  21-3جدول  در    تواند براي توصیف اهداف مورداستفاده قرار گیردکه مینمونه بارز یک قالب ساده شده  

 .  تکمیل کند ساختارهاي سازمانیرا هنگام ارائه  تريتواند توضیحات مفصلمی ايشدهخالصه چنین جدول

 هوا هملی آالیند سیاههگذاري اطالعات در مورد اهداف و به اشتراك ثبتیک ساختار نمونه براي  -21-3 جدول

 ۲آالینده  ۱اهداف 
ها و  بخش 

 ۳ها بندي دسته 
دقت  

 جغرافیایی 

دقت  
زمانی  
 ٤برآوردها 

مدت  
هاي  سري 

 ٥زمانی 

فراوانی  
 ٦دهی گزارش 

هاي  قالب 
 ۷دهی گزارش 

        
        
        

 

 
 

 د. کنی فهرست، کندیمملی آالینده هوا پشتیبانی  سیاهههدافی را که ا 1
 . را اضافه کنید BC,PM2.5,NH3,NMVOC,NOx,SO2 مثال عنوان بهگازهاي درگیر  2
 را اضافه کنید. هابخش ریو سا ضایعات،   ي، کشاورز يشامل انرژ يهابخش 3
ماهانه)   يهاداده(مثالً    نهچندین سال یا زیر ساال  ازمتفاوتی دارند    یزمان  هاي ها مدتسیاههرخی از  ب  )2011،  2010زمانی معموالً ساالنه است (مثالً    دقت  4

 . دارند
 . زمانی را مشخص کنید هايتاریخ شروع و پایان سري 5
 ؟ شوندیم روزبهچند بار  هاداده 6
 ). خاص دهیبراي گزارش ازیموردن، متغیرهاي هاوارهطرحجدول،  هاي، ساختار مثالعنوانبه( خاص را برجسته کنید دهیگزارشقالب هر  7
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 ی تشکیالت ساختارهاي سازمان   -2-7-2-3

ها  هاي عملکردي سازمانتواند به رسمیت بخشیدن و برقراري ارتباط نقشسازي تشکیالت ساختارهاي سازمانی میشفاف

از نقش آیا  ها و مسئولیتدر فرآیند تدوین سیاهه ملی، کمک کند. یک ساختار مصور، دید کلی  اینکه  به  هاي مربوط 

تر است یا یک فعالیت سیاهه مستقل و اختصاصی،  هاي آماري بزرگآوري دادهنی بخشی از عملیات جمعساختارهاي سازما

یک ساختار نمونه بارز با اجزاي   تواند شامل اسامی سازمان باشد.دهد. همچنین یک دیاگرام ساختار آموزنده میارائه می

 ئه شده است. ارا  7-3شکل  در اختیاري

 
 چارچوب ساختار سازمانی سیاهه آالینده هوااز ی مثال -7-3 شکل

 :بريکمیته راه
ها دادهو ارائه دهندگان  سیاهه آلودگی هوا کاربران

فعالیت  سیاههبرنامه کاري  راهبريدر جهت   که
تواند گسترش یابد تا شامل میبخش این  ند.کنمی

 .شودسیاهه  مندههاي عالقگروه

 :ملی واحد نهاد
یا سازمانی که خانه دولتی وزارت

ها و ، خروجیيمسئولیت برنامه کار
 .ا بر عهده داردرا هگزارش

 :مدیریت / هماهنگی
هاي ، مدیریت برنامهدهیگزارش طالبدآوري متدوین و گر

 ا و کارشناسان تدوین وهوري دادهآجمعکاري و پشتیبانی از 
  .بهبود عملکردعمومی و  QA / QC مدیریت ،گردآوري

 

 اطالعات: گردآوريتدوین و  کارشناسان (بخش)
کشاورزي و  ،، جنگلداريتولیدي فرآیندهاي صنعتی و استفاده از محصولانرژي، 

 تفاوتها / موسسات متوجه: اگر تخصص در سازمان. استفاده از اراضی و ضایعات
 .کنید بندياست، جداگانه تقسیم

 :هاداده گانندکنتهیه
 فهرستبه  مراجعه .هاهاي آنها و مجموعه دادهداده کنندهتهیه هاي اصلیاز گروه ايخالصه  

 .و مجموعه داده ها ساختارهاي سازمانیداده کنندگان تهیه از مفصلی
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 ها نقش و مسئولیت  -3-2-7-3

  بازیگران  هاي سیاهه هستند.خروجیها، فرآیندها و  مند به مشارکت در وروديبازیگران و ذینفعان بسیاري درگیر و یا عالقه

ساختار واحد ممکن است در بیش    ایاز کشورها ، یک فرد    رخیدر ب .اندشدههارائ  22-3جدول    رو انواع ذینفعان د  متداول

ملی تواند به ایجاد سیستم  دانستن عالیق و مشارکت این بازیگران و ذینفعان میي قرار داشته باشد.  از یک نقش بازیگر

 .کمک کند خوب و با عملکرد ماندگار نویسیسیاهه

 هاهاي کلی آنها و تواناییبا نقش متداول لیست بازیگران و ذینفعان -22-3 جدول

 هاي موردنیاز توانایی  هاي معمول هایی از نقش نمونه  نوع بازیگر و ذینفع 

   ملی   کانونی   نقطه   / واحد   ملی   نهاد 

 مالکیت و تخصیص منابع. 
  در برابر   حمایت از سیاهه تدوین استراتژي بلندمدت براي  

گیرندگان ملی، اقدام در مورد آلودگی هوا و  تصمیم 
 .گزارش 

ها با نهادهاي مشارکتی که  قراردادها و توافقنامه   نظیم ت 
میزان انتشار و یا    برآورد ها، مطالعات تحقیقاتی،  به داده 

 .کنند و غیره کمک می کارشناسی  هاي  ارائه بررسی 
 ارسال سیاهه.   یت مسئول 

و همچنین مرجع رسمی    مدیریتی تخصص فنی و  م 
 .ی دولت 

 . خوب عملی  و مفاهیم    دهی گزارش   الزامات درك  
 توانایی هماهنگی و رهبري فرآیند. 

هاي  سازمان قدرت تعامل با سایر ادارات دولتی و  
 غیردولتی. 

یک گروه یا ساختار مدیریتی که به  
کند و  کمک می   سیاهه هدایت توسعه  

هاي کلیدي  ها و پیام مند به خروجی عالقه 
 آن است  

ریزي، هماهنگی، مدیریت و  ارائه ورودي به برنامه 
  ها به توصیه ،  فرآیند تسهیل فنی ورودي و خروجی در این  

 .ی کانون مل 
ها با توجه به در دسترس  نتخاب روش مشاوره در مورد ا 

 .گیري ها و نیازهاي تصمیم بودن داده 

ها و / یا  بخشی، مجموعه داده مشارکت  
  مربوط به دولت، دانش و قدرت    گذاري سیاست 

 .هاي ملی و استراتژي   تحقیقات ها،  آوري داده ع جم 
گیري و مذاکره  گذاري و تصمیم سیاست   مشارکت در 

) که  سازي کاهش پیاده و    گذاري هدف مثال  عنوان (به 
 . کند ملی استفاده می   سیاهه هاي  از داده 

   سیاهه کننده  مدیر / هماهنگ 

 .هاي کاري مدیریت قراردادها و تحویل برنامه 
 .هماهنگی با همه بازیگران و ذینفعان 

 مدیریت کارشناسان. 
 ها. ها و توافقنامه تأمین داده مدیریت تأمین داده 

 .ها منابع الزم براي بهبود جریان داده شناسایی  
به بررسی /    ها گویی ها و پاسخ هماهنگی بررسی 

 .پیشنهادات وتحلیل مستقل و پیگیري  تجزیه 
 .ها و ارسال رسمی گزارش   سیاهه هاي  گزارش فنی داده 

 .مدیریت پروژه و مدیریت تیم 
QA / QC    

بررسی  ،  دهی دانش فنی در مورد الزامات گزارش 
 .ها ها و روش فرآیند 

 IT هاي آگاهی فنی از ابزارها ، فرآیندها و سیستم 
 .ها آوري و بررسی داده براي جمع 

تدوین و      (بخش)   کارشناسان و محققان 
 گردآوري  

 

ها،  آوري داده ها، جمع ها، منابع داده توسعه کلی روش 
 .گردآوري و مدیریت اسناد تدوین و  

 .هایی براي حل مشکالت حل شناسایی و پیشنهاد راه 
نویس،  ها، محاسبات، پیش آوري داده انجام تحقیق، جمع 

 .سازي کنترل کیفیت، بایگانی و مستند 
 . با سایر کارشناسان بخش هماهنگی  

 .ها بندي متخصص در یک بخش، دسته یا گروه دسته 
 هاي بهبود برآوردها. شناسایی پتانسیل 

 .ها دانش فنی در مورد الزامات گزارش و روش 
هاي فنی براي انجام کار موردنیاز براي  مهارت 
،   QA / QCها،  داده   وتحلیل (تجزیه  سیاهه محاسبه  

 سازي). محاسبات ، مستند 
 .ملی   هاي آشنایی با آمار 

ها و  از شیوه   بخشی یا زیر بخشی   خاص ملی دانش  
هاي  کاررفته، منابع داده، انجمن هاي به آوري فن 

 .کلیدي   فرضیات ها و  ها، سیاست صنفی، شبکه 
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 هاي موردنیاز توانایی  هاي معمول هایی از نقش نمونه  نوع بازیگر و ذینفع 

 داده   گان کنند تهیه 

 .مناسب   قالب هاي ورودي با  موقع داده تحویل به 
هاي پردازش و  داده، سیستم   مالکیت مدیریت  

 . QA / QC   ، الزامات دهی گزارش 
و    نویسی سیاهه   سازمان ،  با نهاد ملی در صورت نیاز  

 .کند ارتباط برقرار    ، کارشناسان بخش 

دانش فنی، صالحیت قانونی براي    /   هاي مهارت 
 .ها آوري داده بهبود و تقویت جمع 
 شده. هاي ارائه درکی از مجموعه داده 

تخصص، بررسی مستقل،  عالقه عمومی به کار با ارائه   کنندگان و کاربران سایر مشارکت 
 هیچ  .ها براي اهداف دیگر تحقیق یا استفاده از داده 

  در جهت آگاهی از  که   سیاهه هاي  کاربران داده  تحلیلگران سیاسی 
 هیچ  .پردازند می   اقلیمی وتحلیل عملکرد  به تجزیه ،  ها سیاست 

 

توانند  ، میدن یري احتراق را بر عهده دارگمحیط زیست که وظیفه اندازهسازمان حفاظت  هاي معتمد  ها یا آزمایشگاهشرکت

 برداري موثر شود.  کنندگان داده در این فرآیند مشارکت فعال داشته و از ظرفیت آنها بهرهبه عنوان تهیه

 الف) نهاد ملی واحد  

هاي  رسمی آالیندههاي  برآورد گزارش    ارائه  مسئول  واغلب براي ارجاع به سازمان رهبر   1 (SNE)"واحدملی  نهاد  "اصطالح  

المللی در مورد گزارش آالینده هوا  با نقطه کانونی ملی یا نقطه تماس بین اصطالح معموالً شود. این ملی هوا استفاده می

در یک سازمان مشابه یا متفاوت   اي انتشار گازهاي گلخانه سیاههمطابقت دارد. نقش مشابهی ممکن است براي گزارش  

کشور    دهی سیاههمدیریت گزارش  با اختیار و حکم   دولتی  یک وزارتخانه   تواند میمعموالً  را   SNE وجود داشته باشد. نقش

نظارت بر  ،  SNE  . نقش اساسی دربه عهده داشته باشد   یزیستو پاسخ به آلودگی هوا یا یک آژانس ملی آماري یا محیط

یا  آلودگی هوا، محیط  آژانسه یک  ، بخانه دولتیگاهی توسط وزارت SNE است. نقش  نویسیسیاهه  هايفعالیت زیست 

  د.هاي ملی واگذار شوآماري با ظرفیت فنی براي تهیه گزارشآژانس 

 
 
1 Single National Entity (SNE) 
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 ب) کارگروه یا کمیته ملی راهبري فنی سیاهه 

است   ممکن  عالقه  سیتأسکشورها  ذینفعان  و  بازیگران  از  متشکل  راهبري  کمیته  یا  در  کارگروه  مشارکت  براي  مند 

 سیاهه را مفید قلمداد کنند.   برآوردها و توسعه دییتأمنظور فرآیندهاي ملی به

ها  دگان داده) و ارائه دهنگذاراناستیباشد که کاربران (مثالً س  یتواند متشکل از بازیگران و ذینفعاناین گروه یا کمیته می

به   (به  سیاههرا  سازمانعنوانملی  تحقیقاتی،  هاي  آژانس  محیطمثال  هاي  آژانس  آماري،  ملی  مؤسسات  هاي  زیست، 

فراهم    SNE اي برايتواند زمینهمیکمیته    این  .کنندنمایندگی میرا  ها)  دانشگاهی، انجمن هاي تجارت صنعتی و مشاوره

ها اطمینان حاصل وتحلیل مستقل داده و از تهیه و تجزیه  مرتبط کنددیگر هماهنگ و  را با یک  سیاهه  يها تیکند تا فعال

 .، تشکیل شوندنویسی سیاهه  بهبود  سازيپیادهبندي و  براي حمایت از اولویت  توانندیاین گروه از ذینفعان همچنین م  .کند

 کننده سیاهه مدیر/ هماهنگج) 

 : اند ازفعالیت کنند عبارت سیاههکننده عنوان مدیر / هماهنگبه  توانندیکه م  یانواع مؤسسات

و هماهنگی  وزارتخانه دولتی.   • به  سیاههمدیریت  که  دولتی  وزارتخانه  فعالیت  SNE عنوانتوسط یک  نیز 

 .اجرا است، در این صورت باید از هماهنگی و ظرفیت فنی مناسبی برخوردار باشدکند قابلمی

مثال آماري،  عنوانصالح (بهذي   موسسهبه یک    توانیرا م  سیاههمدیریت و هماهنگی    آژانس/موسسه ملی. •

وتحلیل به طورمعمول در ارائه پشتیبانی فنی و تجزیهبه  ايموسسهچنین  د.  زیست) واگذار کرهواشناسی یا محیط

خاص و دسترسی   يها اغلب در بخش  موسسه  ین . امتمرکز است  دهییري و گزارشگمقامات دولتی براي تصمیم

داده مجموعه  از  برخی  براي  به  موردنیاز  سایر  گردآوري،  هاي  سپس  و  دارد  و   ي آور جمعهاي  دادهتخصص 

 ، انتشار گازهاي صنعتی / آژانس هاي یا مؤسساتمثال کشاورزي عنوانها (بهر بخشبراي سای  شدهيگردآور

 .کندسپاري می) بروندهیگزارش

 توانیرا م  سیاههمدیریت و هماهنگی    .دیگر  ی ردولتیهاي غخصوصی، دانشگاه یا سازمانشرکت   •

هاي خارج از دولت مانند دانشگاه، پژوهشگاه یا یک شرکت مشاوره / خصوصی صورت قراردادي به سازمانبه

کرد  هماهنگی  .  واگذار  براي  خود  فنی  ظرفیت  و  شایستگی  دلیل  به  است  ممکن  سازمان  و فعالیتاین  ها 

طورمعمول با تحویل  به  توانیراردادها را م . قانتخاب شود  سیاههو گزارش    گردآوريهاي الزم براي  تخصص
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درگیر کردن سازمان ترجیحاً در طی دوره مناسب منظور  بهکیفیت    باتعریف شده و اهداف و تعهدات    یخوببه

تواند براي انتقال  می  رراتمق د.را ارتقا بخش  سیاههي  سال) تنظیم کرد تا توسعه پایدار و نگهدار   6تا    4(مثالً  

یا سازمان  SNE به  مورد قراردادملی از سازمان  سیاههها، اسناد، ابزارهاي محاسبه و گزارش و دانش کامل داده

 .جدید در پایان دوره قرارداد برقرار باشد مورد قرارداد

 کارشناسان تدوین و گردآوري د) 

الزامات مربوط    کارشناسان،این   .مند شودبهره  سیاههآوري  گرد  کارشناسانتواند از تیم متعهد  ملی می  سیاههیک سیستم  

  .کننددرك میمحاسبه را روش نویسی و سیاههبه کیفیت 

 ها کنندگان دادهه) تهیه

 . هاي آماري کشور دارندداده يآور هاي آماري ملی اغلب نقش اصلی در جمعآژانس

 گذاري استانداردهاي تصدیق و صحه -3-3

گذاري از عناصر کلیدي  هاي تصدیق و صحهدهد که دستورالعملنشان می  MRVمطالعات انجام شده براي تدوین نظام  

ها باید واضح، صریح  اي در موفقیت یا شکست در اجراي نظام دارند. این دستورالعملکنندهاین نظام هستند و نقش تعیین

 نفعان قابل استفاده بوده و از مراحل ابتدایی تعریف پروژه در دسترس باشند.  تمامی ذيو براي 

بخشی) در سطح جهانی را بر عهده  المللی که وظیفه شناسایی و سازماندهی سازوکار تایید صالحیت (اعتباردو مرجع بین

 :عبارتند از دارند، 

- International Accreditation Forum (IAF) 

- International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) 
کننده سیستم مدیریت، محصول، خدمت، فرآیند و اشخاص و همچنین نهادهاي  در زمینه نهادهاي گواهی  IAFمرجع  

میصحه فعالیت  جهانی  عرصه  در  تصدیق  و  در  گذاري  که  مختلف  کشورهاي  تایید صالحیت  نهادهاي  واقع  در  کند. 

المللی  کنند براي شناسایی بینمذکور، نسبت به ارزیابی و تایید صالحیت نهادهاي ارزیابی انطباق، اقدام می هاي  زمینه

 به رسمیت شناخته شوند.    IAFباید توسط 
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کنندگان مواد  و تولید   نیز در زمینه نهادهاي بازرسی و آزمایشگاه و همچنین مراکز برگزارکننده آزمون مهارت  ILACمرجع  

فعالیت میمرجع در   تایید صالحیت کشورهاي مختلف که در زمینهعرصه جهانی  نهادهاي  هاي مذکور،  کند. در واقع 

به   ILACالمللی باید توسط  کنند براي شناسایی بیننسبت به ارزیابی و تایید صالحیت نهادهاي ارزیابی انطباق، اقدام می

 رسمیت شناخته شوند.  

گذاري و تائید صالحیت  اي، استانداردهاي اختصاصی براي تصدیق و صحهگلخانهخوشبختانه در زمینه انتشار گازهاي  

تدوین نظام تایید صالحیت و بررسی استانداردها و مراجع موجود در دنیا با تاکید بر استانداردهاي .  (اعتباربخشی) وجود دارد

 : از هر یک در این بخش ارائه شده است اي کاربرديخالصه، که زیر است

- ISO 14064-3:2019 (Updated)  

- ISO 14065:2013 

- ISO 14066:2011   
- ISO/IEC 17029:2019 (NEW)  

 شوند:  اصطالحات تخصصی این مبحث به شرح زیر تعریف می  پیش از تشریح استانداردها،

عینی که الزامات براي یک کاربرد یا استفاده   شواهد  ارائه  طریق  ): تایید یک ادعا ازalidationV(  گذاريصحه -

 . شده استآینده، برآورده  در مشخص مورد نظر

شده  ، برآورده  شده  عینی که الزامات مشخص  شواهد  ارائه  طریق  ): تایید یک ادعا ازnVerificatio(  تصدیق -

 . است

، موضوع مورد ارزیابی »در واقع «ادعا  است.  (اظهار شده) توسط کارفرما  ): اطالعات اعالم شدهlaimC(  ادعا -

 گذاري است. انطباق در تصدیق و صحه

گذاري، تصدیق و ): نهادي که صحهVerification Body/: ValidationVB(  گذاري و/یا تصدیقنهاد صحه -

 باشد. تواند یک سازمان مستقل یا بخشی از یک سازمان بزرگتر دهد. این نهاد مییا هر دو را انجام می

انطباق که    یابی نهاد ارز  کی انطباق توسط شخص ثالث در ارتباط با    دییتا  :)Accreditation(  ت صالحی دییتا -

 ک ی  ارات یاخت  عموماً.  استانطباق    یاب ی خاص ارز  فی انجام وظا  يآن نهاد برا  یستگ یشای  از اثبات رسم  یحاک 

  .ردیگیاز دولت نشات م تیصالح   دیینهاد تا
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 کند. یم  تیصالح  دییکه تا  ینهاد مرجع  :)AB: Accreditation Body(  ینهاد اعتباربخش  /  تیصالح   دیینهاد تا -

انطباق - ارزیابی   را  انطباق ارزیابی هايفعالیت که نهادي  :)CAB: Conformity Assessment Body(  نهاد 

 .)VBمانند صالحیت قرار گیرد ( تایید تواند موردمی دهد وانجام می

 دهد.  گذاري را به خوبی نشان میت مفهومی تصدیق و صحهتفاو  8-3شکل 

 
 گذاريتفاوت مفهومی تصدیق و صحه -8-3شکل 

 ISO 14064-3استاندارد  -1-3-3

 عنوان این استاندارد به شرح زیر است: 

Greenhouse Gases – Part 3: Specification with guidance for the verification and validation of 

greenhouse gas statements.   

 – اي  گازهاي گلخانه"و با عنوان    11265-3سازمان ملی استاندارد ایران ترجمه شده و به شماره  توسط    این استاندارد

 ثبت شده است.   "اي گلخانه  گازهاي هاياظهارنامه  تصدیق و گذاريصحه  راهنماي  با  همراه ویژگیقسمت سوم: 
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 و   کندمی  مشخص  را)  GHG(  ايگلخانه   گازهاي   هاياظهارنامه  گذاريصحه  و  تصدیق  الزامات   و  اصول  استاندارد  این

 ده است. نشان داده ش   9-3شکل    بند تشریح شده است که در  10این استاندارد در    .دهدمی  ارائه  آن  براي  را  هاییراهنمایی

 
 ISO 14064-3نماي بندهاي استاندارد  -9-3شکل 

 اصول   -3-3-1-1

  الزامی   است،  قاعده  روي  از  و  واقعی  اعتبار  یک  GHG  به  مربوط  اطالعات  اینکه   از  اطمینان  براي  اصول،  از  استفاده  :1نکته  

 . است سند این در موجود الزامات از استفاده   براي راهنمایی  و مبنا اصول، این. است

 شود.طرفی گفته میبی انحراف، و بدون به صورت عینی تصدیق/گذاري صحه  يطراحی و اجرابه :  2نکته 

  و  اطمینان  قابل  و  گذاريصحه  هايگیرينتیجه  به  دستیابی  براي  منطقی  از به کارگیري روشی  حصول اطمینان : 3نکته  

 شواهد است.  بر مبتنی به معناي رویکرد تصدیق/گذاري صحه طی روند مناسب و کافی شواهد براساس بازتولید قابل

 مطلوب شامل موارد زیر است:  ارائه :  4نکته 

   .تصدیق/گذاري صحه  نظرات  و هاگیرينتیجه ها،یافته ها،فعالیت از صادقانه بودن حصول اطمینان •

  یا   کنندگانتصدیق   مورد   در  نظرها  اختالف  و   الینحل  عقاید  همچنین  و  یندفرآ   طول   در  مهم  موانع گزارش   •

   .مشتري و مسئول  به طرف  هاکنندهتصدیق
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 .دارد مطابقت معیارها با و  بوده  گیرينتیجه مبناي  سازي برباید اطمینان حاصل شود که مستند  :5نکته 

 گذاري  تصدیق/ صحهالزامات قابل اعمال بر   -3-3-1-2

 : کند تصدیق را زیر تعامل هاي جنبه باید کنندهتصدیق/گذار: صحه1نکته 

 نوع  •

 تصدیق /گذاري صحه: اهداف •

 دوره  مرز،: دامنه •

 .غیره و اطمینان سطح اهمیّت، سطح: معیارها •

 گذاري/ تصدیق توافق صحهقبل از شروع    تعامل  هايمورد تمام جنبه  در  باید   مشتري  و  کنندهتصدیق/گذار: صحه2نکته  

   . بگیرند  نظر در را  هدف کاربر  نیازهاي و کنند

    را مورد ارزیابی قرار دهند.  تعامل هايجنبه تناسب تمام باید کنندهتصدیق/گذار:  صحه3نکته 

  معیارها   با  آن  مطابقت  و GHG اظهارنامۀ  صحت  مورد  در  گیرينتیجه  به  دستیابی  شامل  باید  گذاري صحه  اهداف:  4نکته  

 .باشد

  ها معیار .  باشد  هدف  کاربر  دسترس  در  باید  هامعیار  این.  باشند  فهم  قابل  و  قابل اعتماد  کامل،  مرتبط،  باید  معیارها  :5نکته  

 شود.  ارجاع نظر   یک به  باید

  هاي آستانه  باید  کنندهتصدیق/گذارصحه  باشد،  نشده  مشخص  هدف  کاربران  توسط  اهمیتی  سطح  آستانۀ  هیچ   اگر  :6نکته  

 .دهد اطالع مشتري   به را آنها و تعیین کرده  را اهمیّت سطح

-صحه  براي   زیر  شواهد  آوريجمع  هايروش   و  هافعالیت  از  مورد  چند  یا  یک  از  باید  هاکنندهتصدیق/گذار: صحه7نکته  

 کنند:  استفاده  تصدیق/ذاريگ

 مشاهدات  •

 استعالم  •

 تحلیلی  آزمون •

 گذاري صحه   درخواست •
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 مجدد   محاسبۀ •

 آزمون •

 مجدد  ردیابی •

 کنترل  آزمون •

 برداري نمونه  •

 تخمین  آزمون •

 تطبیقی  بررسی •

 گیري   مغایرت •

 گذاري/تصدیق کارآمد الزامات مربوط به موارد زیر باید رعایت شود:  : براي یک صحه8نکته 

 کنندهتصدیق/گذارصحه ارتباطات •

 شواهد  کفایت •

 عمدي  تحریف •

 مستند  اطالعات •

 تصدیق/گذاري صحه یک تکمیل فرآیند •

 عدم  و  عمده  تحریفات  سازي،شفاف  هايدرخواست  باید  شود  میسر  این که  به محض  کننده،تصدیق/گذار: صحه9نکته  

 .  کند ابالغ مسئول طرف  به را  هاانطباق

  ندارد،   وجود  GHG  اظهارنامۀ  از  پشتیبانی  براي  کافی  اطالعات  که  دهد  تشخیص   کنندهتصدیق /گذارصحه  : اگر10نکته  

  نباید   کنندهتصدیق /گذارصحه  نیاید  گیري به دستبراي نتیجهکافی    اطالعات  اگر.  کند  درخواست  بیشتري  اطالعات  باید

 . کند خودداري نظر صدور از باید و دهد  ادامه را فعالیت

  قوانین   با  ناسازگاري  یا   عمدي  اشتباه  مسئول  نفع، چناننچه احراز شود که طرفربط و ذيهاي ذي: اطالع به طرف 11نکته  

 مقررات مرتکب شده است.   و

 کند:  حفظ را زیر  سوابق باید کنندهتصدیق/گذار:  صحه 12نکته 



  
 

 EEEB-98540-Final 118 سازان صنعت تاسیسات بهینه 

 تعامل  شرایط •

 تصدیق /گذاريصحه طرح •

 شواهد  آوريجمع طرح •

 است  کرده اجرا را  آنها انجام زمان و شواهد آوريجمع اقدامات که فردي  •

 شده  آوريجمع شواهد •

-گیرينتیجه  و  تصدیق /گذاريصحه  از  ناشی  هايانطباق  عدم  و  عمده  تحریفات  سازي،شفاف  درخواستهاي  •

 به دست آمده  ايه

 عمده  تحریفات مورد  در مسئول  طرف  با ارتباط  •

   کنندهتصدیق/گذارصحه توسط  به دست آمده  هايگیرينتیجه  و  نظرات  •

 داور  نظرات و  بررسی  تاریخ مستقل،  داور نام •

 گذاري صحه  -3-3-1-3

 .  است شده داده نشان 10-3شکل  در نداین ب الزامات  اساس بر  GHG اطالعات  گذاريصحه تکمیل فرآیند
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 GHG اطالعات گذاريفرآیند تکمیل صحه -10-3شکل 
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 هاي فعالیت  وسعت  و ماهیت تعیین و محصول یا پروژه سازمان، هايپیچیدگی و  هافعالیت درك براي گذار: صحه1نکته 

 :  گیردمی صورت سطح سه در مندنظام  تحلیل. دهد انجام مندنظام تحلیل یک باید گذاري،صحه

 کلیات  •

 پروژه GHG اظهارنامۀ گذاريصحه  براي اضافی الزامات •

   GHG اظهارنامۀ  گذاريصحه نتیجۀ براي  تکمیلی الزامات •

  شناسایی   را   معیارها  با   انطباق  عدم  یا   عمده  تحریفات   خطر  باید  کنندهتصدیق  GHG  اظهارنامۀ  ریسک   ارزیابی  : براي 2نکته  

براي ارزیابی خطر موارد زیر را در نظر گرفته   .بگیرد  نظر  در  را  اهمیت  با  ارزیابی  نتایج  باید  خطر،  احتمال  ارزیابی.  کند

 شود:می

 خطرات  انواع •

 خطر ارزیابی مالحظات •

 خطر  ارزیابی براي  اطالعاتی  منابع •

 GHG محصول اظهارنامۀ گذاريصحه  براي اضافی الزامات •

 خطر  ارزیابی اطالعات  از استفاده •

-نتیجه  آن  مبناي  که   مناسب  و  کافی  شواهد آوريجمع  به منظور  را   شواهد آوريجمع  هايفعالیت   باید  گذار: صحه3نکته 

 و   ذاتی  ریسک  آورد،  به دست  بیشتر  تحریفات  ریسک  از  تريکنندهقانع  شواهد   باید  گذارصحه .  کند  طراحی  است،  یريگ

آوري شواهد باید موراد زیر در نظر  براي جمع .بگیرد نظر در مدارك آوريجمع هايفعالیت طراحی در را شناسایی ریسک

 گرفته شود: 

 داده  ردپاي •

 ها کنترل  و GHG اطالعات  سامانۀ •

 GHG اطالعات و هاداده •

 ها داده تجمیع فرآیند •

 انتخاب شده:  گذاريصحه  هايروش و ها فعالیت  کاربرد •
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 تحلیلی  آزمون -

 کنترلی  آزمون -

 تخمین  آزمون -

 برداري نمونه  -

 مالکیت  سنجش -

 محل: بازدیدهاي •

 تاسیسات   و محل انتخاب -

 تاسیسات  یا محل از بازدید  الزام شرایط -

 محل از بازدید  طی اجرا براي هاییفعالیت -

 تائید  برنامۀ •

 شواهد  آوريجمع طرح •

 شواهد آوريجمع و  گذاريصحه هايطرح تصویب •

  طبق   را  شواهد  آوريجمع  به  مربوط  هايفعالیت  و  دهد  انجام   گذاريصحه  طرح  طبق  را  بررسی  باید  گذار: صحه4نکته  

 .دهد انجام شواهد  آوريجمع طرح

 هاي زیر باید مد نظر قرار گیرند:  گذاري، سنجش: به منظور تکمیل فرآیند صحه5ته نک

 :GHG اظهارنامۀ سنجش •

 تغییرات سنجش -

 شواهد تناسب و  کفایت سنجش -

 عمده تحریفات سنجش -

 معیارها  با  انطباق سنجش -

 قبل  هايدوره  به نسبت تغییرات سنجش -

 نظر  نویسپیش و گیرينتیجه •
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 نشده اصالح نظر -

 اصالح شده  نظر -

 مغایر  نظر -

 نظر   صدور  از امتناع -

 گذاري صحه  گزارش •

 تصدیق   -3-3-1-4

 . است شده  داده نشان 11- 3شکل  در ن بندای  الزامات اساس بر GHG اطالعات تصدیق تکمیل فرآیند

 بخش   اطالعات  و GHG به   مربوط  فعالیتهاي  از  کافی  درك  باید  تصدیق،  انجام  و  طراحی  براي  کنندهتصدیق  :1نکته  

 :سازد قادر  را کنندهتصدیق باید موارد این   .باشد داشته  آن را به مربوط

 .کند شناسایی را آنها وقوع احتمال  و عمده احتمالی انحرافات انواع •

 . کند  انتخاب  کندمی   فراهم  اعتبارسنج   براي   را  گیرينتیجه  و   ارزیابی  مبناي  که  شواهد  آوري جمع  هاي روش •

 برآورد   چگونگی  بر  هاکنترل  عملیاتی  اثر بخشی  که  کند  تهیه  شواهد  آوريجمع  براي  روشی  باید  کننده: تصدیق 2نکته  

 .کند تهیه را خود  دامنۀ یا  برآورد  مسئول طرف برآورد ارزیابی براي باید کنندهتصدیق. کند آزمایش را کردن
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 GHGیل تصدیق اطالعات مکفرآیند ت -11-3شکل 



  
 

 EEEB-98540-Final 124 سازان صنعت تاسیسات بهینه 

   با  مرتبط  فعالیت  در  زیر  هاي ویژگی  که  دهد   توسعه  طوري  را  شواهد  آوريجمع  هايروش  باید  کننده: تصدیق 3نکته  

 :کند ارزیابی رااي گازهاي گلخانه

 شناخت  •

  مالکیت •

  GHGمرزهاي •

 مبنا  انتخاب •

 فعالیت  هايگیري اندازه   •

 ثانویه  اثرات •

 سازي کمی هايشناسیروش  و هاگیري اندازه  •

 ها کنترل  و GHG اطالعات  سامانۀ •

 عملکردي  ارزيهم •

  GHGاظهارنامۀ  محاسبۀ •

 آتی هايتخمین •

 قطعیّت عدم •

 ها حساسیت •

 بازدید   هرگونه  شروع  از  قبل  که   کند   حاصل  اطمینان  و  ابالغ  مسئول  طرف  به  را  تصدیق  طرح   باید  کننده: تصدیق 4نکته  

  به   که  کند  تهیه  تصدیق  طرح  یک  باید  کنندهتصدیق  .شودمی  رسانیاطالع  مربوطه  مسئول  طرف  کارکنان  به  محل،  از

 :پردازدمی زیر موارد

 اهداف  و دامنه •

 گروه  اعضاي نقش و تصدیق گروه تعیین •

 مسئول  طرف/مشتري با  تماس •

 تصدیق هايفعالیت زمانی برنامۀ •
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 تصدیق معیارهاي •

 اهمیّت  سطح •

 وجود  صورت  در محل، هايبازدید براي زمانی برنامۀ •

  ویژگی   هر  به  مربوط  مناسب  و  کافی  شواهد  آوريجمع  منظوربه    را  شواهد  آوريجمع  هايفعالیت  باید  کننده: تصدیق 5نکته  

  استفاده   ریسک  بر  مبتنی  یندفرآ  یک  از  کند و  اتکا  خود  گیرينتیجه  به  تا  کند  طراحی  ايبه گونه  را    GHGبا   مرتبط  فعالیت

 . شود شناسایی GHG با مرتبط فعالیت ویژگی هر به مربوط آوري شدهجمع شواهد تا کند

  طرح   باید  کنندهتصدیق  باشد،  هامعیار  با  انطباق   عدم  یا  عمده)  هاي(تحریف  از  حاکی  شده  آوريجمع  شواهد  : اگر6نکته  

  شواهد  آوريجمع  طرح  و  تصدیق  طرح  .کند  اصالح  است،  نیاز  مورد  آنچه  با  مطابق  را  شواهد  آوريجمع  طرح  و  تصدیق

 .شود  تصویب گروه مدیر  توسط باید

  زیر   هايگزینه  از  یکی  و  کند  نویسپیش  را  نظریه  تصدیق،  طی  شده  آوريجمع   شواهد  براساس  باید  کننده: تصدیق 7نکته  

 . کند  انتخاب را

 نشده اصالح نظر •

 شده  اصالح نظر •

 مغایر  نظر •

 نظر   صدور  از امتناع •

 داوري مستقل  -3-3-1-5

  اند کرده   اجرا   را   تصدیق  و   گذاريصحه  که   افرادي  با  و  صالحیت   داراي   که   شود   انتخاب  طوري  باید   مستقل)  هاي(داور

 باشند و موارد زیر را سنجش نمایند:   متفاوت

 گروه  هايصالحیت بودن  مناسب •

 تصدیق/گذاري صحه  مناسب طراحی •

 تصدیق/گذاري صحه  طی شده اتخاذ مهم تصمیمات •

 نظر  از حمایت  براي مناسب و کافی شواهد آوريجمع •



  
 

 EEEB-98540-Final 126 سازان صنعت تاسیسات بهینه 

 تصدیق /گذاريصحه  گروه پیشنهادي نظر از آوري شدهجمع  شواهد حمایت •

 تصدیق •

 گذاري  صحه هاي فعالیت  تمام اجراي تکمیل •

 تصدیق /گذاريصحه  نظر و  GHGظهارنامها •

  گروه   این  .کند  برقرار  ارتباط  تصدیق/گذاري صحه  گروه   با  باید  سازي، شفاف  ایجاد  به  نیاز  صورت   در  مستقل،  : داور 1نکته  

 .شود مستند باید مستقل  داوري نتایج .کند رسیدگی مستقل داور توسط مطرح شده هاينگرانی به  باید

 صدور نظر   -3-3-1-6

  گیري تصمیم از پس .کند گیريتصمیم نظر صدور از امتناع یا نظر صدور مورد  در باید کنندهتصدیق یا گذار: صحه1نکته 

 : کند  صادر را  زیر نظرات انواع از یکی نظر، یک  صدور براي

 نشده اصالح  •

 اصالح شده  •

 مردود  •

 . کند بیان را  مردود نظر یک  به مربوط  دالیل باید کنندهتصدیق  یا گذار: صحه2 نکته

 .کند  بیان  را تصمیم این دالیل باید کنندهتصدیق یا  گذارصحه شود،می امتناع نظر  صدور  از : هنگامی که3نکته 

براي 4نکته     از   قبل  را  توضیحات  این  و  باشد  داشته  اصالح  دلیل  مورد  در   توضیحی  باید  نظر  اصالح شده،  نظر   یک  : 

  .کند  ارائه کنندهتصدیق یا گذارصحه گیرينتیجه

 ISO 14065استاندارد  -2-3-3

 عنوان این استاندارد به شرح زیر است: 

Greenhouse gases — Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for 

use in accreditation or other forms of recognition.  
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الزاماتی    -ايگازهاي گلخانه"با عنوان    و  22436سازمان ملی استاندارد ایران ترجمه شده و به شماره  توسط  این استاندارد  

ثبت   "اشکال شناساییاي مورد استفاده در تایید صالحیت یا سایر  گذاري و تصدیق گازهاي گلخانهنهادهاي صحه  براي

 شده است.  

  شامل   الزامات.  میکند  ارائه  ايگلخانه   گازهاي  تصدیق  یا  صحهگذاري  دارعهده  نهادهاي  براي  را  الزاماتی  استاندارد  این

.  میکند   منعکس  را  اصول  این  که  دهدمی  ارایه  را  خاصی  الزامات  و  کنند  اثبات  نهادها  این  شودمی  توصیه  که   است  اصولی

  و   تعهدات  موارد  و  بیطرفی  مدیریت  ،مسئولیتها  ،قراردادي   و  قانونی  ترتیبات  ،مانند  موضوعاتی  به  مربوط  کلی  الزامات

  و   اطالعات   مدیریت  ،منابع   شایستگیهاي  و  الزامات  ،ساختار   هـب  طومرب  تمهیدات  شامل  خاص  الزامات.  است  مالی  تأمین

این   . است  مدیریت   سامانههاي  و  شکایات  ، مجدد  رسیدگی  هاي درخواست  تصدیق   یا  صحهگذاري  فرآیندهاي  ،سوابق 

 شوند.  عرفی میم 12-3شکل که در  بند تدوین شده است  12استاندارد در 

 
 ISO 14065بندهاي استاندارد  -12-3شکل 

 اضافی   راهنماي  ذکر شده،  اصول  اینرو  از .  کرد  پیشبینی  را  ممکن  وضعیتهاي  همه  نمیتوان  استاندارد  این  در:  1نکته  

  صحهگذاري   نهادهاي  واردـم  برخی  در.  نیستند  الزامی  اصول  این.  میکند  فراهم  را  نشده  بینیپیش  وضعیتهاي  ارزیابی  در
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  داشته   نیاز   محرمانگی  و  اتـاطالع  به  دسترسی  همانند  اصولی  بین  مناسبی  توازن  یافتن  به   است   ممکن   کنندهتصدیق   یا

 باشند. 

 الزامات عمومی   -1-2-3-3

 امور قانونی و قراردادي: 

 کلیه  در  را  آن  بتوان  که  نحوي  به   تصدیق  یا  صحهگذاري  نهاد  شده  تعریف  بخش  یا  حقوقی  داشتن موجودیتی •

 . دانست مسئول خود تصدیق یا  صحهگذاري فعالیتهاي

 یا   صحهگذاري  نهاد   توسط  خدمات براي هر مشتري  ارائه  براي  اجرایی  قانونی  قابلیت  با  داشتن موافقتنامهاي •

 تصدیق.

  صحهگذاري   بیانیههاي  و  تصمیمگیريها  ،تصدیق  یا  گذاريصحه  فعالیتهاي  براي  مسئولیتها  و   حفظ اختیارات •

 . تصدیق یا

 تعهد و تامین مالی:

  براي   و  است  کرده  ارزیابی  را   ودـخ  فعالیتهاي  با  مرتبط  مالی  ریسکهاي  که  کند  اثبات  باید  تصدیق  یا  صحهگذاري  نهاد

  سپرده)  و  بیمه  (مانند  ترتیبات کافی دـمیکن فعالیت  آن در که  هایی زمینه  در خود فعالیتهاي از  ناشی  هزینههاي پوشش

 . دارد

 ها ایستگی ش  -3-3-2-2

 : کند نگهداري و  ایجاد زیر موارد   براي اجرایی روش یک باید  تصدیق یا صحهگذاري نهاد

  ؛میکند عمل آن  در که بخشی  هر براي  نیاز مورد  شایستگیهاي تعیین -الف

  شایستگیهاي   داراي  تصدیق  یا  صحهگذاري  با  مرتبط  هايفعالیت  براي  پشتیبان  کارکنان  و  مدیریت  اینکه  اثبات  -ب

   ؛هستند مناسب

   ؛هستند مناسب شایستگی داراي پشتیبان کارکنان و  کنندههاتصدیق  ،صحهگذارها  اینکه اثبات -پ

 فعالیتهاي   با  مرتبط  ویژه  موضوعات   خصوص  در  دادن  مشورت  براي  خارجی  و  داخلی  هاي تخصص  به  دسترسی  -ت

 . آنها کاري محدوده در زمینهها یا بخشها  ،تصدیق یا  صحهگذاري
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  را   کارکنان  و  دیریتـم  شایستگی  اثبات  و  شناسایی  به  فوق  اجرایی  روش  دستیابی  باید  تصدیق   یا  صحهگذاري  نهادهاي

 کنند. مستند

 : تصدیق باید موارد زیر را انجام دهد یا صحهگذاري نهاد

  کافی   شایستگی  داراي  تصدیق  یا  صحهگذاري  فعالیتهاي  دامنه  و  نوع  مدیریت  براي  که   بکارگماري کارکنانی   -الف

 باشند؛ 

 هـک   فنی  کارشناسان  و  کنندهتصدیق   ،صحهگذار  ،تصدیق  یا  صحهگذاري  تیم  رهبر  کافی  یا دستري تعداد  بکارگماري   -ب

  دهد؛ پوشش را خود  تصدیق یا  صحهگذاري فعالیتهاي حجم و مقدار ،کاري  دامنه

 که   تصدیق خاصی  یا  گذاريصحه  هايفعالیت  براي  فقط   فنی  کارشناسان  و کنندههاتصدیق  ،صحهگذارها   استفاده از   -پ

  ؛هستند شده اثبات  شایستگی  داراي آن براي

  ؛مرتبط براي کارکنان اختیارات و  مسئولیتها ،مناسب وظایف شفافسازي -ت

-تصدیق  یا  گذارهاصحه  رـب   نظارت  و  رسمی  اختیار  تفویض  ،آموزش   ،گزینش  براي  ايشده  تعریف  فرآیندهاي  داشتن  -ث

   ؛تصدیق یا  صحهگذاري یندفرآ در استفاده مورد فنی  کارشناسان گزینش و کنندهها

  به   اطالعات  به  دسترسی  داراي  فنی  کارکنان  ،شده  الزام  که   هرجا  و  کنندههاتصدیق  و  صحهگذارها  اطمینان از اینکه  -ج

  و   روششناسیها  و  الزامات  و  ايگلخانه  گازهاي  تصدیق  یا   صحهگذاري  فرآیندهاي   خصوص  در  شده  اثبات  دانش  و  روز

   ؛هستند اجرا قابل قانونی  الزامات و گلخانهاي  ياگازه به مربوط برنامهاي تمهیدات سایر  و فعالیتها

  فرآیندهاي   ارزیابی  در  است  کرده  تدوین  و  تهیه  را  تصدیق  یا  صحهگذاري  بیانیه  که  فردي  یا  گروه  اطمینان از اینکه  -چ

  ؛دارد شایستگی تیم توصیهنامههاي و مرتبط یافتههاي و تصدیق یا  صحهگذاري

  مشاهدات   از  ترکیبی  املـش  (پایش  دورهاي  صورت   به  تصدیق  یا  صحهگذاري  در  درگیر  کارکنان  همه  پایش عملکرد  -ح

و .است  بازار  یا  مشتریان  بازخورد  و  گزارشها  ،تصدیق  یا  صحهگذاري  یافتههاي  بازنگري  ، محل  در سطح   )    محاسبه 

   ؛آنان فعالیتهاي با مرتبط ریسک و آنها فعالیتهاي

  گازهاي   تصدیق  و  گذاريصحه  فرآیندهاي  خصوص   در  آموزش  ،ضرورت  برحسب  و  تعیین  آموزشی  نیازهاي  ارائه  -خ

 گلخانهاي.  گازهاي برنامه   به مربوط  الزامات  سایر و  فعالیتها ،روششناسیها ،الزامات ،گلخانهاي
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  گازهاي   هـبرنام  سازمان   یا   هژ روـپ  در   زیر  موارد  ارزیابی  براي   کافی  فنی  تخصص  داراي  باید  تصدیق   یا  صحهگذاري  تیم

 : باشد گلخانهاي

  ؛گلخانهاي گازهاي  ویژه فنآوري و   فعالیت -الف 

   ؛گلخانهاي گازهاي مخازن و  چاهکها ،منابع انتخاب  و شناسایی -ب

  ؛مربوطه فنی حوزه  نوع و فنی موارد شامل گزارشدهی و پایش ،کردن کمی -پ

 عملیاتی   شرایط  شامل  دهند  قرار  تأثیر  تحت  را  گلخانهاي  گازهاي  اظهارنامه  جزئیات   است  ممکن  که  موقعیتهایی  -ت

   ؛معمول غیر و معمول

 :  شودمی استفاده زیر موارد در که  باشد  داشته تخصص روشهایی و رویهها ،ارزیابیفرآیندها براي  باید صحهگذاري  تیم

    ،بنیادي فرضیات جمله  از ،پایه  سناریوي کردن کمی  و توجیه ،انتخاب براي  -الف

   ؛پایه سناریوي درباره محافظهکاري تعیین براي -ب

   ؛گلخانهاي گازهاي هژپرو  مرزهاي و پایه سناریوي تعریف براي -پ

  ؛پایه سناریوي خدمات و محصوالت  ،فعالیتها سطح  و نوع بین همارزي دادن نشان براي -ت

    ؛پایه سناریوي فعالیتهاي به  گلخانهاي گازهاي هژپرو فعالیتهاي شدن اضافه دادن نشان براي -ث

 . دوام و نشت قبیل از گلخانهاي گازهاي برنامه  نیازمنديهاي با   ،انطباق دادن نشان  براي باشد  مناسب اگر -ج

 تصدیق یا صحهگذاري فرآیند  -3-2-3-3

 :  باشد  زیر  موارد  مطابق تصدیق یا  صحهگذاري فرآیند مراحل  شامل  باید تصدیق  یا  صحهگذاري فرآیند

 )موافقتنامهطرفی، صالحیت،  (بی ؛تعهد از پیش  -الف

 ریزي)(انتخاب تیم، ارتباط با مشتري، طرح  ؛رویکرد -ب

  ؛تصدیق یا  صحهگذاري -پ

 .تصدیق یا  صحهگذاري  بیانیه -ت
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 ISO 14066استاندارد  -3-3-3

 عنوان این استاندارد به شرح زیر است: 

Greenhouse gases — Competence requirements for greenhouse gas validation teams and 

verification teams. 
  الزامات   -  ايگلخانه  گازهاي"با عنوان    و  21608سازمان ملی استاندارد ایران ترجمه شده و به شماره    توسطاین استاندارد  

به    بند و   8این استاندارد در ثبت شده است.    "ايگلخانه  گازهاي  تصدیق  هاي تیم  و گذاريصحه هايتیم براي شایستگی

ندارد را  بندهاي این استا  13- 3شکل    ست.گذاري و تصدیق تدوین شده ا هاي صحه یین الزامات شایستگی تیممنظور تع

 دهد.  نشان می

 
 ISO 14066بندهاي استاندارد  -13-3شکل 

 اصول  -1-3-3-3

، تعارض منافع و حصول اطمینان از نتایج به  داري تصدیق به دور از جانباري و  گذت صحه: استقالل انجام فعالی1نکته  

 دست آمده بر پایه شواهد عینی است.  

اري و  طرفانه، درستکاري، انجام کار با مسئولیت، رعایت قوانین، حفظ اصول رازداثبات اعتقاد به رفتار کامال بی  :2نکته  

 صدیق به معناي صداقت است. گذاري یا تیند صحهخودداري از افشا در طول فرآ
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 گذاري و تصدیق است.  هاي صحهها، نتایج وگزارش ها، یافتهمل بازتاب صادقانه و درست فعالیت:  ارائه منصفانه شا3نکته  

 گذاري و تصدیق الزامی است. اعمال دقت مقتضی براي انجام صحه : داشتن مهارت، شایستگی الزم و4نکته 

گذاري یا تصدیق با ذهنی پرسشگر اعتبار شواهد به دست آمده را مورد ارزیابی انتقادي قرار  : اعضاي تیم صحه5نکته  

زیر سوال   داده و مراقب شواهدي هستند که متضادند یا قابلیت اطمینان مدارك یا موارد ارائه شده توسط طرف مسئول را 

 شود. اي گفته میبرند که نقادي حرفهمی

 دهد.گذاري و تصدیق را نشان میبرداري بر نتایج صحه اهد، اهمیت اطالعات نمونه: رویکرد مبتنی بر شو6نکته 

 شایستگی تیم  -3-3-3-2

گذاري یا تصدیق باید اطمینان حاصل نماید که برنامه  الیت صحهگذاري یا تصدیق پیش از انجام فع: تیم صحه1نکته  

 الزامات مربوط به: شود داراي  اي که توسط کارفرما ارائه میانهگازهاي گلخ

 واجد شرایط بودن •

 قانونی قابل اجرا  •

 ها، گذاري یا تصدیق و راهنما صحه •

 هاي قضایی مختلف قابلیت اعمال،  سازي در حوزهپیاده •

 هاي مرتبط باموقعیت جغرافیایی محدودیت  •

 باشد.  دهی میاي موضوع گزارش دامنه انتشار گازهاي گلخانه •

هاي عمل براي تصدیق در سطح سازمان  ربردي بودن و قابل پذیرش بودن فرآیندها و حوزه* دانش بیشتر در خصوص کا

 الزامی است. 

هاي قابل اعمال پروژه و میزان قابل پذیرش  )، روش حدود استقرار یافته پروژه و انواع پروژه (بخش صنعت و تکنولوژي  *

صدیق باید به  ت  یا   گذاري صحه  ري است که یک تیمبودن کاهش یا بهبود در از بین بردن انتشار از جمله دانش بیشت

 اي داشته باشند.  ا تصدیق یک برنامه گازهاي گلخانه گذاري یصورت جمعی براي صحه

 آید:می  حساب به تصدیق یا  گذاريصحه  تیم براي) جمعی  صورت به(  عام فنی دانش : موارد ذیل از جمله2نکته 

 امکان گرم شدن کره زمین، داده هاي فعالیت و فاکتورهاي انتشار اي، موارد بالقوه  گازهاي گلخانه •
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 دهی  سازي، گزارشاصول کاربردي، کمی •

امدهاي هاي اجرایی کالیبراسیون و پیهاي پایش و روشسازي حوزه فنی مرتبط، تکنیکهاي کمیشناسیروش •

 ها   آنها براي کیفیت داده

 مواد  کاربرد کفایت جزئیات و اختالف در یکسان بودن •

هاي اجرایی و (به صورت جمعی) شامل معیارها، فرآیندها، روشبراي تصدیق در سطح سازمانی دانش فنی بیشتري    *

 گذاري الزم است.  تیم صحه عملیاتی و  سازمانی حدود  به دادن ترتیب هایی براي روش

 ها حسب کاربرد در زمینه: گذاري پروژهدر خصوص فرآیند صحه گذاري صحه دانش بیشتر تیم *

 ارزي، اضافه بودن، نشت، تداوم  کاري، همرهایی از جمله: محافظه راهکا •

، اي ژه گازهاي گلخانهیندها، روش هاي اجرایی مربوط به: انتخاب خطوط پایه، تعیین مرزهاي پرومعیارها، فرآ •

هاي ذینفعان مرتبط عدم قطعیت، دیدگاهحوه برخورد با  ارزیابی موانع الگوبرداري و مالی، تکنولوژي و سیاسی، ن 

 کند. اي به روند کار کمک شایانی میبهبود از بین بردن گازهاي گلخانه و عوامل کلیدي بر کاهش انتشار و یا  

 :اید به صورت جمعی داراي اشراف بهها براي ممیزي دادهتصدیق ب یا گذاريصحه  : تیم3نکته 

 اطالعات، ها و هاي ممیزي دادهروش •

 هاي ارزیابی ریسک،  روش •

 ها،  داده برداريفنون نمونه •

 داخلی باشد.   هاي نوعی کنترلاي، سیستم هاي گاز گلخانه هاي کنترل اطالعات و دادهسیستم •

گذاري و تصدیق، و سطح تضمین صحه  رهبر تیم باید به موضوعات: دامنه کاري، معیارها، هدف، کفایت جزئیات: 4نکته  

 تیم تسلط داشته باشد.   و گذاري و تصدیق، مدیریت پروژه، منابعهاي مرتبط با صحهعضاي تیم، ریسک شایستگی ا

تیم صحه5نکته   مهارتگذاري  :  جمعی  به صورت  باید  تصدیق  را  و  زیر  موارد  انجام  براي  فعالیت  هاي الزم  طی  در 

 گذاري و یا تصدیق داشته باشد: صحه

 و به کار بستن دانش به صورتی مناسب براي انجام کار بازیابی اطالعات مربوطه  •

 درك مفهوم، ترجمه و تفسیر اطالعات •
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 ها متعدد ر انتقادي و تجزیه و تحلیل ورودي فک •

 اي ها و اعمال نقادي حرفهها و استنتاجتمایز بین واقعیت •

 مسئول یا کارفرما انجام تحقیق مستقل براي به چالش کشیدن فرضیات و شواهد اظهار شده بوسیله طرف  •

گذاري یا ي مورد انتظار در حین فرآیند صحههایات و ارزیابی سطح باال از پیامد ایجاد موازنه بین توجه به جزئ •

 تصدیق

 هاي الزامی به ویژه اطمینان از انجام بررسی  مدیریت کردن جزئیات •

 اي ها و فرضیات و داوري کردن حرفههارزیابی اطالعات، داد •

 منتظره بینی شده و غیرهاي پیشگذاري یا تصدیق در موقعیتهاي صحهبه کار بستن روش •

 گذاري یا تصدیق یند و نتایج صحهرسانی فرآ اطالع •

 شایستگی حوزه فنی   -3-3-3-3

 گذاري یا تیم تصدیق براي هر حوزه فنی شامل موارد ذیل است: شایستگی فنی جمعی تیم صحه

رح محل، بازرسی محل،  یند، طاي از نمودارهاي جریان فرآگلخانهگازهاي    تعیین منابع، چاهک و مخازن •

 ها ها و مجوزها یا سایر منابع دادهیند و ادوات، موافقتهاي فرآنقشه

 گلخانه مربوط به حوزه فنی  گازهاي  مخازن و چاهک منابع، تعیین •

 تعیین منابع نشت •

 تعیین خطوط پایه پروژه مرتبط با نوع پروژه مشخص  •

بتموقعیتتعیین   • گازهاي گلخانه هایی که  قرار دهد، شامل:واند کفایت جزئیات  تاثیر  را تحت  شرایط    اي 

 معمولعملیاتی معمول و غیر

 اي ي خط پایه و پروژه گازهاي گلخانه ها، کاال یا خدمات سناریوارزي بین نوع و سطح فعالیتاثبات هم •

 خط پایه هايصنفی در ارزیابی پروژه و سناریو به کار بستن دانش •
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 توسعه دانش و مهارت   -3-3-3-4

زیر استادي  و  مرتبط، شاگردي  فعالیت  براي  الزام شده  در خصوص شایستگی  کاري  تجربه  آموزش،  نظر    تحصیالت، 

 گذاري و تصدیق است.  هاي صحهاي اثبات دانش و مهارت اعضاي تیمهکارکنانی با تجربه از مصداق

ي مداوم در مدیریت  کننده، دانش و مهارت خود را با آگاهی مستمر از پیشرفت ها تصدیقگذار و  شود صحه: توصیه می نکته

اي، دانش آب وهوایی و الزامات قانونی مربوطه حفظ المللی گازهاي گلخانههاي ملی و بیناي شامل برنامه گازهاي گلخانه

اي  ندهاي جدید مدیریت گازهاي گلخانهواي براي آموزش و سازگاري با رنامهو پشتیبانی کند. همچنین بهتر است بر

 تدوین نماید. 

 دهد. را به خوبی نشان می ISO 14066و  ISO 14064  ،ISO 14065بین سه استاندارد  ارتباط  14-3شکل 

 
 ISO 14066و   ISO 14064  ،ISO 14065ارتباط بین استانداردهاي  -14-3شکل 
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 ISO 17029استاندارد  -4-3-3

 استاندارد به شرح زیر است: عنوان این 

Conformity assessment - General principles and requirements for validation and verification 

bodies. 
  رزیابی انطباق ا "و در این پروژه براي اولین بار با عنوان  این استاندارد تاکنون توسط سازمان ملی استاندارد ترجمه نشده  

 ترجمه شده است.  "گذاري و تصدیقنهادهاي صحه  الزامات عمومی براي اصول و  -

اصطالحات مورد    ریاعتبار اطالعات اعالم شده در ادعاها است. سا   دییانطباق، تأ  یابیبه عنوان ارز  گذاري و تصدیقصحه

 .است گزارش و 4ینیبشیپ، 3ظهارنامها ، 2هیاعالم ،1بیانیهعبارت  گذاري و تصدیقصحه  قیاز طر  یابیاستفاده جهت ارز

فعال زمان  تیهر دو  به جدول  توجه  ادعاها  گذاري صحهشوند.  یم  زیشده متما  یابیارز   ي ادعا  یبا  به    ي در مورد  مربوط 

  یی دادها یمربوط به رو  يدر مورد دعاو  صدیقکه ت  ی، در حالکاربرد دارد محتمل)    دییشده (تأ  ینیبشیپ  جهینت  ای  ندهیاستفاده آ

 .کاربرد داردصحت)  دییقبالً به دست آمده (تأ جی نتا  ایاند که قبالً رخ داده 

 ن ی. ادهداطمینان میادعا    نیبه ا   نفعذي  يهاو طرف  سهامدارانشود و به  یم  فراهم  گذاري/ تصدیق صحه با    نیتضم

 .)محدود  ای منطقی نانیسطح اطم( کند   فیرا تعر  نانیتواند سطوح اطمیبرنامه م

  ی اب یشود، ارز یالزامات مشخص شده برآورده م  نکهیا  اثبات  يبرا  کاري  کردی، رو ISO/IEC17000   استاندارد  مطابق با

 : کندیمشریح تزیر   کارکرداز سه  يسر  کیانطباق را به عنوان 

 انتخاب  •

 تعیین  •

 بازنگري و تایید انطباق  •

 
 
1 Statement 
2 Declaration 
3 Assertion 
4 Prediction 
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  الزام  کیمشترك است. هر جا که  تصدیقو   گذاريصحه  تی هر دو فعال يبرا   استاندارد نیالزامات مشخص شده توسط ا

 .شده است، مشخص کاربرد دارد تیفعال کی يفقط برا

 :گذاري/ تصدیقصحه  يها انواع نهاد

 .دهندیسازمان که ادعا را ارائه م ی از یکداخل يها نهاد  :شخص اول

 . ادعا دارند در نفعکاربر ذي که   ییهانهاد شخص دوم: 

 ندارند.  ادعا  نفع در  کاربر ذي و    دهدارائه میکه ادعا را  هستند    یسازمان  ایکه مستقل از شخص    ییها نهاد  :شخص ثالث 

 هاي ارزیابی انطباق: گذاري/ تصدیق با سایر فعالیت تفاوت صحه

نه    رایشوند زیم  زیانطباق متما   یابیارز   يابزارها   ری از سا  هاتیفعال  نی، ادییبه عنوان تأ  گذاري/ تصدیق صحه   فیبا تعر

شود.  ی) انجام نمنامهیدوره مشخص (گواه ک ی يانطباق برا دییتأیک  ای) ی(بازرس ارائه بررسی) و نه ون(آزم  ير یگجهینت

انطباق مطابقت داشته باشد. درست    یابیارز  ستمیس  ياکاربردهتا با  ،  در نظر گرفته شده  گذاري/ تصدیقصحهحال،    نیبا ا

  ت ی ر یمد  ستم یس  يز یمم  ا ی گنجانده شود،   یاهداف بازرس  ي تواند برا یم  شگاهیآزما   کیاز   ون آزم  يها همانطور که گزارش

گذاري/  صحه  هايبیانیهتوان  ی، مردیمحصول مورد استفاده قرار گکردن  یگواه   يبرا  يتواند به عنوان ورودیم  دکنندهیتول

  ي ها تیفعال  ری سا  جی، نتابیترت  نیاستفاده کرد. به هم  گریانطباق د   یابی ارز  تی فعال  کی  يبرا   يرا به عنوان ورود   تصدیق

 .شود ادهاستف گذاري/ تصدیقصحه  يهات یهنگام انجام فعال يتواند به عنوان ورودیانطباق م  یابی ارز

 .  آمده است 15-3شکل در  بند تشریح شده است که 11این استاندارد در 
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 ISO 17029بندهاي استاندارد  -15-3شکل 

 هدف و دامنه کاربرد   -1-4-3-3

-صحهاست که    ییهانهاد  یطرفیو ب  نسجمم  یات، عملشایستگیو الزامات مربوط به    عمومی  اصول  يحاو  استاندارد  نیا

 .دهندیانطباق انجام م  یابیارز   يهاتیرا به عنوان فعال  گذاري/ تصدیق 

،  اول شخص    تیفعال  کیرا به عنوان    گذاري/ تصدیقصحهتوانند  یکنند می م  فعالیت  استاندارد  نیکه مطابق با ا   ییهانهاد

  ا ی کننده باشند تصدیق   ي، فقط نهادهاگذاري صحه يهانهادتوانند فقط  یم هانهادشخص ثالث ارائه دهند.   ای  دومشخص  

 . را ارائه دهند تیهر دو فعال

کند که ادعاها با توجه به کاربرد  یم  دییتأ  کاربرد دارد ودر هر بخش    گذاري/ تصدیقصحه  ينهادها   يبرا   استاندارد  نیا

  ي ها تیفعال  ر یسا   جیحال، نتا   نی) قابل قبول است. با اتصدیق(صحت    انی ب  ای)  گذاريصحه(  ندهیدر نظر گرفته شده در آ

که    یطی. شراشوندو تایید نمی  استاندارد، در نظر گرفته  نی) مطابق با ا کردنی گواه  و  ی، بازرسونانطباق (مانند آزم  یابی ارز

 .د، وجود نداردنشو یانجام م  گریانطباق د یابی ارز ندیبه عنوان مراحل انجام فرآ گذاري/ تصدیقصحه يها تیفعال

هاي اجرایی  روشالزامات مربوط به مراحل و    يبخش که حاو آن  خاص    يبرنامه ها   براي هر بخش و   استاندارد  نیا

 .است، قابل اجرا است گذاري/ تصدیقصحه



  
 

 EEEB-98540-Final 139 سازان صنعت تاسیسات بهینه 

  ي ها در گروهرازي  همت   یابی، ارز تایید صالحیت  يتوسط نهادها   تایید صالحیت  يبرا   ییتواند به عنوان مبنایم   استاندارد  نیا

-، دولتيامنطقه  ای  یالمللنی ب  يتوسط سازمانها  گذاري/ تصدیقصحه  ينهادهاشناسایی  اشکال    ری سا  ارازي یهمت  یابی ارز

 استفاده شود.   گانمصرف کنند ای  یانها، مشتر،شرکتیتصنع يبرنامه، نهادها  مالکان، یها، مقامات نظارت

 طرف است. یدر عمل ب  تصدیقگذاري/ صحهاست و با توجه به برنامه   یالزامات عموم  حاوي استاندارد  نیا -یادآوري

 تصدیق  /گذاريصحه ياصول نهادها   -3-3-4-2

 : یطرف  یب

 :شودی نم  به اینها باشد اما محدود ریتواند شامل موارد ز یم یطرف یب  يبرا  داتیتهد

مربوط به    یکند. نگرانیشود که به نفع خود عمل میم  جادیا  نهاد  ایکه از طرف شخص    یداتی: تهدی) منافع شخصالف

 .است ی، منافع شخصیطرف یب يبرا  يدی، به عنوان تهدتصدیق /گذاري صحه

شود،  یرا که توسط خودشان انجام م  ییکه کارها  ردیگیصورت م  نهاد  ایکه از طرف شخص    یداتی: تهدبازنگري  ) خودب

 .کند یمبازنگري  

  / گذاري صحه  يمدرك برا  ي جستجو   ياست که به جا  نهادي  ایاز شخص    یکه ناش  یداتیاعتماد): تهد  ای(  یی) آشناج

 .شودیم یاعتماد داشته باشد ناش  ای آشنایی  يگر ی از حد با شخص د شیکه ب  نهادي  ای، از شخص تصدیق

انجام    یپنهان  ای  یاجبار به صورت علن  احساسشود که  یم   یناش  نهادي  ایکه از جانب شخص    ییدهای : تهدارعاب)  د

 .گزارش به سرپرست ای ینیگزی جا يبرا  دیشود، مانند تهدیم

 : شایستگی

  گذاري صحه  اي ـ ه  تـفعالی  ل ـتکمی  در   وثرـم   ایی ـتوان  داراي   و  ازمانـس  توسط  شده  پشتیبانی  و  تجربه   با  کارکنان  شایستگی

 تصدیق، ضروري است.  /

 : گیمحرمان 

 و  بایستی حفاظت شده  شده،  تصدیق ایجاد  و  صحهگذاري  فعالیتهاي  حین  در  یا  آمده  دست  اي که بهمحرمانه  اطالعات

 نشود.  فاش مقتضی تا حد
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 در دسترس بودن اطالعات:

/    گذاريفرایند صحهاطالعات مناسب در مورد    يافشا  ای   یعموم  یدسترسدارد تا    ازین تصدیق   /گذاريصحه نهاد    کی

 .را فراهم کند خود تصدیق

 : تی مسئول

ادعا و مطابقت آن با الزامات مشخص شده    ت ی، مسئولتصدیق  /گذاريصحهنهاد  نه  و  تصدیق    /گذاريصحهنهاد    يمشتر

  ینیرا براساس شواهد ع  تصدیق   /گذاريصحه   هیانیدارد ب  فهیوظ تصدیق  / گذاري صحهنهاد    .را بر عهده دارد  کاربردقابل  

 .و مناسب بنا کند یکاف

 الزامات ساختاري   -3-3-4-3

 رده باال:  تیریو مد یساختار سازمان 

 گذاري صحهنهاد    يها تیانجام فعال  ییشود تا بتواند توانا   تیریو مد  یسازمانده  دیبا   تصدیق  /گذاريصحه نهاد   •

 .خود را حفظ کند تصدیق /

 طرفی آن حفظ شود.تا بی گردد  تی ریو مد ساختاردهی يا به گونه  دیبا تصدیق /گذاري صحه يها تیفعال •

 ت یو مسئول  اراتیاخت   يشخص) را که دارا   ای ، افراد  ره یمد  ئتی(ه  رده باال  تی ریمدباید  ،  تصدیق   /گذاريصحهنهاد   •

 ند: است را مشخص ک   ری از موارد ز کی هر  يبرا یکل

 هاي خود؛اتیمربوط به عمل يندهایآفر  جادی و ا هامشیخط  نی) تدوالف

 ؛ ندهایآو فر ها مشیخط ي) نظارت بر اجراب

 ی؛طرفیب   اطمینان از) پ

 ؛خود ی) نظارت بر امور مالت

 ؛تصدیق /گذاري صحهو الزامات   هاتی) توسعه فعالث

 ؛ تصدیق /گذاريصحه  يهات ی) انجام فعالج

 ؛تصدیق/   گذاريصحه ي ها هیانیو صدور ب ماتیتصم چ)

 خود؛ طرف   از شده تعریف فعالیتهاي انجام  براي لزوم  حسب افراد یا  کارگروهها  به اختیار تفویض) ح
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 ترتیبات قراردادي؛ ) خ

 د) الزامات شایستگی کارکنان؛ 

 هاي رسیدگی مجدد؛درخواستو  اتی به شکا یی) پاسخگو ذ

 ؛ تصدیق /گذارينهاد صحه تی ر یمد ستمیس ر)

 .تصدیق /گذاريصحه يتهایفعال يبرا یمنابع کاف نی) تأمز

 ی: ات یکنترل عمل 

داده شده   ارائه  تصدیق/    گذاريصحه  يها تیفعال  اثربخشکنترل    يبرا   يندیآفرباید    تصدیق  /گذارينهاد صحه •

صرف   غیرهو  1افراد داراي حق راي،  ندگان یا، نماه شریکخود، دفاتر شعب،    یاتیتوسط اشخاص تحت کنترل عمل

 داشته باشد. آنها ییایجغرافمحل  ای ، روابط یحقوق  تینظر از وضع

 نی . اتعیین و ایجاد کندانجام شده را    يها تیسطح و روش مناسب کنترل فعالباید    تصدیق/    گذارينهاد صحه •

، خطوط کنترل کارکنان  شایستگی،  تصدیق/    گذاريصحه  يها تیفعال  يها ، بخشخود  يندهایشامل فرآموضوع  

 .دباشیو سوابق م اتیاز راه دور به عمل یو دسترس ی، گزارش دهت یریمد

ب  انسجام ،  شایستگیها به  تیفعال  ن یاریسک    باید  تصدیق/    گذارينهاد صحه • /   گذاريصحهنهاد    یطرفیو 

 .ردی در نظرگرا  دارند  تصدیق

 سپاري برون  -3-3-4-4

  ي ها تیتواند فعال یم  تصدیق  /گذاريصحه، نهاد  ي برون سپار  نهیبرنامه قابل اجرا در زم  تیصورت عدم وجود ممنوع  در

 :دی و با سپاري کندرا برون   تصدیق /گذاري صحه

 .بر عهده گیردرا  تصدیق /گذاري صحهکامل در مورد    تی ) مسئولالف

 .دنکن يبرون سپار را   هیانیادعا و صدور ب دییدر مورد تأ گیريمی، تصمتعهدآور يتهای) فعالب

 
 
1 Franchisees  
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  ت ی ر ی و مد  گیقابل اجرا از جمله محرمان   يا توافقنامهدهند،  ی را ارائه م  ي برون سپار  يها تی که فعال  یی) هرکدام از نهادهاج

 .شته باشنددا یطرفیالزامات ب

، از جمله  استاندارد   نیبا الزامات قابل استفاده ادهد  ارائه می  يبرون سپار   ي هاتیکه فعال  نهادي  اطمینان حاصل نماید)  د

 .مطابقت دارد ازی و هرگونه برنامه مورد ن گیو محرمان  یطرفی، بشایستگی 

 .کسب کند، دهدارائه میرا   برون سپاري يها تیکه فعال یاستفاده از سازمان  يبرا يمشتر  تی) رضا ه

 تصدیق /گذاريبرنامه صحه  -5-4-3-3

  ن یسازگار باشد و الزامات ا داشته باشد که با آنها  تصدیق /گذاري صحهچند برنامه  ای  کی د یبا  تصدیق  /گذاريصحه  نهاد

 .نبرد نیاز ب زیرا ن استاندارد

  گذاري صحههاي  مجموعه اي از قوانین ، مراحل و مدیریت براي انجام فعالیت  تصدیق  /گذاري صحهبرنامه    -1  یادآوري

 :در یک بخش خاص است که شامل عناصر زیر است تصدیق /

  ؛ تصدیق /  گذاريصحهدامنه 

 ؛تصدیق/   گذارينهاد صحهو  میت ي خاص برا شایستگی  يارها یمع 

 ؛ تصدیق/  گذاريصحه ندیفرآ 

 ؛تصدیق  /گذاريصحهشواهد از   يجمع آور يها تیفعال 

 تصدیق/   گذاريصحهزارش  گ. 

 الزامات فرآیندي  -3-3-4-6

 :دهدیانجام م  تصدیق /گذاري صحه ي ها تیرا به عنوان فعال ریمراحل ز تصدیق /گذاريصحه نهاد

 ؛ تعهد از شپی 

 ؛ تعهد 

 ؛ يز یر برنامه 

 ؛ تصدیق /گذاريصحه  ياجرا 

 ؛ ازنگريب 
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 ؛تصدیق /گذاريصحه  هیانیو صدور ب گیريمیتصم 

 ؛تصدیق /گذاريصحه  هیانیپس از صدور ب هاي یافت شدهقعیتول 

 ؛هاي رسیدگی مجددبه درخواست یدگیرس 

 ؛ اتیبه شکا  یدگیرس 

 سوابق . 

 محرمانگی   -3-3-4-7

آمده    هیکل  تیریمد   تیمسئولباید    تصدیق/    گذارينهاد صحه  • بدست  ح  جادی ا  ایاطالعات  در  انجام    نیشده 

 بگیرد. به عهده  ترتیبات حقوقی قابل اجرا قی را از طر تصدیق/   گذاريصحه يها تیفعال

اطالع   ي قرار دهد، از قبل به مشتر  یرا که قصد دارد در حوزه عموم  یاطالعات  دی با  تصدیق /    گذاريصحهنهاد   •

 .دهد

و    تصدیق/    گذارينهاد صحه  ن یکه ب  یهنگام  ای دهد،  یدر دسترس عموم قرار م  يکه مشتر   ی به جز اطالعات •

 یشوند و محرمانه تلق   یدر نظر گرفته م  یاطالعات به عنوان اطالعات اختصاص  ری، ساموافقت شود  يمشتر

 .شوندیم

اطالعات محرمانه ملزم به انتشار    يقرارداد  يهانامه توافق  ایتوسط قانون    تصدیق/    گذاريصحهکه نهاد    یهنگام •

 نع کرده باشد.مگر قانون مد، از اطالعات منتشر شده مطلع شوباید فرد مربوطه،  ا ی ي، مشتر باشد

 د ی) باکنندگان مقرراتتنظیم،    ی (مانند شاک   ياز مشتر  ریغ  یبه دست آمده از منابع  ياطالعات مربوط به مشتر  •

محرمانه باشد و  د یاطالعات با نی محرمانه باشد. ارائه دهنده (منبع) ا تصدیق /  گذاري نهاد صحهو   ي مشتر  نیب

 . شودبا منبع موافقت  نکهیشود، مگر ایبه اشتراك گذاشته نم  يبا مشتر 
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 هادهی کاهش انتشار در ساختمان: راهنماي گزارشچهارمفصل 

گزارش فصل  این  پروژهدر  بهینهدهی  بازار  در  انتشار  کاهش  ساختمانهاي  در  زیست  محیط  و  انرژي  در  سازي  ها، 

بررسی  ) به دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد  2BURروزرسانی دوساالنه () و به1NCهاي ملی (گزارش

روزرسانی دوساالنه تاکنون شده است. کشور ایران تاکنون سه گزارش ملی تدوین و به دبیرخانه ارائه کرده ولی گزارش به

هاي  دهی نتایج پروژهدر ایران تدوین نشده است. هدف از ارائه این فصل، تهیه راهنمایی براي تشریح چگونگی گزارش

 ها است.  ها، در این گزارشمانسازي انرژي و محیط زیست در ساختبهینه

غیرضمیمه   کشورهاي  اقلیم،  تغییر  کنوانسیون  اساس  ملی    باید   Iبر  روز  NC)3(گزارش  به  گزارش  دوساالنه  و  رسانی 

4(BUR)  این دو گزارش از عناصر کلیدي چارچوب    بیرخانه کنوانسیون ارائه نمایند.خود را تهیه و به دMRV   به حساب 

 شود.ارائه می  ، نحوه تهیه و محتواي این گزارشهاه، شرحی از الزامات). در ادام 1-4(شکل   آیندمی

 
 MRV [1]عناصر کلیدي چارچوب   -1-4 شکل

 
 
1 National Communication  
2 Biennial Update Reports 
3 National Communication (NC) 
4 Biennial Update Report (BUR)  
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 ) NCگزارش ملی ( -4-1

هایی که  اساس راهنما اي و بر  گزارش ملی گزارشی است که هر یک از اعضاي کنوانسیون تغییر اقلیم به صورت دوره

  12از ماده    1تعهدات اعضاء (طبق پاراگراف    جزء  NCکنند. تهیه و ارائه  تهیه می  ،شودتوسط کنفرانس اعضاء ارائه می

 : [34] کنوانسیون) 4از ماده  1آید (طبق پاراگراف کنوانسیون) براي ارائه موارد زیر به کنفرانس اعضا به حساب می

ی که توسط پروتکل اي با منشاء انسانها براي تمام گازهاي گلخانه سیاهه انتشار از منابع و جذب توسط چاهک .۱

دهد و با استفاده از راهنماهاي توافق شده در شوند، تا حدي که ظرفیت کشورها اجازه میمونترال کنترل نمی

 کنفرانس اعضاء. 

 بینی شده توسط کشور عضو براي اجراي کنوانسیون. هاي برداشته شده و پیششرح کلی گام .۲

آنرا مرتبط با دستیابی به اهداف کنوانسیون و مناسب جهت درج در   Iهر اطالعات دیگري که عضو غیر ضمیمه   .۳

NC داند.  خود می 

بعدي    هاياز پیوستن به کنوانسیون و گزارشباید اولین گزارش ملی خود را ظرف سه سال پس   Iکشورهاي غیرضمیمه 

به بعد (شروع   2021ملی توسط کشورهاي در حال توسعه از    هايارش رسال گزرا هر چهار سال یکبار ارائه کنند. تهیه و ا

ملی اول، دوم و سوم    هايخواهد کرد. تعداد کشورهایی که تاکنون گزارش  پیمان پاریس) نیز به همین روال ادامه پیدا 

گزارش ملی    2ی چهارم،  گزارش مل   7کشور بوده است. همچنین،    71و    142،  154اند به ترتیب برابر  خود را ارائه کرده

 . [29] پنجم و تنها یک گزارش ملی ششم توسط کشورهاي در حال توسعه به دبیرخانه کنوانسیون ارسال شده است

  هایی هاي ملی را با هم ترکیب و گزارش یون اطالعات ارائه شده در گزارشبا درخواست کنفرانس اعضاء، دبیرخانه کنوانس

 کند.  و کنفرانس اعضاء تهیه می  1SBIرا جهت بررسی  

شکل موضوعی باشند (  ءجز  6داراي حداقل    باید  Iملی کشورهاي غیرضمیمه    هايبق ویرایش جدید راهنماها، گزارش ط

 . [1] شودمی  هاي کاهش انتشار ارائههاي سیاهه انتشار و برنامه). در ادامه، توضیحات مربوط به بخش4-2

 
 
1 Subsidiary Body for Implementation 
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 NC ([1]اجزاي اصلی گزارش ملی (  -2-4شکل 

 

 :NCنحوه تهیه سیاهه انتشار در 

بایست در سیاهه انتشار ملی خود تا جایی  می  Iکنفرانس اعضاي هشتم، هر یک از اعضاي غیرضمیمه    17طبق تصمیم  

اي با منشاء انسانی را بر حسب واحد جرم و به تفکیک هر یک  برآوردي از انتشار و حذف گازهاي گلخانهکه ممکن است  

شوند  ارائه دهند. این کشورها تشویق می  2(N(Oو اکسید نیتروس    CH)4(، متان  CO)2(اي دي اکسید کربن  از گاز گلخانه

را نیز ارائه    SF)6(و هگزافلورید گوگرد    (PFCs)ها  ، پرفلوروکربن(HFCs)ها  که اطالعات مربوط به انتشار هیدروفلوروکربن

 . [34] دهند

گیرد (حداقل باید از راهنماي بازنگري شده  صورت می  IPCCاي بر اساس راهنماي  تهیه سیاهه انتشار گازهاي گلخانه 

استفاده شود). کشورهاي عضو کنوانسیون ملزم هستند سیاهه انتشار خود را مطابق با تعاریف و ساختار و    1996سال  

گزارش هاي ملی اعضاي غیر از 
1ضمیمه 

شرایط ملی و چیدمان سازمانی

سیاهه انتشار گازهاي گلخانه اي

راي توصیف کلی از مراحل مورد انتظار در اج
کنوانسیون

ي مناسب برنامه هاي مربوط به اقدامات تسهیل سازگار
تغییرات آب و هوا

غییرات برنامه هاي مربوط به اقدامات کاهش انتشار ت
اب و هوا

رسیدن سایر اطالعات در نظر گرفته شده براي
به اهداف کنوانسیون

انتقال تکنولوژي

تحقیق و مشاهده سیستماتیک

آموزش و آگاه سازي عمومی

ظرفیت سازي

اطالعات و شبکه
ل محدودیت ها و شکاف هاي مرتبط با مسائ

مالی، فنی و نیازهاي ظرفیتی

)اختیاري(ضمیمه فنی 
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تهیه کنند تا گزارش کشورها قابل مقایسه    IPCCهاي محاسبه ارائه شده در راهنماي  بندي صورت گرفته و روشتقسیم

 باشند.  

 : [35] اند بندي شدهاي در چهار بخش مختلف طبقهمنابع انتشار و حذف گازهاي گلخانه IPCC 2006راهنماي   در

 انرژي  -

 فرآیندهاي صنعتی و مصرف محصوالت -

 کشاورزي، جنگل و سایر مصارف زمین  -

 پسماند  -

هاي  تعریف شده است. براي نمونه بخش انرژي تمامی فعالیتهاي مختلفی  ها نیز زیربخشبراي هر کدام از این بخش

ها،  ها و نیروگاهتر در پاالیشگاههاي قابل استفادهمربوط به استخراج منابع انرژي اولیه، تبدیل منابع انرژي اولیه به شکل

اي این  انتشارات گلخانهگیرد.  ها در منابع احتراقی ثابت و متحرك را در بر می ها و مصرف سوختانتقال و توزیع سوخت

 شود:بندي میبخش شامل انتشارات حاصل از احتراق و انتشارات فرار است و در سه زیربخش کلی زیر طبقه

 انتشارات حاصل از احتراق سوخت -

 ها انتشارات فرار حاصل از سوخت  -

 کربن اکسیدسازي ديانتشارات مربوط به انتقال و ذخیره -

به مصرف سوخ مربوط  انتشارات  بخش  تکل  همه  (نیروگاهدر  انرژي  تبدیل  بخش  در  سوخت  شامل مصرف  و ها  ها 

 شوند. ها)، صنعت، حمل و نقل، خانگی، تجاري و کشاورزي در بخش انرژي آورده میپاالیشگاه

 

 :NCهاي کاهش انتشار در برنامه

ها و اقدامات انجام شده و  برنامه بینی شده و  هاي برداشته شده و پیششامل اطالعات مربوط به قدم  NCاین بخش از  

باشد. در این بخش اطالعات زیر ارائه  اي با منشاء انسانی میریزي شده در زمینه کاهش انتشار گازهاي گلخانهبرنامه

 : [1] شوندمی

 ها شناسیروش -
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 هاي پایه و کاهش انتشار بینیسناریوها و پیش  -

 نتایج  -

 ریزي شده اقدامات اجرا شده یا برنامه ها وبرنامه -

 چیدمان نهادي  -

هاي توسعه از کشوري به کشور دیگر بسیار  نوع و سطح اقدامات مربوط به کاهش انتشار بسته به شرایط ملی و اولویت

 تواند شامل موارد زیر باشد: طور کلی، سلسله مراتب اقدامات مربوط به کاهش انتشار میه متفاوت است. ب 

  BAU)1(اي به زیر سطح سناریوي معمول  لی کاهش انتشار (براي مثال کاهش انتشار گازهاي گلخانه اهداف م -

 یا کاهش انتشار مطلق در یک دوره زمانی مشخص) 

 ها ها و سیاستبرنامه -

 هاي بخشیطرح -

 هاي کاهش انتشار پروژه -

 

 : اعضا کنفرانس ماتی تصم   در یمل  يهاگزارش ی حقوق  يمبنا

  8کنفرانس اعضا شماره    17کنوانسیون، تصمیم شماره    1هاي ملی براي کشورهاي غیرضمیمه  نامه گزارششیوهمبناي  

)17/CP.8 [36]) و پیوست آن است. هدف از این دستورالعمل به شرح زیر عنوان شده است : 

 دهی، براي گزارش 1کمک به اعضاي غیر ضمیمه  -1

 مقایسه و منعطف،  این اعضا به ارائه اطالعات در قالبی هماهنگ، شفاف، قابلتشویق  -2

 ملی،   هايسازي گزارش هاي موردنیاز براي آمادهتسهیل ارائه اطالعات درباره حمایت -3

 گذاري در جهت حمایت مؤثر از اعضا، راهنمایی بازوي تأمین مالی کنوانسیون براي سیاست -4

 گیري. اطمینان از دردسترس بودن اطالعات کافی براي کنفرانس اعضا جهت تصمیمحصول  -5

 
 
1 Business As Usual 
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 هاي ملی این اعضا باید شامل موارد زیر باشد: بر مبناي این تصمیم، گزارش 

 اي هاي جذب گازهاي گلخانهسیاهه ملّی انتشارات انسانی و منابع آنها و نیز چاهک -1

 دّنظر براي اجراي کنوانسیونشده و متوصیف کلّی اقدامات انجام -2

 سایر اطالعات مرتبط با دستیابی به اهداف کنوانسیون.  -3

بایست  هاي کاهش مصرف انرژي در ساختمانها میاي ناشی از پروژهدهی اقدامات کاهش انتشار گازهاي گلخانهگزارش

انجام انتشار  اقدامات کاهش  پذیرد و درصودر کنار سایر  نظیر  شده و در بخش دوم صورت  انتقال  "رتی که اطالعاتی 

  CP.8/17مطرح باشد، در بخش سوم گزارش شود. مطابق متن پیوست تصمیم    "سازياقدامات ظرفیت"یا    "تکنولوژي

کنوانسیون، هر یک از اعضا   12است، و نیز بر مبناي ماده    1هاي ملی کشورهاي غیر ضمیمه  که دستورالعمل گزارش

اي خود  هاي منطقهشده و مدّنظر خود براي اجراي کنوانسیون و نیز برنامهات انجامملزم هستند که توصیف کلی اقدام

هاي توسعه ملی ارائه کند.  هاي مشترك متمایز و نیز اهداف، شرایط و اولویتبراي کاهش انتشار را با توجه به مسئولیت

آماده براي  موجود  آرایش سازمانی  گزارشهمچنین  بصورت مستمر    هايسازي  مذکور،  ارائه میملّی  پیوست  در  گردد. 

 است:  هاي ملی پیشنهاد شدههاي زیر براي گزارشسرفصل

هاي جغرافیایی اي، اهداف و موانع، و نیز ویژگیهاي توسعه داخلی و منطقهشامل اطالعاتی درباره اولویت  الف) شرایط ملی:

 اي.  ص در این خصوص و آثار اجراي اقدامات مقابلهها و نیازهاي خا و آثار سوء تغییر اقلیم بر اقتصاد کشور و دغدغه

شوند)،  اي (غیر از آنهایی که در پروتکل مونترال پوشش داده میشامل سیاهه انتشار گازهاي گلخانه  ب) سیاهه انتشار ملی:

 ده است. ارائه شده و در قالب جدولی که در این دستورالعمل معرفی ش IPCCاي که توسط  مطابق با دستورالعمل محاسبه

این بخش شامل اقدامات مرتبط با سازگاري با    شده یا مدنظر براي اجراي کنوانسیون:هاي برداشتهج) توصیف کلی گام

 شود:اي میتغییر اقلیم و کاهش انتشار گازهاي گلخانه

ر کشور  شناسی تغییر اقلیم دهاي مناسب براي معرفی آسیبها و ارزیابیشناسی* اقدامات سازگاري: شامل روش

 شده براي سازگاري با آن.اقدامات انجام

  هر روش "بندي اقدامات کاهش انتشار اجراشده و یا مدنظر بر مبناي  کردن و اولویت* اقدامات کاهش انتشار: فرموله

 هاي کلیدي به همراه سناریوها، نتایج، ابزار و آرایش سازمانی.در بخش "در دسترس و مناسب
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دانند، با  شوند که هر اطالعاتی که آن را مرتبط با اهداف کنوانسیون می: کشورها تشویق مید) سایر اطالعات مرتبط

سیاست به  محیطتوجه  و  اقتصادي  اجتماعی،  نظارت  هاي  و  پژوهش  تکنولوژي،  انتقال  مانند  کنند؛  ارائه  خود  زیستی 

   سازي.سازي، تبادل اطالعات و شبکهسیستماتیک، آموزش و آگاهی عمومی، ظرفیت

المللی  هاي بینها، خألها و نیازهاي ظرفیتی مالی و فنی: اطالعاتی درباره منابع مالی و فنی داخلی و حمایته) محدودیت

هاي پیشنهادي براي تأمین  هاي ملّی، لیستی از پروژهزیست و یا سایر کشورها براي تهیه گزارشتسهیالت جهانی محیط

شده در قالب  اجراي اقدامات سازگاري، و نیز اطالعات منابع فنی و مالی الزم یا دریافتهاي مالی و فنی، موانع و فرصت

 انتقال تکنولوژي و دانش. 

کند و دهی اقدامات کاهش انتشار اجباري نمیشناسی یکسان و خاصی را براي ارزیابی و گزارشاین دستورالعمل روش

حتی منابعی که در این بخش در پانویس معرفی شده، منابعی براي  کند. تا جایی که  تنها به ترسیم خطوط کلی بسنده می

هاي گذشته. در این مسیر،  شده در سال ها و اقدامات کاهش انتشار مدّنظر هستند، نه گزارش اقدامات انجامارزیابی پتانسیل

می بیان  دستورالعمل  این  میمتن  تشویق  کشورها  که  روشکند  هر  از  که  و  شوند  دسترس  در  براي  شناسی  مناسب 

هاي کاهش انتشار بر مبناي شرایط داخلی استفاده کرده و در چارچوب اهداف توسعه دهیِ برنامهبندي و اولویتصورت

توانند از منابع فنی موجود زیستی حرکت کنند و براي این منظور میپایدار از منظر عوامل اقتصادي، اجتماعی و محیط

کنند. همچنین تشویق می ارائه اطالعاتکناستفاده  به ظرفیت هر کشور   ،د که  برنامه  ،بسته  یا  در مورد  اجراشده  هاي 

 :  موارد زیر باشد  اي شاملکاهش انتشار گازهاي گلخانه ریزي شدهبرنامه

 شناسی روش 

  ا سناریوه 

    نتایج 

    ابزار 

  آرایش سازمانی 

منعقد شده نیز بصورت مجزا چارچوب    21توافقنامه پاریس که در کنفرانس اعضا شماره    13الزم به ذکر است که ماده  

کند. در این ماده نیز تمامی کشورها  گرانه مطرح میارتقایافته شفافیتِ اقدام و حمایت را به شکل غیرتنبیهی و تسهیل 
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هاي هر کشور در راستاي اجراي اقدامات و  ت الزم براي پیگیري پیشرفتملزم به ارائه منظم سیاهه انتشار و نیز اطالعا 

شده هستند. همچنین کشورهاي درحال توسعه باید اطالعات نیازهاي فنی و دستیابی به اهداف سند مشارکت ملّی تعیین

و حمایت دریافتمالی  گزارشهاي  کنند.  ارائه  را  گزارششده  ملّی،  بههاي  دوساالنهاي  ارزیابی  روزرسانی  و  مشاوره  ه، 

) و مرور فنی متخصصان همگی بخشی از این چارچوب شفافیت هستند. هدف از این چارچوب بررسی  1ICAالمللی (بین

 ) کشورها در قالب توافق است.2NDCIو رهگیري اهداف مشارکت ملی مدنظر ( 

 ) BUR(  به روزرسانی دوساالنه گزارش -4-2

-کنوانسیون ارائه می  Iهستند که توسط کشورهاي غیرضمیمه    هاییگزارش  (BUR)رسانی دوساالنه  هاي به روزگزارش 

اي است که شامل یک سیاهه انتشار ملی و اطالعات  رسانی سیاهه انتشار گازهاي گلخانهها حاوي به روزوند. این گزارشش

انتشار، نیازها و حمایت اطالعات به روز درباره    هاشود. در این گزارش هاي دریافت شده میمربوط به اقدامات کاهش 

ها  اقدامات انجام شده توسط کشور عضو در جهت اجراي کنوانسیون شامل وضعیت انتشار از منابع و حذف توسط چاهک

 .  [29]شود  ها ارائه میو همچنین اقدامات مربوط به کاهش انتشارات و افزایش چاهک 

ها و سطح  با در نظر گرفتن توانمندي  Iکشورهاي غیرضمیمه    BURدر کنفرانس اعضاي هفدهم تصمیم گرفته شد اولین  

هاي  اي از بخشهاي بعدي نیز هر دو سال یکبار بصورت خالصهBURارائه شده و    2014حمایت ارائه شده، تا دسامبر  

 گزارش جداگانه تهیه و ارسال شوند. شود) و یا بصورت یک ارائه می NC(در سالی که  NCگزارش  

 گیرند. المللی مورد بررسی فنی قرار میتوسط متخصصان و تحت فرآیند مشاوره و تحلیل بین BUR هايگزارش 

انتشار و اقدامات کاهش  ن  3- 4شکل    در  BUR  هاياجزاي کلیدي گزارش  شان داده شده است. دو بخش سیاهه ملی 

 است. انتشار در ادامه شرح داده شده 

 
 
1 International Consultation and Analysis 
2 Intended Nationally Determined Contribution  
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 BUR ([1]اجزاي کلیدي گزارش به روزرسانی دوساالنه ( -3-4شکل 

 

 :BURاي در  سیاهه ملی گازهاي گلخانه

شد ملی اعمال می  هاياي که قبالً در گزارشالزامات بیشتري را نسبت به سیاهه ملی گازهاي گلخانه  BURراهنماهاي  

هایی که سیاهه انتشار براي  هاي سیاهه انتشار و سال دهی دادهالزامات بطور مشخص به تناوب گزارشدهند. این  ارائه می

شود در واقع گزارشی به روز رسانی شده  ارائه می  BURشوند. گزارش سیاهه انتشاري که در  شود مربوط میآنها تهیه می

با ظرفیت ملی، محدودیت زمانی، دسترسی به اطالعات  است. دامنه این گزارش باید    NCاز سیاهه انتشار گزارش شده در  

حمایت  سطح  انتشار،  و  ملی  سیاهه  گزارش  تهیه  در  باشد.  سازگار  یافته  توسعه  کشورهاي  توسط  گرفته  صورت  هاي 

 . [1] بایست از آخرین ویرایش راهنماي ارائه شده توسط کنوانسیون استفاده کنندمی Iکشورهاي غیرضمیمه  

دوساالنهشدهروزبهگزارش
1ضمیمه ازغیراعضاي

گزارشسازيآمادهبهمربوطسازمانیچیدمانوملیشرایط
مستمرطوربهملیهاي

ط توسحذفومنابعازبا منشا انسانی ات انتشارملی سیاهه 
پروتکلتوسطکهايگلخانهگازهايچاهک ها براي تمام 

شارسیاهه انتملیگزارشجملهازشوندنمیکنترلمونترال

فرضیاتوهاروششاملهاآنتاثیروانتشارکاهشاقدامات

،ماقداطبیعتازاطالعاتجملهازانتشارکاهشاقدامتوصیفونام
هايشاخصواهداف،(گازهاوهابخشمثالعنوانبه)شمول

کمیپیشرفت

فرضیاتوهاروش

شدهبینیپیشیاشدهانجاممراحلواقدامآناهداف
اقدامآنبهرسیدنبراي

ش پیشرفت در اجراي اقدامات کاهش انتشار و مراحل انجام شده یا پی
ک و متری(بینی شده و نتایج بدست امده، مانند نتایج برآوردشده 

و  کاهش انتشار برآورد شده، تا حد امکان) بسته به نوع اقدام

مکانیسم هاي بازار بین المللی

داخلیصحه گذارياندازه گیري، گزارش دهی و 

محدودیت ها و چالش ها، امور مالی، نیازهاي فنی و ظرفیتی 
شامل توصیف حمایت هاي مورد نیاز و دریافتی

براي 1ضمیمه هرگونه اطالعات دیگر که اعضاي غیر از 
دسترسی به اهداف کنوانسیون مورد بررسی قرار داده اند و

.مناسب براي ارائه در گزارش به روز شده دوساالنه است

)اختیاري(پیوست فنی 
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گلخانه  گازهاي  ملی  روز شده سیاهه  به  فعالیتنسخه  درباره سطوح  روز شده  به  اطالعات  باید حاوي  اساس  اي  بر  ها 

 1LULUCFبراي    IPCCو راهنماي عملکرد مناسب    IPCC، راهنماي عملکرد مناسب  IPCC 1996راهنماي تجدید شده  

 باشد.  

باید خالصه یا به روز شده اطالعات سیاهه ملی انتشار ارائه شده در آخرین گزارش    BURگزارش سیاهه ملی انتشار در  

 ملی بوده و حاوي موارد زیر باشد:

سیاهه ملی انتشار از منابع و حذف توسط "کنفرانس اعضاي هشتم با عنوان    17در پیوست تصمیم    1جدول   -

تمام  چاهک براي  پروتکل مونترال کنترل نمی گازهاي گلخانه ها  پیوست   2و جدول    "شونداي که توسط  در 

 ."6SFو  HFCs ،PFCsاي  سیاهه ملی گازهاي گلخانه "کنفرانس اعضاي هشتم یا عنوان  17تصمیم 

 بگنجانند:  BURشوند که موارد زیر را نیز در سیاهه ملی انتشار اعضاء همچنین تشویق می

 LULUCFبراي  IPCCدر راهنماي عملکرد مناسب  3A.2وست جدول موجود در پی -

 IPCC 1996جداول گزارش بخشی موجود در پیوست راهنماي تجدید شده   -

 هاي گزارش شده در گزارشات ملی قبلیهاي زمانی سازگار با سالسري -

 اند ارائه شدههاي گذشته که در گزارشات ملی قبلی هاي مربوط به سالجداول خالصه اطالعات سیاهه  -

 اطالعات اضافه یا پشتیبان شامل اطالعات یک بخشی در یک پیوست فنی -

 

 : BURاقدامات کاهش انتشار و اثرات آنها در 

ملی الزم بود    هايت بیشتري نسبت به آنچه که گزارش به ارائه اطالعا   BURبر اساس راهنماهاي جدید، این بخش از  

دادند، اقدامات  ارائه می  BURملی که قبل از انتشار راهنماهاي جدید    هايدر گزارش  Iنیاز دارد. کشورهاي غیرضمیمه  

 .  [1] کردند. اما اکنون آنها ملزم هستند اقدامات کاهش انتشار خاص را گزارش کنندکلی کاهش انتشار را گزارش می

 
 
1 Land Use, Land Use Change and Forestry (LULUCF) 
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ممکن است اشکال مختلفی داشته باشد. در برخی موارد، اقدامات    Iاقدامات کاهش انتشار توسط کشورهاي غیرضمیمه  

شوند  هاي مختلف بیان میبندي شده و به روش کاهش انتشار به صورت اهدافی که مربوط به کل اقتصاد هستند فرمول

ها و  ). در برخی موارد دیگر این اقدامات به صورت سیاستBAU(مانند کاهش انتشار مطلق یا نسبی نسبت به سناریوي  

شوند. نیازي نیست که اعضاء هر کدام از اقدامات  هاي خاص و اقداماتی در سطح پروژه ارائه میهاي خاص در بخشبرنامه

باید یک تصویر کلی از اقدامات کاهش انتشار    BURگزارش کنند.    BURه را در  ریزي شدهاي انجام شده با برنامه و پروژه

ها) ها و برنامههر کشور ارائه نموده و بر روي اهداف کلی کاهش انتشار، فرضیات کلیدي و اقدامات وابسته (شامل سیاست

 تمرکز کند. 

 :روزرسانی دوساالنه در تصمیمات کنفرانس اعضا هاي بهمبناي حقوقی گزارش

هاي دوساالنه براي  ) و پیوست آن، دستورالعمل ارائه گزارشCP.17/2(  17ي  کنفرانس اعضا شماره  2در تصمیم شماره  

 : [37]دستیابی به اهداف زیر آمده است 

توجه به شرایط خاص ملی و  مند و با  تشویق اعضا به ارائه اطالعات در قالبی هماهنگ، شفاف، کامل، صحیح و زمان  -1

 داخلی،

هاي  دهی اقدامات کاهش انتشار و اثرات آنها، نیازها و نیز حمایتدر گزارش  1سازي اعضاي غیر ضمیمه  مندتوان  -2

 ها، هاي داخلی و دسترسی حمایتها و توامنديشده و مطابق با شرایط ملی، ظرفیتدریافت

گذاري در جهت حمایت مؤثر از اعضا براي تأمین توافقی کل براي سیاستراهنمایی بازوي تأمین مالی کنوانسیون    -3

 هاي دوساالنه، هاي ارائه گزارشهزینه

گزارش  -4 تسهیل  حمایتبراي  درباره  اطالعات  دریافتدهی  و  الزم  و  هاي  تکنولوژي  مالی،  تأمین  شکل  به  شده 

 هاي دوساالنه.سازي شامل ارائه گزارشظرفیت

 هاي زیر است: شده در زمینهروزرسانی آخرین گزارش ملی ارائههاي دوساالنه بهگزارشبر طبق این تصمیم 

 شرایط ملی و آرایش سازمانی، -1

 سیاهه انتشار ملی،  -2

 ها و مفروضات، شناسیاطالعاتی درباره اقدامات کاهش انتشار و اثرات آن، شامل روش -3
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 هاي موردنیاز و دریافتی، ظرفیتی، شامل توصیف حمایتها و خألها و نیازهاي ملی، فنی و محدودیت -4

 هاي دوساالنه، سازي گزارشهاي دریافتی براي آمادهاطالعاتی درباره حمایت -5

 ) داخلی،MRVگذاري (دهی و صحهگیري، گزارشاطالعاتی درباره نظام اندازه -6

 هر اطالعات دیگري مرتبط با اهداف کنوانسیون.  -7

هاي دوساالنه تا حد ممکن  اي در گزارشدهی اقدامات کاهش انتشار گازهاي گلخانهرالعمل، گزارشبر اساس این دستو

 باید شامل اطالعات زیر باشد: 

انتشار، شامل اطالعاتی درباره ماهیت اقدام، سطح پوشش (بخش، گازها • ) و غیره  نام و توضیح اقدام کاهش 

هاي منتشرکننده  هاي پیشرفت. منظور از سطح پوشش در این متن اوالً این است که بخشاهداف کمّی و شاخص

راهنماي   باشد، که طبق  فراین بخش  IPCC 2006مشخص  انرژي،  انرژي و محصوالت،  آها شامل  یندهاي 

ها مشخص باشد؛ ثالثاً  جاذب  کشاورزي و جنگلبانی و سایر کاربري اراضی، پسماند و سایر است؛ ثانیاً منابع و

یا استان خاص، سطح یک یا چند جامعه خاص و سطح یک  سطح پوشش جغرافیایی (سطح ملی، سطح منطقه

 اي دربرگیرنده مشخص باشد. یا چند شهر خاص) مشخص باشد؛ و نهایتاً گازهاي گلخانه

تواند شامل ها میین گزارششناسی و مفروضات در اشناسی و مفروضات. توضیح درباره روشاطالعات روش •

 موارد زیر باشد: 

 محاسبات  مستندسازي شفاف روش -

 و غیره) دوره زمانی ارزیابی (سال شروع، سال پایان -

 غیره)ها، گازها و مرزهاي ارزیابی (بخش -

 در محاسبات دیده شده؟   داريآیا کاربري اراضی، تغییر کاربري و جنگل -

 ده هایی که در سناریوي پایه لحاظ شسیاست -

 آنالیز عدم قطعیت و حساسیت  -

 هابینیتوضیح شفاف مفروضات، پارامترهاي اصلی در محاسبات تاریخی و پیش -
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 ) مورد استفاده 1GWPمعرفی ضرایب پتانسیل گرمایش جهانی ( -

 ها. یابی کیفیت دادهمینانطهاي کنترل/افعالیت -

شده باید با توصیف دستیابی. در این خصوص اهداف مطرحشده و مدنظر براي  هاي برداشتهاهداف اقدام و گام •

تصویب اجراشده،  مبناي  بر  کاهش  اقدامات  و  داشته  همخوانی  انتشار  کاهش  اقدام  مقیاس  یا و  شده 

دهی) ها (شامل بخش گزارششده مشخص گردند، مراحل پروژه به روشنی بیان شده و مسئولیتریزيبرنامه

 ترس بودن منابع مالی مشخص گردد.معرفی شده باشد و نهاتاً دردس

اطالعاتی درباره پیشرفت اجراي اقدامات کاهش انتشار و نتایج حاصله مثل تخمین دستاوردها و میزان کاهش   •

ها، دستاوردها، اثرات کاهش انتشار، سایر اثرات بندي پروژهانتشار تا حد ممکن. در این جا اطالعاتی نظیر زمان

ها و غیره گزارش  هاي کاهش انتشار و سایر سیاستکنش بین سیاستبرهماقتصادي، اجتماعی و توسعه پایدار،  

 شود.می

) 2CDM(  المللی بازار. چنانچه این پروژه در قالب قرارداد مکانیزم توسعه پاكهاي بیناطالعاتی درباره مکانیزم •

 شود.شده و غیره اعالم مییا مثل آن به تصویب رسیده باشد، نوع مکانیزم، مجوز اعتباري ردوبدل

نظام   • درباره  فرایندها،    MRVاطالعاتی  راهبري،  سازمانی،  آرایش  توصیف  شامل  اطالعات  این  داخلی. 

ها، خألها، نیازهاي مالی  یتدهی و اعتبارسنجی، و نیز محدودها و گزارشآوري و ضبط دادهشناسی جمعروش

 . [38]شود و فنی و ظرفیتی می

 لزوم تشکیل آرایش سازمانی مناسب -3-4

شود که آرایش  فرض مطرح میهاي ملی و دوساالنه با این پیشهاي تصمیمات کنفرانس اعضا درباره گزارشدستورالعمل

کند که این  هاي ملی و دوساالنه در کشورها وجود دارد و به کشورها توصیه میسازي گزارشسازمانی الزم براي آماده

جعبه  "انه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل راهنمایی تحت عنوان  ها توصیف کنند. دبیرخآرایش سازمانی را در گزارش

 
 
1 Global Warming Potential  
2 Clean Development Mechanism  
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  "رسانی دوساالنه روزهاي ملی و بهبراي ایجاد و حفظ آرایش سازمانی براي ارائه گزارش  1ابزار کشورهاي غیر ضمیمه  

 تواند کمک کند که کشورها:ش سازمانی می. در این راهنما عنوان شده که چنین آرای[39]منتشر کرده است 

 دهی خود در کنوانسیون دست یابند، به اهداف گزارش •

 دهی به صورت پایدار مطمئن شوند، سازي کرده و از گزارشظرفیت •

 و  المللی ارائه کنند،گذاران داخلی و بینبتوانند اطالعات الزم را به سیاست •

 یافته انجام دهند. اقلیم را به شکل سازمانهاي مرتبط با موضوع تغییر فعالیت •

سازمانی شده و آگاهی ذینفعان مختلف  فکري بینتواند باعث ارتقاي هماهنگی و همدهی پایداري میچنین نظام گزارش

 هاي عمومی و خصوصی را افزایش دهد. ایجاد این آرایش سازمانی نیازمند تشکیل سه شاکله به شرح زیر است: بخش

سازي  بعنوان راهبري و مدیریت فرایند و آماده  بدنه واحددر این بخش توصیه شده که یک    سازمانی:  الف) شاکله

 هاي ملی و دوساالنه منتصب گردد. این واحد مسئولیت خواهد داشت که: گزارش

 ریزي و اجرا کند، هاي راهبري و مشورتی با ذینفعان دولتی و غیر دولتی را برنامهتمام فعالیت •

مؤس • گروهتمام  و  آمادهسات  درگیر  که  گزارشهایی  این  را ها میسازي  مربوطه  کارگروه  و  شناسایی  را  شوند 

 تشکیل دهد،

 هاي تمام اجزا را به شکل واضح و در قالب روال رسمی معین کند،مسئولیت •

 هاي مهم را تدوین و پایش کند، ها شامل تاریخسازي گزارشبرنامه زمانی آماده •

هاي  سازي را شناسایی کرده و حمایتاي مرتبط با مسائل مالی، فنی و نیازهاي ظرفیتها و خألهمحدودیت •

 دریافتی و موردنیاز را تشریح کند،

 شده مطلع سازد، ها را از پیشرفت کار و مسائل واقعکارگروه تمامی •

 ارت کند، ها را توسعه داده و بر اجراي آن نظیابی کیفیتِ تمام طیف گزارشاستراتژي کنترل/ اطمینان •

 ها را مدیریت کند، سازي گزارشبودجه آماده •

 هاي ملی و دوساالنه را در یک سند پیوسته تلفیق و تدوین کند، هاي هر کدام از گزارشتمامی بخش •

 سازي (آرشیو) اطالعات را ایجاد کند، یک سیستم ذخیره •
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 و  مند مستند کند،نظامهاي مورد استفاده را به شکل ها و روشتمامی مفروضات، داده •

 ها و نواحی قابل پیشرفت ایجاد کند. آموزهي ارزیابی براي شناسایی درسیک رویه •

 کردن شرایط داخلی الزامی است. المللی مناسب و منظم با لحاظدهی بینایجاد یک آرایش سازمانی پایدار براي گزارش

هاي ملی و دوساالنه در سایه  سازي گزارشریان آمادهبا توجه به حجم باالي اطالعاتی که در ج  رسمی:  ب) شاکله

بایست در ابتدا ذینفعان شناسایی شده و نقش و مسئولیت  همکاري تعداد زیادي از ذینفعان در گردش است، بنابراین می

داده و  اطالعات  گردش  روال  جمله  از  نقشآنها  و همبستگی،  ارتباط  این  که  توصیه شده  تبیین شود.  و هاي الزم   ها 

یا هر سند رسمی و قانونی بین    یادداشت همکاري آوري اطالعات در قالبِ  ي گردش، ارائه و جمعها، و شیوهمسئولیت

نامه  هاي ملی و دوساالنه تعریف شود. این تفاهمسازي گزارشبدنه راهبري و سایر ذینفعان مرتبط درگیر در فرایند آماده

تفاهممی اهداف  م تواند شامل:  توضیح  فعالیتنامه،  و  ذینفعان  درباره  نقشختصر  تمامی جزئیات  قید  مرتبط،  و  هاي  ها 

 نامه باشد. آفرینان اصلی و دوره زمانی تفاهمها و سایر جزئیات اجرایی و حسابداري، اطالعات تماس نقشمسئولیت

ور اداري استفاده کنند. توانند از ابزارهاي مختلفی براي تسهیل و تسریع امدر این مسیر کشورها میاداري:    ج) شاکله

هایی براي این منظور آماده کرده که در  دهی است. دبیرخانه کنوانسیون قالبهاي آماده گزارشیکی از این ابزارها قالب

دهی کشورهاي غیر ضمیمه  مختصصان براي گزارش  زیست آمریکا تهیه و توسط گروه مشاورهاصل توسط آژانس محیط

هاي ملی نقاط ضعف و قوت آرایش سازمانی کنونی را شناسایی کرده و بتوانند  تهیه گزارشهاي  متناسب شده تا گروه  1

ها باید  بندي کنند. این قالبمند بودنِ فرایندها مطمئن شده و براي بهبودهاي آتی اولویتاز پیوستگی، هماهنگی و روال

 هاي زیر برخوردار باشند:از ویژگی

 به شکل مختصر و مفید، تمرکز بر مستندسازي اطالعات اصلی  -

 استانداردسازي امور،  -

 هاي تمامی ذینفعان،اطمینان از تبیین واضحِ مسئولیت -

 هاي داخلی، دربرگیرنده تمامی سطوحِ ظرفیت -

 هاي آتی،ها براي بهبودکننده یک سیستم مؤثر و عینی براي شناسایی اولویتتهیه -

 مند،و زمانامکان ارائه اطالعات در یک قالب پیوسته، شفاف، کامل  -
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 هاي بعدي مسئول، نقطه شروع براي تیم -

 و ایجاد شفافیت در آرایش سازمانی.  -

به    تواند بصورت کلی در هفت مرحلههاي پیشنهاديِ یک نظام آرایشِ سازمانی مؤثر میها و نقشتمامی این مسئولیت

 .  خالصه شود 4-4شکل شرح 

 
 [39] هاي ملیمراحل تهیه گزارش -4-4شکل 

 از: ند عبارت هارسد مهمترین نکات کلیدي قابل استفاده در گزارش حاضر از میان این پیشنهادبطور خالصه به نظر می

 هاي ذینفعان مختلف،  تعیین مسئولیت -1

 هاي همکاري،  ایجاد بسترهاي مناسبِ رسمی از طریق یادداشت -2

 . سازي گزارش ها و ذینفعان مختلف در جهت تسهیل و تسریع آمادهآوري اطالعات از بخشهاي جمعایجاد قالب -3

 

ریزيبرنامه
شناسایی سازمانهاي مسئول-

هانتصاب گروه-
ایجاد مکانیزمهاي راهبري و-

تایید
ریزي برايبرنامه-

بودجه و غیره

سازيآماده
اولین جلسه راهبري-
مشورت با ذینفعان-

نظارت بر برنامه-

برگزاري جلسات هماهنگی-
آوري کلیه جمع-

هاي مرتبطداده

نویس اولیهمرور پیش-دهیگزارش
تدوین و نهایی کردن تمامی اطالعات-

اییدویرایش و ساخت سند و آماده سازي براي فرآیند ت-

مستندسازي و آرشیو
ایجاد روالی براي اطمینان از مستندسازي منظم اطالعات-

بایگانی اطالعات براي ارتقاي شفافیت و اطمینان از پایداري فرآیند-

ها، نقاط قوت و ضعف و فرصتهاي بهبود شناسایی آموزه-ارزیابی

اعتباربخشی به گزارش از طریق مشورت با دینفعان داخلی-فرآیند ملی مشورتی

تایید گزارش توسط مرجع دولتی مربوطه و ارسال براي دبیرخانه کنوانسیونتایید و ارسال
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 هاي کشورها ارائه اقدامات کاهش انتشار در گزارش  هایی از نحوه نمونه -4-4

 آفریقاي جنوبی  -1-4-4

ارائه شده، در بخش اقدامات کاهش انتشار به دو موضوع اساسی پرداخته    2018سومین گزارش ملی این کشور که در سال  

هاي  اي این کشور در هر بخش را از میان برنامهها و اهداف کاهش انتشار گازهاي گلخانهها، سیاستاست؛ اول اینکه برنامه

هاي بخشی کاهش انتشار  تی این کشور معرفی کرده و و دوم اینکه سناریوي پایه و پتانسیلهاي باالدستوسعه و سیاست

 . [40]در کشور در قالب سناریوهاي مختلف محاسبه شده است 

ن کشور  اند؛ مثالً در بخش برق در برنامه ملی توسعه ایدر قسمت اول اهداف در هر بخش بصورت کمّی مشخص شده

هاي ملّی در  ها و برنامهگیگاوات ظرفیت تجدیدپذیر در این برنامه پررنگ شده است. مجموعه سیاست  20هدفگذاري  

 . اندمعرفی شده 5-4شکل هاي مختلف در قالب جداولی مانند بخش

 
 [40] گزارش ملی آفریقاي جنوبیقالب  -5-4شکل 

ها و  ها و برنامهاي، زمانبندي اجراي پروژهاین جداول اطالعاتی مانند میزان موفقیت، مقدار کاهش انتشار گازهاي گلخانه

 پردازد. ها و اهداف میدهد و تنها به ارائه رئوس برنامهغیره را در اختیار قرار نمی
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 .  استرفی شدهمع 6-4شکل هاي ملی در گزارشآرایش سازمانی این کشور براي تهیه 

 
 [40] در گزارش ملی این کشور نحوه معرفی آرایش سازمانی کشور آفریقاي جنوبی -6-4شکل 

ها در این کشور  گیري و ارزیابی دادهیکی دیگر از جداولی که در این گزارش آمده، معرفی روند تشکیل سیستم ملی اندازه

 ).  7-4شکل  ( استدر سالیان گذشته 

 
 [40] در گزارش ملی آفریقاي جنوبی MRVمعرفی روند تشکیل سیستم  -7-4شکل 

.لیم را در برگیردبانک داده ملی تغییر اقلیم به روزرسانی شده تا تمامی اقدامات مقابله و سازگاري با تغییر اق•
. اداره امور محیط زیست موجودي انتشار ملی را به روزرسانی و اولین گزارش دوساالنه را تهیه کرد• 2013

.ارسال کردUNFCCCاولین گزارش به روزرسانی دوساالنه خود را به •
.اندازي کردفاز اول سامانه پایش و ارزیابی را راه• 2014

.تهیه و منتشر شدUNFCCCتحلیل فنی اولین گزارش به روزرسانی دوساالنه توسط •
.اندازي شدساممانه پایش و ارزیابی تحت وب راه•
.اي تهیه و براي دریافت نظرات عمومی منتشر شددهی انتشار گازهاي گلخانهمقررات گزارش•

2015

ونه اطالعات شود که سیستم چگساختار و طراحی سامانه پایش و ارزیابی توسعه یافت، که در آن مشخص می•
.  کندمربوط به مقابله و سازگاري با تغییر اقلیم و تامین مالی آنها را مدیریت می 2016
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آفریقاي جنوبی که در سال  روزسومین گزارش به از  منتشر شده حاوي موارد جرئی  2019رسانی دوساالنه کشور  تري 

. این گزارش در ابتدا  [41]هاي مناسبی ارائه کرده است  شده در این کشور است و تحلیلهاي کاهش انتشار انجامبرنامه

هاي اجراشده یا در دست اجرا نظیر مالیات کربن، بودجه کربن، استانداردهاي مقرراتی و غیره معرفی ها و سیاستبرنامه

شکل در نموداري مطابق  ها و در هر سال  ها در کلیه بخششده و سپس میزان کاهش انتشار حاصل از اجراي کلیه برنامه

 .  شده در سیاهه انتشار ملی مقایسه شده استاي محاسبهدر کنار میزان انتشار گازهاي گلخانه 4-8

 
 [41] نحوه معرفی اثربخشی اقدامات کاهش انتشار در گزارش دوساالنه آفریقاي جنوبی -8-4شکل 

شکل   دهد.هاي اجراشده کاهش انتشار در این کشور را در سالیان گذشته نشان میمناسبی اثر طرحاین نمودار به شکل  

 .دهدهاي ملی نشان میها و طرحهاي کاهش انتشار را با سیاستارتباط طرح 4-9
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 [41] جنوبی معرفی طرحهاي کاهش انتشار در گزارش دوساالنه آفریقاي  -9-4شکل 

اي  هاي کاهش انتشار گازهاي گلخانهبصورت مجزا ارائه شده، طرحو غیره)    در جداولی که براي هر بخش (انرژي، صنایع

تواند هاي کنوانسیون تهیه شده و میکامالً منطبق با دستورالعملاند. این جداول  روزرسانی و توصیف شدهبه شکل کامل به

 ).  10-4(شکل  الگوي مناسبی براي سایر کشورها از جمله کشور ما باشد

 . انددر هر بخش معرفی شده 11-4شکل   ) به شرحCDMهاي مکانیزم توسعه پاك (همچنین طرح
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 [41] انتشار در گزارش دوساالنه آفریقاي جنوبیجدول توصیف کامل اقدامات کاهش  -10-4شکل 

 

 
 [41] در گزارش دوساالنه آفریقاي جنوبی  CDMهاي معرفی برنامه -11-4شکل 
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 امارات متحده عربی  -2-4-4

هاي مختلف را معرفی و توصیف ها و سیاستاي از برنامهمجموعه  2018این کشور در گزارش ملّی چهارم خود در سال  

است   سیاست[42]کرده  این  جمله  از  تعرفه.  تغییر  پایدار،  و  سبز  ساختمان  استانداردهاي  تدوین  برچسبها  گذاري  ها، 

براي روشنایی معابر و سیستم مدیریت هوشمند    LEDهاي هایی مثل برق خورشیدي، نصب چراغمحصوالت و نیز برنامه

هاي مختلف  بصورت توضیحی درباره برنامهدهی این کشور کمتر به شکل جدولی و بیشتر  ساختمان است. شیوه گزارش

تواند سهمی هاي در دستِ اجرا و آتی این کشور که میدرباره برنامهرا  کشور است، اما این توضیحات در مجموع اطالعاتی  

دهد. بطور مثال در این گزارش به یک برنامه کاهش انتشار  بدست می  ،اي داشته باشد در کاهش انتشار گازهاي گلخانه

اکسید کاهش انتشار  ديهزار تن معادل کربن  21هزار و    12کشتیرانی اشاره شده که قرار است در دو فاز به ترتیب    بخش

 حاصل کند. این کشور تاکنون گزارش دو ساالنه ارائه نکرده است. 

 اندونزي  -3-4-4

اي  کننده گازهاي گلخانههاي منتشرارائه شده در هر یک از بخش  2018این کشور در سومین گزارش خود که در سال  

هاي آن بخش معرفی اي را با درنظر گرفتن پتانسیلهم با تعریف سناریوي پایه، هدفگذاري کاهش انتشار گازهاي گلخانه

  را نمایش داده است. مثال در   2014تا    2010کرده و هم وضعیت طرحهاي کنونی کاهش انتشار و اثربخشی آنها در بازه  

 . [43]هاي انرژي آمده است تشار هر یک از زیربخشمیزان کاهش ان  12-4شکل 

 
 [43] هاي مختلف در گزارش ملی اندونزيهاي کاهش انتشار در بخش اثربخشی طرح -12-4شکل 
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انرژي مصرفی، میزان کاهش انتشار نسبت به  کند که در هر بخش و از هر حامل  این گزارش بیان می  13-4شکل  در  

 . سناریوي پایه درنظرگرفته شده چقدر بوده است 

 
 [43] جدول مقایسه انتشار در سناریوي پایه و سیاهه انتشار در گزارش ملی اندونزي -13-4شکل 

 . معرفی کرده است 14-4شکل  صورتخود را در این گزارش به   MRVهمچنین این کشور آرایش سازمانی نظام 

 
 [43] در گزارش ملی کشور اندونزي MRVمعرفی نظام  -14-4شکل 
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هاي قانونی ایجاد شده براي  سازيظرفیت) خود در هر بخش مبانی مقرراتی و  BURاین کشور در گزارش دوساالنه (

 .  [44]ارائه کرده است  15-4 شکل صورت هاي کاهش انتشار را در جداولی بهطرح

 
 [44] معرفی ابزارهاي سیاستی در گزارش دوساالنه اندونزي -15-4شکل 

با سناریوي پایه    16-4شکل  هاي کاهش انتشار آن بخش را در قالب جدولی مانند  و سپس نتایج حاصل از اجراي برنامه

 .  مقایسه کرده است

 
 [44] هاي کاهش انتشار در گزارش دوساالنه اندونزيمعرفی نتایج برنامه -16-4شکل 
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 چین -4-4-4

هاي  گزارش سوم ملی، بر خالف رویه مرسوم تحلیل پتانسیل  يا گلخانه  يگازها   انتشار  کاهش  اقداماتاین کشور در بخش  

اي در سطح ملی را معرفی  هاي کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي از سیاستکاهش انتشار انجام نداده و در عوض مجموعه

وري  هاي بهرههاي مختلفی بررسی کرده است. تنظیم ساختار اقتصادي و صنعتی، سیاستو پیشرفت هر یک را در قسمت

کم انرژي  عرضه  سیستم  ساختن  جاذبانرژي،  پایدارسازي  گلخانهکربن،  گازهاي  کنترل  کربن،  از  هاي  غیر   2COاي 

ها و اهداف اصلی پررنگ شده است. در  هاي ملی، پیشرفتهاي مختلف این گزارش است که در هر کدام سیاستقسمت

هاي  اي این کشور شامل حسابداري آماري، مکانیزمگلخانههاي کنترل انتشار گازهاي  پایان این فصل گزارشی از سیستم

 . [45]است تبادل انتشار و غیره معرفی شده

ارائه شده و در بخش اقدامات کاهش انتشار، ابتدا به تشریح    2018روزرسانی دوساالنه این کشور در سال  دومین گزارش به

هاي  تر در بخشکاهش انتشار کشور پرداخته و سپس اقدامات کاهش انتشار را بصورت مفصلهاي کلی مرتبط با  سیاست

معرفی   17- 4شکل  در قالب جداولی مانند  2016تا   2015ها را در دوره زمانی  جداگانه معرفی کرده و میزان پیشرفت آن

 . [46]کرده است 

 
 [46] پیشرفت اقدامات کاهش انتشار در گزارش دوساالنه چین میزان  -17-4شکل 



  
 

 EEEB-98540-Final 169 سازان صنعت تاسیسات بهینه 

از میان  را  است نتایج و پیشرفت اقدامات اصلی    CP.17/2که مطابق دستورالعمل    18-4شکل    و در بخش بعدي در قالب

 . ارزیابی کرده است  ،شدهاقدامات معرفیتمامی 

 
 [46] اقدامات کاهش انتشار در گزارش دوساالنه چین تشریح مفصل  -18-4شکل 

 تایلند  -5-4-4

هاي ملی و بخشی  هاي کاهش انتشار و برنامهبخش کاهش انتشار گزارش ملی کشور تایلند هم شامل معرفی سیاست

در اجراي هر سیاست، معرفی ابزارهاي    2036تا    2015هاي  بینی مجموع کاهش انتشار در سالمربوطه به همراه پیش

ها در هر بخش، و نهایتاً اجراي  کاهش انتشار شامل اهداف، سناریوي پایه و سناریوي کاهش انتشار و نیز معرفی برنامه

و اثربخشی اقدامات    MRVهاي گذشته، معرفی نظام  در سال  NAMAهاي متناسب کاهش انتشار ملی موسوم به  طرح

 . [47]است هاي اخیر سال

روزرسانی دوساالنه خود، این کشور در بخش اقدامات کاهش انتشار ابتدا اقدامات کلی کاهش انتشار  در دومین گزارش به

. سپس در قالب جدولی منطبق با  [48]هاي مختلف را معرفی و مقررات داخلی مرتبط به آن را بیان کرده است در بخش

اکسیدکربن کاهش داده شده در  مات کاهش انتشار و نیز مقدار معادل ديادستورالعمل کنفرانس اعضا میزان پیشرفت اقد

   ).19-4(شکل  استرا ارائه کرده   2015تا  2013هاي سال
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 [48] انتشار در گزارش دوساالنه تایلندتشریح اقدامات کاهش  -19-4شکل 

 عربستان سعودي -6-4-4

انتشار برنامه انتشار هستندرا  هاي ملی  گزارش سوم کشور عربستان در بخش کاهش   ، که داراي منافع جانبی کاهش 

  فناوري هاي انتقال  وري انرژي این کشور است و برنامههاي مفصل بهرهطرح. این گزارش شامل  [49]معرفی کرده است  

هاي  هاي دیگر، این کشور به تحلیل خسارتالمللی را معرفی کرده است. همچنین در فصل و همکاري با نهادهاي بین

 است. اي و نیازهاي تکنولوژي و مالی پرداخته ناشی از اقدامات مقابله

هاي  توصیفات کلی از اقدامات کاهش انتشار مدنظر و اجرا شده در بخش  ،روزرسانی دوساالنه این کشوربهدر اولین گزارش  

ر سالیان  دشده  هاي سیکل ترکیبی احداث ها مانند تعداد نیروگاهشرفت طرحیمختلف مطرح شده و تنها در برخی موارد پ

اي بر اقتصاد خود را بررسی  اي اثرات اقدامات مقابلهاخیر معرفی شده است. این کشور در این گزارش هم در فصل جداگانه

 . [50]کرده است 
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 کشور ایرانهاي ملی اول تا سوم گزارش -5-4

 هاي ملی ایرانبررسی گزارش -1-5-4

به دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم    2018و    2011،  2003هاي  هاي اول تا سوم کشور که به ترتیب در سالگزارشساختار  

ارائه شده ارائه شده این کنوانسیون شامل  اند، مطابق با دستورالعملسازمان ملل  سرفصل (به جز خالصه    6تا    5هاي 

 : [53 ,52 ,51]مدیریتی) به ترتیب زیر است 

ملّی: این بخش، گزارش  الف) شرایط  قبلی شامل توصیف ساختار سیاسی و حکومتی کشور، ویژگیدر  هاي  هاي ملی 

جغرافیایی و اقلیمی، آمار جمعیتی شامل روند رشد جمعیت، امید به زندگی، نیروي کار و غیره، ساختار اقتصادي کشور، 

هاي ملّی بوده  زمانی تهیه گزارشتا توصیف آرایش سایزیست و نهاهاي مختلف اقتصادي، شرایط محیطمعرفی بخش

 . براي توصیف آرایش سازمانی تهیه گزارش ملی دوم کشور ارائه شده است  20- 4شکل  است.

 

 
 [52] معرفی آرایش سازمانی تهیه گزارشهاي ملی ایران -20-4شکل 
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اي و آالینده منتخب  در این بخش در ابتدا جدول سیاهه کلی انتشار گازهاي گلخانه  اي:ب) سیاهه انتشار گازهاي گلخانه

ها ارائه شده و سپس در هر بخش به صورت تفصیلی این آمار به همراه جداول و نمودارهاي توصیفی در تمامی بخش

به    ،الیت و چه ضرایب انتشار چه از حیث میزان فع،  هاي محاسبه انتشارارائه شده است. در پایان این بخش، عدم قطعیت

 همراه راهکارهایی براي کاهش آن ارائه شده است. 

هاي ملی گذشته، در این بخش ضمن معرفی سناریوي ادامه روند  در تمامی گزارش  هاي کاهش انتشار ملّی:ج) سیاست

) پیادهBAUکنونی  شامل  انتشار  کاهش  سناریوهاي  پایه،  سناریوي  یا  و  بخشمجموعهسازي  )  در  اقدامات  از  هاي  اي 

هاي  معرفی شده و میزان اثربخشی این سناریوها بر کاهش انتشار در سالو غیره)    مختلف (انرژي، فرایندهاي صنعتی

است. بطور مثال گزارش سوم    ) بررسی شده2025هاي بعدي تا سال  و گزارش  2010رو (براي گزارش اول تا سال  پیش

هاي مختلف این بخش معرفی کرده که از آن  زیربخشوار در  اي از اقدامات را بصورت فهرستدر بخش انرژي، مجموعه

در بخش نیروگاهی    2025آبی تا سال  مگاوات برق  18700مگاوات ظرفیت توربین بادي و    6000توان به نصب  جمله می

ظور کاهش تقاضاي مصرف گاز به  هاي مسکونی و اداري به منهاي گرمایش مرکزي ساختمانو ارتقاي راندمان سیستم

مقایسه دو سناریوي ادامه روند کنونی    ،از گزارش سوم  21- 4شکل    میلیون مترمکعب اشاره کرد.   16/13تا    85/9میزان  

 . دهدو کاهش انتشار در بخش انرژي را نمایش می

 
 [53] و کاهش انتشار در گزارش ملی ایران BAUبینی و معرفی سناریوهاي پیش  -21-4شکل 
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هاي آتی از متغیرهاي اقلیمی  بینیهاي گذشته و نیز پیشدر این بخش شرایط اقلیمی دهه  پذیري و سازگاري: د) آسیب

(مثل دما و میزان بارش) در سناریوهاي مختلف معرفی شده و اثر تغییر اقلیم بر منابع آبی، تولید محصوالت کشاورزي و  

سازي اقدامات سازگاري  ها، حوزه سالمت و تنوع زیستی مطرح و در هر قسمت راهکارهایی براي ظرفیتلشیالت، جنگ

 ارائه شده است. 

هاي دوم و سوم اضافه شده، درباره مشارکت ایران در سیستم جهانی نظارت  در این بخش که در گزارش  ه) سایر اطالعات:

یران در حوزه تحقیق، پژوهش و آموزش در زمینه تغییر اقلیم، و نهایتا  هاي اها، فعالیت) و مدیریت دادهGCOSاقلیمی (

 بخشی اقتصادي است. هاي کاهش انتشار و تنوعسازي طرحآثار اقتصادي ناشی از پیاده

هاي منتشرکننده  ها و زیربخشدر این بخش در تمامی بخش  هاي ملی و برنامه اقدام در خصوص تغییر اقلیم:و) استراتژي

ها  پذیري اقلیمی (کشاورزي، منابع آب، و غیره) استراتژيهاي مرتبط با سازگاري و آسیباي و نیز بخشگلخانه  گازهاي

 ها معرفی شده است.  هاي بلندمدت کشور ارائه و نهاد مسئول اجراي این طرحو برنامه

 هاي ملی ایرانهاي گزارشکاستی -2-5-4

هاي ملی خود  کنوانسیون، هر یک از اعضا ملزم هستند که در گزارش  12و ماده    CP.8/17مطابق متن پیوست تصمیم  

اي خود براي کاهش انتشار  هاي منطقهشده و مدّنظر خود براي اجراي کنوانسیون و نیز برنامهتوصیف کلی اقدامات انجام

 هاي توسعه ملی ارائه کنند.  داف، شرایط و اولویتهاي مشترك متمایز و نیز اهرا با توجه به مسئولیت

روند موجود و سناریوي    اي سناریوي ادامههاي اول تا سوم کشور ایران در بخش کاهش انتشار گازهاي گلخانهگزارش

انتشار در بخش بلندمدت کشور  کاهش  انتشار  پتانسیل کاهش  با یکدیگر مقایسه کرده و بدین ترتیب  را  هاي مختلف 

ران وضعیت و میزان اثربخشی اقدامات کاهش انتشار گذشته خود  ها کشور ای ارزیابی شده است. امّا تاکنون در این گزارش

هاي موجود براي کاهش انتشار در آینده اشاره کرده و میزان کاهش  ها و سیاسترا گزارش نکرده است و تنها به برنامه

 بینی کرده است.  انتشار را پیش

افیت تمامی کشورها را ملزم به ارائه منظم سیاهه  توافقنامه پاریس بصورت مجزا در قالب نظامِ شف  13از سوي دیگر ماده  

هاي هر کشور در راستاي اجراي اقدامات و دستیابی به اهداف سند انتشار و نیز اطالعات الزم براي پیگیري پیشرفت
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هاي ملّی آتی خود میزان اثربخشی کند. بنابراین ضروري است که کشور ایران در گزارششده میمشارکت ملّی تعیین

طرح اقد و  برنامهامات  گلخانههاي  گازهاي  انتشار  کاهش  شده  مزایاي  ریزي  از  تا  کند  گزارش  مناسب  به شکل  را  اي 

هاي  بایست بطور جامع اقدامات کشور در بخشها میمند شود. این گزارشهمسویی با جامعه جهانی در این توافق بهره

را در زیربخش انرژي، صنعت و غیره  بامختلف  بایستی میزان   هاي مقتضی و  ارائه کرده و در هر قسمت  شرح کافی 

 اي ذکر شود. هاي توسعه و اسناد باالدستی در کنار میزان کاهش انتشار گازهاي گلخانهدستیابی کشور به اهداف برنامه

گیري،  دازهان"با توجه به این که کنوانسیون تغییر اقلیم از اعضا خواسته که اقدامات کاهش انتشار خود را در قالب نظام  

تصدیقگزارش و  دستورالعمل  "دهی  به  توجه  با  نیز  و  کنند  ارائه  دبیرخانه  در  به  که  است  الزم  کنوانسیون،  این  هاي 

اي در سطح ملی ارائه شود. این توصیف شامل کاهش انتشار گازهاي گلخانه  MRVهاي ملّی توصیفی از نظام  گزارش

گیري و  آوري، اندازهها، نحوه ارتباط بین اجزاي مختلف، نحوه جمعاز آن  ذینفعان و بازیگران اصلی و مسئولیت هر کدام

 شود. هاي کاهش انتشار میها و نیز روال حاکم بر تصدیق گزارشذخیره داده

روزرسانی دوساالنه اقدامی نکرده و باید براي ایجاد بستر هاي بههمچنین کشور ایران تا کنون در خصوص ارائه گزارش

 سازي شود. ها ظرفیتها بصورت مؤثر و منظم و انتشار این گزارشآوري دادهش سازمانی موردنیاز براي جمعالزم و آرای

کاستی از  دیگر  گزارشیکی  حاشیههاي  هزینه  دقیق  آنالیز  سوم،  تا  اول  گلخانههاي  گازهاي  انتشار  کاهش  در  اي  اي 

هاي  هاي کاهش انتشار ضمن کاهش هزینهطرح  ي هر بخش است تا مشخص شود که چه بخشی ازشدههاي معرفیطرح

میسرمایه انتشار  کاهش  باعث  جمعگذاري  برق،  شبکه  تلفات  کاهش  (مانند  فلرینگ  شوند  و  همراه  گازهاي  آوري 

شوند گذاري باعث کاهش انتشار میهاي سرمایههاي کاهش انتشار ضمن افزایش هزینهها) و چه بخشی از طرحپاالیشگاه

دهند. انتظار  هاي کشور را افزایش میها هزینههاي بخار به سیکل ترکیبی) و چه بخشی از این طرحنیروگاه(مانند تبدیل  

ها  ، آنالیز دقیق پتانسیل"مشروط"و    "غیر مشروط"بندي تعهدات و اهداف به  هاي آتی، مبناي تقسیمرود در گزارشمی

هزینه حاشیهو  گزارهاي  در  البته  باشد.  انتشار  کاهش  بخش  اي  در  و  سوم  اطالعات"ش  اِعمال  "سایر  از  آنالیزي   ،

اي ارائه شده، اما مبناي این روش در واقع کاهش  بخشی اقتصادي براي کاهش انتشار گازهاي گلخانههاي تنوعسیاست

که    هاي کاهش انتشارسازي طرحستانده اقتصاد کشور بمنظور کاهش انتشار است، نه پیاده-تولید کاالها در جدول داده

 دهند. اي را کاهش میوري انتشار گازهاي گلخانهنه با کاهش تولید بلکه با افزایش بهره
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در مقدمه گزارش سوم اشاره شده که آنالیز نیازهاي فنی و مالی در قالب یک گزارش جداگانه به دبیرخانه کنوانسیون ارائه  

هاي کنوانسیون، فهرست نیازهاي  رعایت دستورالعملهاي ملی و  شود براي حفظ یکپارچگی گزارششده است؛ پیشنهاد می

این گزارش پیشنهاد میکشور در  اثر  ها و حمایتشود در تشریح تکنولوژيها منعکس شود و همچنین  هاي موردنیاز، 

انتقال تکنولوژي و سرمایه به کشور منعکس شود. ضرورت این امر از آن جهت است که طبق متن سند تحریم ها بر 

اقدامات ایران در زمینه سازگاري با تغییر اقلیم    تمامی) جمهوري اسالمی ایران،  INDCشده مدنظر (ی تعیینمشارکت مل

کند؛  ها موضوعیت پیدا میدر صورت لغو تحریم  -چه غیر مشروط و چه مشروط-  اي و نیز کاهش انتشار گازهاي گلخانه

هاي مورد نیاز  ها بر انتقال سرمایه و تکنولوژيهاي ملی و دوساالنه اثر تحریمبنابراین بسیار مناسبت دارد که در گزارش

امات  توافقنامه پاریس در خصوص همسویی اقد  1ي پایبنديکشور بصورت موردي و جزئی عنوان شود تا در ارزیابی کمیته

هاي کنوانسیون ضرورت دارد در چنین فصلی از گزارش،  شده لحاظ گردد. همچنین طبق دستورالعملکشور با اهداف تعیین

زیست، برنامه توسعه ملل متحد و غیره) براي  المللی (تسهیالت جهانی محیطهاي بینشده از نهادهاي دریافتحمایت

 فاي تعهدات کشور در خصوص کنوانسیون برشمرده شود. سازي براي ایهاي کاهش انتشار یا ظرفیتطرح

هاي  هاي انرژي فسیلی که تاکنون در گزارشهاي کنوانسیون تغییر اقلیم براي کشورهاي صادرکننده حاملیکی از فرصت

صرف  بخشی اقتصادي در ماست؛ با توجه به این که تنوع 2ايهاي اقدامات مقابلهملّی کشور مغفول مانده، اعالم خسارت

اي  هاي فسیلی به منظور کاهش انتشار گازهاي گلخانهانرژي در دستورکار کشورهاي دنیا براي کاهش تقاضاي انرژي

ناپذیري از این موضوع  است، کشورهاي صادرکننده و اقتصادهاي متکی به منابع فسیلی در درازمدت ضررهاي اجتناب

ارائه شده، تقاضاي نفت    2019کینزي در سال  توسط شرکت مک  انداز انرژي جهانی کهبینی چشمخواهند دید. طبق پیش

. کشور عربستان در گزارش ملی سوم خود یک فصل مجزا به  [54]صعودي و پس از آن نزولی خواهد بود    2033تا سال  

است. ضرورت دارد چنین   اختصاص دادهاي در اقتصاد این کشور  هاي ناشی از اقدامات مقابلهتحلیل و بررسی خسارت

هاي احتمالی توافقات اقلیمی در این هاي ملی کشور ما نیز بازتاب داشته باشد تا از فرصتبینی و تحلیلی در گزارشپیش

 خصوص استفاده شود. 

 
 
1 Compliance Committee 
2 Response Measures 
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 دهیهاي گزارش دستورالعمل  -6-4

روزرسانی دوساالنه  هاي ملی و بهدوین گزارشهدف از مطالب ارائه شده در این فصل، تشریح اصول و تجربیات موفق در ت

 براي ارائه به دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد است. این مهم بر پایه موارد زیر انجام شده است:  

. این دستورالعمل حداقل 8کنفرانس اعضا شماره    17شده در دستورالعمل پیوست تصمیم  هاي تعیینچارچوب  -1

گزارشاطالعات ضر انجاموري  اقدامات  توصیف  انتشار،  ارائه سیاهه  را  ملی  و هاي  (سازگاري  مدنظر  و  شده 

 کاهش انتشار) و سایر اطالعات مرتبط عنوان کرده و ارائه موارد دیگري را نیز تشویق کرده است. 

دستورالعمل حداقل . این  17کنفرانس اعضا شماره    2شده در دستورالعمل پیوست تصمیم  هاي تعیینچارچوب  -2

شده و مدنظر کاهش روزرسانی را ارائه سیاهه انتشار، توصیف اقدامات انجامهاي بهاطالعات ضروري گزارش

هاي دریافتی و نیز سایر اطالعات مرتبط عنوان کرده و  سازي و حمایتانتشار، نیازهاي مالی، فنی و ظرفیت

 ارائه موارد دیگري را نیز تشویق کرده است. 

دهی کرده  سرفصل گزارش  6تا    5ها کشور ایران در قالب  هاي گذشته کشور ایران: در این گزارشارشگز  -3

ها و اقدامات زیست باید در بخش سیاستسازي انرژي و محیطهاي بازار بهینهپروژه به طور مشخصاست که  

ها تنها ارزیابی رده و گزارششده را گزارش نکشوند؛ گرچه ایران تاکنون اقدامات انجام  کاهش انتشار گزارش

روزرسانی دوساالنه ارائه نکرده اما به  گرچه ایران تاکنون گزارش  سناریوهاي کاهش انتشار مدّنظر را در بر دارد.

گزارشمی از  پایهتوان  بعنوان  حداقلی  تغییرات  ایجاد  ضمن  کشور  گذشته  گزارشهاي  بهي  روزرسانی هاي 

 دوساالنه نیز استفاده کرد. 

هاي قبلی ارائه  که در بخشسایر کشورهاي درحال توسعه: چنان  روزرسانی دوساالنهو به  هاي ملیگزارش  -4

هاي آنها در این آموختههاي تعدادي از کشورهاي در حال توسعه بررسی و ارزیابی شده و درسشد، گزارش

 راهنما استفاده شده است. 

سازي  هاي بازار بهینهدهی پروژهاین راهنما اقتضائات گزارش  زیست:سازي انرژي و محیطماهیت بازار بهینه  -5

هاي بازار از پایگاه ثبت داده که در سازمان  کند اطالعات پروژهزیست را درك کرده و کمک میانرژي و محیط

هاي ملی و دوساالنه ارائه شود تا الزامات کنوانسیون  زیست مستقر است به شکل مؤثر و چابک در گزارشمحیط
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هاي بعدي  هاي گزارشآموختهالمللی موفق گردد. گرچه درسهاي بینتوافق پاریس رعایت شده و در ارزیابی  و

 تواند به دستورالعملِ این راهنما اضافه گردد. المللی میو ارزیابی نهادهاي بین
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 هاي پایلوتاجرا در ساختمان –بخش دوم 
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 بخش دوممقدمه 

 دهد:نتایج اقدامات زیر ارائه می  بخش دوم این گزارش

و صحه  10در    ۱M&Vاجراي   .۱ تصدیق  شامل  پایلوت  تعیینساختمان  بر  سیستم محدوده  گذاري  مرزها،  ها، 

گیري، هاي اندازهگیري، تجهیزات پایش مورد نیاز و روشها، لیست پارامترهاي اندازهآوري اطالعات و دادهجمع

  .هاي محاسباتیها و روشها، کیفیت دادهوضعیت دسترسی به داده

استفاده  در حال انجام است، شامل    تمان پایلوت که در آن اقدامات بهبود کارایی انرژيساخ  10در    2MRVاجراي   .۲

گیري واقعی گازهاي احتراق و آالینده و تعیین ضرایب انتشار براي گازهاي  گیري براي اندازهاز تجهیزات اندازه

 قدامات.  ها، محاسبه میزان کاهش انتشار قابل انتظار پس از اجراي اندهاي و آالی گلخانه

اند. نتایج  هاي پایلوت خالصه و تحلیل شدهساختمان  M&Vهایی از نتایج بدست آمده در مراحل  در فصل پنجم، قسمت

شوند. به عنوان مثال،  دهی نمی، ثبت و گزارشM&Vدر فرآیند    MRVنشان داد که برخی از اطالعات مورد نیاز در نظام  

هاي انجام شده نشان داد که ایجاد و استفاده  ها گزارش نشده است. تحلیلدر آنالیز احتراق بسیاري از ساختمان  XNOمقدار  

براي ثبت و گزارش قالب یکسان و یکپارچه  به نظام  از یک  پارامترهاي مربوط  ، ضروري است. همچنین  MRVدهی 

 ق تحلیل شدند. خطوط مبناي گاز و بر هايترهاي کلیدي براي ارزیابی مدلپارام

ها انجام و نتایج با یکدیگر  گیري تجربی از گازهاي حاصل از احتراق ساختمانبه منظور تصدیق آنالیزهاي ارائه شده، اندازه

گیري  از روش اندازهبهتر است  هاي هوا  دهبه منظور برآورد میزان انتشار آالین   مقایسه شد. تحلیل نهایی نتایج نشان داد که

 آخرین وضعیت مشعل استفاده شود.  تجربی در

ها به  جویی در ساختمانهاي هوا ناشی از اجراي اقدامات صرفهاي و آالیندهدر فصل ششم، کاهش انتشار گازهاي گلخانه

هاي پایلوت ارائه شده  وط به ساختمانچهار بخش تقسیم شده و در این گزارش نحوه محاسبه هر یک تشریح و نتایج مرب

 است. این چهار بخش عبارتند از:

 
 
1 Measurement and Verification 
2 Measurement, Reporting and Verification 
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 جویی گاز طبیعی (انتشار مستقیم)اي ناشی از صرفهکاهش انتشار گازهاي گلخانه .۱

 جویی برق (انتشار غیرمستقیم)اي ناشی از صرفهکاهش انتشار گازهاي گلخانه .۲

 جویی گاز طبیعی (انتشار مستقیم) صرفههاي هوا ناشی از  کاهش انتشار آالینده .۳

 جویی برق (انتشار غیرمستقیم)هاي هوا ناشی از صرفهکاهش انتشار آالینده .۴

 اند. بندي شدهنیز کلیه نکات مهم استخراج شده در مراحل اجرایی در ساختمانهاي پایلوت، جمع در فصل هفتم

هایی هستند که پیشتر در پروژه ملی اند، از جمله ساختمانانتخاب شدههایی که در این پروژه به عنوان پایلوت  ساختمان

  M&V) به عنوان پایلوت براي اجراي اقدامات بهبود عملکرد و  EEEBسازي انرژي و محیط زیست در ساختمان (بهینه

   ها توسط مشاوران دیگر انجام شده و یا درحال انجام است.  سازي در آنهاي بهینهانتخاب شده و پروژه

ها بر اساس کدگذاري قبلی از یکدیگر تمیز داده  هاي پایلوت در این گزارش ذکر نشده و ساختماننام و آدرس ساختمان

ارائه شده و در کل این گزارش از این    5-0جدول  ها در  هاي پایلوت به همراه سایر مشخصات آن شوند. کد ساختمانمی

 کدها استفاده شده است.  

اجراي  چکیده انرژي،  نتایج ممیزي  از  اندازه  M&Vاي  تنظیم مشعل در ساختمانگیري آالیندهو  از  بعد  هاي  ها قبل و 

اي حاصل از  وم عالوه بر محاسبه میزان انتشار گازهاي گلخانهدر فصل د  گزارش آورده شده و ل اول این  فص  پایلوت در

 آورده شده است.  تجربیگیري و اندازه M&Vگذاري بر نتایج  اجراي اقدامات، تصدیق و صحه

 ح زیر است:  ساختمان است. دالیل این امر به شر 10هاي مطالعه شده بیشتر از الزم به ذکر است که تعداد ساختمان

 ها کنتورهاي گاز و برق مشترك دارند.  برخی از ساختمان -

اندازهدر برخی از ساختمان - ها نبوده گیري آالیندهها تنظیم مشعل موتورخانه انجام نشده و بنابراین لزومی بر 

 اند.  هاي احتراق به فهرست اضافه شدهگیري آالیندهاست. در این موارد، چند ساختمان فقط براي اندازه

 ها به دالیلی غیرفنی وجود نداشته است. امکان دسترسی به برخی از ساختمان -

سازي وجود نداشته و در بسیاري از موارد همپوشانی ها، کنتورها و اقدامات بهینهیک میان ساختمانبهتناظر یک -

 وجود دارد.  
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 ها مشخصات کلیدي آنهاي پایلوت و کدگذاري ساختمان -5-0جدول 

 کد ساختمان 
 ي کلسطح زیر بنا 

 )2m( 
 مصرف ساالنه گاز 

 )3m( 
 مصرف ساالنه برق

 )kWh( 

1 41100 1139273 4159053 

2 17600 2200000 2112000 

3 11409 

465457 5631600 

4 7893 

5 4705 

6 2331 

7 1923 

8 1724 

9 1100 

10 4322 

11 19341 

12 

16000 

775000 

1500000 13 

14 

15 10000 
1520000 

16 3500 

17 5560 52516 560745 

18 NA NA NA 

19 750 32582 2411 

20 NA NA NA 

21 1762 49983 88548 

 

نتایج   ارزیابی  بر دالیل ذکر شده،  اندازهM&Vبنا  انتشار گازهاي گلخانهگیري آالینده،  برآورد  اي لزوما براي همه  ها و 

اند که براي هر یک موضوعات  اي انتخاب شدهها به گونهانجام نشده اما ساختمان  5-0جدول  هاي ذکر شده در  ساختمان

 ساختمان تحلیل شده باشند.  10ذکر شده حداقل 
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 هاي پایلوتدر ساختمان M&Vنتایج  : پنجمفصل 

در ساختمانهاي پایلوت که به    M&Vها و اجراي  گیري آالیندههایی از نتایج ممیزي انرژي، اندازهدر این فصل، بخش

 اند.  گذاري شدهشوند، ارائه و سپس تحلیل و در صورت لزوم تصدیق و صحهشناخته می MRVعنوان ورودي به نظام 

) بررسی خط 1برخوردار است: (  MRVها، دو موضوع از اهمیت بیشتري براي نظام  در میان نتایج بدست آمده از ساختمان

. به همین دلیل ورود به سایر جزئیات ضروري نبوده و تنها ها جویی و میزان اثرگذاري آني صرفه) راهکارها 2مبنا و (

م انرژي  توسط شرکت خدمات  که  دو حوزه  این  آمدهنتایج  بدست  پایلوت  در ساختمان  استفاده    جري  و  تحلیل  است، 

تا از توضیحات تفصیلی در مورد شرایط ساختمانمی ها پرهیز شده و بیشتر بر  شود. در این گزارش تالش شده است 

  جویی انرژي و کاهش انتشار تمرکز شود. محاسبات کمی صرفه

 جویی انرژي صرفه  -1-5

 ها انرژي در ساختمان سازياقدامات بهینه -1-1-5

هاي گذشته در طی ممیزي انرژي  میزان مصرف کل انرژي ساختمان (مجموع برق و گاز) بر اساس قبوض برق و گاز سال 

هاي آینده به عنوان شود. این مقادیر براي تعیین مصارف در سالساختمان مشخص شده و مقدار متوسط آن محاسبه می

توان از میزان دهی میجویی انرژي در دوره گزارشبراي تخمین میزان صرفهتوانند مورد استفاده قرار گیرد.  خط مبنا می

متوسط مصارف گاز و برق در سه یا چهار سال گذشته در خط مبنا و یا میزان مصارف در آخرین سال خط مبنا استفاده  

متوسط چهار سال گذشته استفاده شده اما انتخاب این گزینه منوط به توافق مالک و شرکت    جا از مقادیرکرد. در این

 خدمات انرژي خواهد بود. 

جویی شده کل جویی انرژي، میزان انرژي صرفهدر مرحله بعد، با توجه به میزان اثرگذاري هر یک از راهکارهاي صرفه

 تبدیل به معادل انتشار اجتناب شده است.   ساختمان با توجه به خطوط مبنا قابل محاسبه و قابل

ارائه شده    15-5جدول  تا    1- 5جدول  ها در  ها و میزان اثرگذاري آنسازي انرژي در ساختماندر این بخش اقدامات بهینه

هاي هوا نیز استفاده خواهد شد. اي و آالیندهاست. از این جداول در فصل بعد براي برآورد کاهش انتشار گازهاي گلخانه

اقدمات به طور همزمان در ساختمان این  بود که تمامی  این خواهد  بر  از دوره  فرض  روز  اولین  اجرا خواهند شد و  ها 



  
 

 EEEB-98540-Final 183 سازان صنعت تاسیسات بهینه 

راي اقدامات خواهد بود. در صورتی که هر یک از راهکارها اجرا نشود، باید اثرات متقابل  دهی برابر با آخرین روز اجگزارش

سایر راهکارها بدون در نظر گرفتن راهکار حذف شده مجددا محاسبه شود. در صورتی که برخی از راهکارها با تاخیر اجرا  

 یز باید اصالح شود.  ها نشوند، عالوه بر محاسبه مجدد اثرات متقابل، مدت زمان اثرگذاري آن

راهکار در سال دوم اجرایی   1راهکار در سال اول و    4راهکار شناسایی شده و    5به عنوان مثال، اگر در یک ساختمان  

راهکار با اثرات متقابل از    5دهی و اثرگذاري هر  راهکار با اثرات متقابل از سال اول دوره گزارش  4شود، باید اثرگذاري  

 حاسبات وارد شوند.  سال دوم به بعد در م

 

 1سازي انرژي براي ساختمان اقدامات اجرایی بهینه -5-1جدول 

 شرح تجهیزات یا خدمات  ردیف 
جویی میزان صرفه

 ساالنه گاز  
)yr/3m ( 

جویی میزان صرفه
ساالنه برق 

)kWh/yr ( 
 1.000 44.231 طبقات همکف تا اول موتورخانه گرمایشی  کنترل هوشمند و نصب سامانه پایش آنالین 1

 21.000 - طبقات همکف تا اولموتورخانه سرمایشی  کنترل هوشمند و نصب سامانه پایش آنالین 2

االستفاده در طبقات همکف تا هشتم به همراه کنترل هوشمند  جداسازي فضاهاي دائم  3
 گرمایش و سرمایش 

44.230 175.000 

 - 65.000 هاي حرارتی سیستم گرمایشی بخار ساختمان سامانه کنترل هوشمند مبدل نصب  4

نصب سامانه کنترل هوشمند منابع آب گرم مصرفی براي موتورخانه بخار و استفاده از سامانه   5
 - 42.600 مانیتورینگ براي سیستم منابع آب گرم مصرفی

 24.000 - هاي گردش آب گرم چرخشی در سیستم بخار پمپ استفاده از سامانه کنترل اینورتري  6
 36.000 14.000 هاي گردش آب سرد چرخشی در سیستم جذبی بخار استفاده از سامانه کنترل اینورتري پمپ  7

هاي هواساز با قرار دادن ترموستات  18مانیتورینگ و کنترل هواسازهاي ساختمان شامل  8
 78.000 85.000 ساختمان در طبقات نهم تا پانزدهم و کنترل عملکرد هواساز دمایی در فضاهاي مختلف 

هاي سیستم بخار و هاي کنترل اینورتري پمپاستفاده از سامانه مانیتورینگ براي سیستم  9
 8.700 7.900 چیلر و پمپ هاي برج خنک کن در سیستم سرمایش جذبی بخار ساختمان 

 27.000 0 کن (کاهش بار و بهبود کارایی سیستم عرضه) کنترل اینورتري پمپ برج خنک  10

11 
اتاق هواساز موجود در طبقه هشتم   4هوابندي (دیوارکشی در یک ضلع اتاق) براي 

 ساختمان (بهبود فرایند بهره برداري) 
15.000 0 

 28.000 78.000 برداري) (کاهش بار و بهبود فرایند بهره   هوابندي پوسته خارجی ساختمان  12
 385.840 309.420 ها با در نظر گرفتن اثرات متقابل جوییمجموع صرفه 

 9/ 1 27/ 2 جویی از مصارف ساختمان (%) درصد صرفه 

 

 



  
 

 EEEB-98540-Final 184 سازان صنعت تاسیسات بهینه 

 2سازي انرژي براي ساختمان بهینهاقدامات اجرایی  -1-5 جدول

 شرح تجهیزات یا خدمات  ردیف 
جویی میزان صرفه

 ساالنه گاز  
)yr/3m ( 

جویی میزان صرفه
ساالنه برق 

)kWh/yr ( 
 - 328.074 بویلر چگالشی  1
 161.735 238.600 هواسازها PICVتعویض کوئل و نصب شیرهاي  2
 - 23.836 دمپر اتوماتیک دودکش چیلر  3
 94.997 - هاالمپتعویض  4

 256.732 590.510 ها با در نظر گرفتن اثرات متقابل جوییمجموع صرفه 
 4/18 5/30 جویی از مصارف ساختمان (%) درصد صرفه 

 

 3سازي انرژي براي ساختمان یی بهینهقدامات اجراا -2-5جدول 

 شرح تجهیزات یا خدمات  ردیف 
جویی میزان صرفه

ساالنه گاز  
)yr/3m ( 

 جوییمیزان صرفه
برق  ساالنه

)kWh/yr ( 
 261.560 31.960 هوشمند سازي موتورخانه گرمایشی و سرمایش  1
 71.66 1.109 کاري حرارتی تأسیسات موتورخانه اصالح عایق  2
 LED 0 16.650وات  20هاي وات فلورسنت با تیوب  2*40هاي هاي چراغتعویض المپ 3
 70.875 0 (دفاتر)  LEDوات   60وات فلورسنت با پنل هاي حداکثر  2*40هاي تعویض چراغ  4
 - - ها و نصب درزگیر اصالح بازشو پنجره  5
 53.000 0 استفاده از سیستم فتوولتائیک  6
 - - ها) قراردادي برق (راهکار کاهش هزینه کاهش دیماند  7

 409.251 33.069 ها با در نظر گرفتن اثرات متقابل جوییمجموع صرفه 
 9/22 1/25 جویی از مصارف ساختمان (%) درصد صرفه 

 
 4ساختمان سازي انرژي براي یی بهینهاقدامات اجرا -3-5 جدول

 شرح تجهیزات یا خدمات  ردیف 
جویی میزان صرفه

ساالنه گاز  
)yr/3m ( 

 جوییمیزان صرفه
برق ساالنه 

)kWh/yr ( 
 19.800 22.100 هوشمند سازي موتورخانه گرمایشی و سرمایش  1
 4.568 1.002 کاري حرارتی تأسیسات موتورخانه اصالح عایق  2
 LED - 5.700وات  20هاي وات فلورسنت با تیوب  2*40هاي هاي چراغتعویض المپ 3
 60.135 - وات در دفاتر   50وات با پنل هاي حداکثر  2*40تعویض المپ ههاي چراغ هاي  4
 53.000 - استفاده از سیستم فتوولتائیک  5
 - 10.500 هاي خورشیدي نصب و راه اندازي آبگرمکن 6
 - - ها) دیماند قراردادي برق (راهکار کاهش هزینه کاهش  7

 321.403 33.602 ها با در نظر گرفتن اثرات متقابل جوییمجموع صرفه 
 2/21 6/37 جویی از مصارف ساختمان (%) درصد صرفه 
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 5ساختمان سازي انرژي براي یی بهینهاقدامات اجرا -4-5 جدول

 شرح تجهیزات یا خدمات  ردیف 
جویی میزان صرفه

ساالنه گاز  
)yr/3m ( 

 جوییمیزان صرفه
برق ساالنه 

)kWh/yr ( 
 115.252 14.016 سازي موتورخانه گرمایشی و سرمایش هوشمند 1
 3.158 975 کاري حرارتی تأسیسات موتورخانه اصالح عایق  2
 LED 0 46.575وات   18هاي وات فلورسنت با تیوب  40هاي هاي چراغتعویض المپ 3
 39.470 0 استفاده از سیستم فتوولتائیک  4
 0 3.504 تنظیم مشعل بویلرها  5
 - - ها و نصب درزگیر اصالح بازشو پنجره  6
 - - ها) کاهش دیماند قراردادي برق (راهکار کاهش هزینه  7

 204.455 18.495 متقابل ها با در نظر گرفتن اثرات جوییمجموع صرفه 
 9/25 5/28 جویی از مصارف ساختمان (%) درصد صرفه 

 

 6سازي انرژي براي ساختمان یی بهینهاقدامات اجرا -5-5 جدول

 شرح تجهیزات یا خدمات  ردیف 
جویی میزان صرفه

ساالنه گاز  
)yr/3m ( 

 جوییصرفهمیزان 
برق ساالنه 

)kWh/yr ( 
 2.904 63.455 هوشمند سازي موتورخانه گرمایشی و سرمایش  1
 134 3.845 کاري حرارتی تأسیسات موتورخانه اصالح عایق  2
 LED 0 2.232وات   18هاي وات فلورسنت با تیوب  40هاي هاي چراغتعویض المپ 3
 - 4.085 مشعل  بویلرها تنظیم  4

 5.270 71.385 ها با در نظر گرفتن اثرات متقابل جوییصرفه مجموع  
 6/19 7/29 جویی از مصارف ساختمان (%) درصد صرفه 

 

 7سازي انرژي براي ساختمان یی بهینهاقدامات اجرا -6-5 جدول

 شرح تجهیزات یا خدمات  ردیف 
جویی میزان صرفه

ساالنه گاز  
)yr/3m ( 

 جوییمیزان صرفه
برق ساالنه 

)kWh/yr ( 
 28.452 5.856 هوشمند سازي موتورخانه گرمایشی و سرمایش  1
 15.107 489 کاري حرارتی تأسیسات موتورخانه اصالح عایق  2
 LED 0 18.129وات   18هاي وات فلورسنت با تیوب  40هاي هاي چراغتعویض المپ 3
 17.877 - نصب سیستم فتوولتائیک  4

 79.565 6.345 ها با در نظر گرفتن اثرات متقابل جوییمجموع صرفه 
 2/26 6/28 جویی از مصارف ساختمان (%) درصد صرفه 
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 9و  8هاي سازي انرژي براي ساختمانیی بهینهاقدامات اجرا -7-5 جدول

 شرح تجهیزات یا خدمات  ردیف 
جویی میزان صرفه

ساالنه گاز  
)yr/3m ( 

 جوییمیزان صرفه
برق ساالنه 

)kWh/yr ( 
 63.647 7.911 هوشمند سازي موتورخانه گرمایشی و سرمایش  1
 810 560 موتورخانه کاري حرارتی تأسیسات اصالح عایق  2
 LED - 19.520وات   18هاي وات فلورسنت با تیوب  40هاي هاي چراغتعویض المپ 3

 83.997 8.471 ها با در نظر گرفتن اثرات متقابل جوییمجموع صرفه 
 19 26 جویی از مصارف ساختمان (%) درصد صرفه 

 

 11و  10هاي سازي انرژي براي ساختمانیی بهینهاقدامات اجرا -8-5 جدول

 شرح تجهیزات یا خدمات  ردیف 
جویی میزان صرفه

ساالنه گاز  
)yr/3m ( 

 جوییمیزان صرفه
برق ساالنه 

)kWh/yr ( 
 33.290 17.749 هوشمند سازي موتورخانه گرمایشی و سرمایش  1
 1.020 830 موتورخانه کاري حرارتی تأسیسات اصالح عایق  2
 LED - 26.080وات  20هاي وات فلورسنت با تیوب  2*40هاي هاي چراغتعویض المپ 3
 136.800 - استفاده از سیستم فتوولتائیک  4
 - 728 نصب و راه اندازي آبگرمکن هاي خورشیدي  5
 - 11.000 تنظیم مشعل بویلر  6

 196.190 30.307 اثرات متقابل ها با در نظر گرفتن جوییمجموع صرفه 
 3/78 2/32 جویی از مصارف ساختمان (%) درصد صرفه 

 

 12سازي انرژي براي ساختمان اقدامات اجرایی بهینه -9-5 جدول

 شرح تجهیزات یا خدمات  ردیف 
جویی میزان صرفه

 ساالنه گاز  
)yr/3m ( 

جویی صرفهمیزان 
ساالنه برق 

)kWh/yr ( 
 - 9959 معاینه فنی موتورخانه و تنظیم مشعل   1
 - 2299 زداي الکترومغناطیس رسوب  2
 113939 12677 سازي سیستم کنترل هوشمند گرمایش و سرمایش  پیاده  3

 113939 24935 ها با در نظر گرفتن اثرات متقابل جوییمجموع صرفه 
 5/6 7/14 جویی از مصارف ساختمان (%) صرفه درصد 
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 13سازي انرژي براي ساختمان اقدامات اجرایی بهینه -10-5 جدول

 شرح تجهیزات یا خدمات  ردیف 
جویی میزان صرفه

 ساالنه گاز  
)yr/3m ( 

جویی میزان صرفه
ساالنه برق 

)kWh/yr ( 
 - 950 معاینه فنی موتورخانه و تنظیم مشعل   1
 17701 950 زداي الکترومغناطیس رسوب  2
 60377 16761 سازي سیستم کنترل هوشمند گرمایش و سرمایش  پیاده  3
 19272 - هاي راندمان باال بجاي منابع موجود استفاده از المپ 4

 97351 18661 ها با در نظر گرفتن اثرات متقابل جوییمجموع صرفه 
 4/10 5/27 جویی از مصارف ساختمان (%) درصد صرفه 

 
 14سازي انرژي براي ساختمان اقدامات اجرایی بهینه -11-5 جدول

 شرح تجهیزات یا خدمات  ردیف 
جویی میزان صرفه

 ساالنه گاز  
)yr/3m ( 

جویی میزان صرفه
ساالنه برق 

)kWh/yr ( 
 - 4141 معاینه فنی موتورخانه و تنظیم مشعل   1
 16621 12399 سازي سیستم کنترل هوشمند گرمایش و سرمایش  پیاده  2
 17873 - هاي راندمان باال بجاي منابع موجود استفاده از المپ 3

 35404 16541 ها با در نظر گرفتن اثرات متقابل جوییمجموع صرفه 
 9/13 6/40 جویی از مصارف ساختمان (%) درصد صرفه 

 
 15سازي انرژي براي ساختمان اقدامات اجرایی بهینه -12-5 جدول

 شرح تجهیزات یا خدمات  ردیف 
جویی میزان صرفه

 ساالنه گاز  
)yr/3m ( 

جویی میزان صرفه
ساالنه برق 

)kWh/yr ( 
 - 1148 معاینه فنی موتورخانه و تنظیم مشعل   1
 99505 108247 سازي سیستم کنترل هوشمند گرمایش و سرمایش  پیاده  2

 99505 119727 ها با در نظر گرفتن اثرات متقابل جوییمجموع صرفه 
 2/9 5/25 جویی از مصارف ساختمان (%) درصد صرفه 

 
 16سازي انرژي براي ساختمان اقدامات اجرایی بهینه -13-5 جدول

 شرح تجهیزات یا خدمات  ردیف 
جویی میزان صرفه

 ساالنه گاز  
)yr/3m ( 

جویی میزان صرفه
ساالنه برق 

)kWh/yr ( 
 - 4271 معاینه فنی موتورخانه و تنظیم مشعل   1
 40609 14363 سازي سیستم کنترل هوشمند گرمایش و سرمایش  پیاده  2
 3856 908 زداي الکترومغناطیس رسوب  3

 44465 19542 ها با در نظر گرفتن اثرات متقابل جوییمجموع صرفه 
 3/8 7/34 جویی از مصارف ساختمان (%) درصد صرفه 
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 17سازي انرژي براي ساختمان اقدامات اجرایی بهینه -14-5 جدول

 شرح تجهیزات یا خدمات  ردیف
جویی  میزان صرفه 

 ساالنه گاز  
)yr/3m ( 

جویی  میزان صرفه 
ساالنه برق  

)kWh/yr ( 
 - 932 معاینه فنی موتورخانه  1
 55.090 12.258 سیستم کنترل هوشمند سرمایش و گرمایش  2
 63.254 - به جاي منابع روشنایی موجود  LED ،SMDاستفاده از المپ هاي راندمان باال  3

 118.344 13.190 ها با در نظر گرفتن اثرات متقابل جوییمجموع صرفه 
 6/21 7/26 جویی از مصارف ساختمان (%) درصد صرفه 

 

 خالصه شده است.   16- 5جدول  هاي ادعا شده درجوییمیزان صرفه

 جویی میزان اثرگذاري مجموع راهکارهاي صرفه -15-5 جدول

 کد ساختمان 
 جویی ساالنه گاز  صرفه 

)yr/3m ( 
 جویی ساالنه برق  صرفه 

)kWh/yr ( 

جویی درصد صرفه 
   گازساالنه  
(%) 

جویی صرفه  درصد
 ساالنه برق  

)%( 
1 309,420 385,840 27.2% 9.3% 

2 590,510  256,732  28.1% 10.7% 
3 33,069  409,251  7.0% 7.1% 
4 33,602  321,403  7.1% 5.6% 
5 18,495  204,455  3.9% 3.6% 
6 71,385  5,720  15.0% 0.1% 
7 6,345  79,565  1.3% 1.4% 

 %1.5 %1.8  83,997  8,471 9و  8
 %3.4 %6.4  196,190  30,307 11و  10 

12 24,935  113,939  14.7% 6.5% 
13 18,661  97,351  27.5% 10.4% 
14 16,541  35,404  40.6% 13.9% 
15 119,727  99,505  25.5% 9.2% 
16 19,542  44,465  34.7% 8.3% 
17 13,190  118,344  25.1% 21.1% 
18 NA NA NA NA 

19 NA NA NA NA 

20 NA NA NA NA 

21 NA NA NA NA 
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 جویی انرژيگذاري بر صرفهتصدیق و صحه -2-1-5

هاي خطوط مبناي گاز طبیعی و ها، ارزیابی مدلجویی انرژي در ساختمانهاي صرفهگذاري بر مدلبراي تصدیق و صحه

متغیرهاي مستقل در نظر گرفته شده براي تدوین خطوط مبنا بررسی شده    ابتدا  ل،یدل  نیهم   به.  است  اقدام  نی مهمتربرق  

 شود. و سپس به ارزیابی آماري آن پرداخته می

 شامل موارد ذیل بوده است:   2 و 1هاي متغیرهاي مستقل در نظر گرفته شده براي توسعه خط مبناي گاز در ساختمان

 ) ۱HDDروز درجه گرمایش ( .۱

 )2CDDروز درجه سرمایش ( .۲

 ) nتعداد روزهاي دوره قبض ( .۳

) به عنوان متغیر مستقل HDDکه داراي کنتور گاز مشترك هستند، فقط روز درجه گرمایش (  11تا    3هاي  براي ساختمان

   در نظر گرفته شده است. 

ده و ها یک خط مبناي گاز تدوین شنیز داراي یک انشعاب گاز هستند و بنابراین براي همه آن  16تا    12هاي  ساختمان

ها در نظر  ) به عنوان دو متغیر مستقل مدل خط مبنا براي آنCDD) و روز درجه سرمایش (HDDروز درجه گرمایش (

براي    5(باالتر از عدد    VIFباال بودن پارامتر  ها، تعداد روزها به دلیل  در مدل خط مبناي گاز این ساختمانگرفته شده است.  

 ) در نظر گرفته نشده است.  nمتغیر 

 بوده است.   )nتعداد روزهاي دوره قبض (و  )HDDروز درجه گرمایش ( شامل نیز  17براي ساختمان  متغیرهاي مستقل

ها به  مقررات ملی ساختمان در تمامی ساختمان  19دماي پایه براي روز درجات سرمایش و گرمایش با استناد به مبحث  

 در نظر گرفته شده است.   C° 21و  C° 18ترتیب 

 ها شامل موارد زیر بوده است: تمامی ساختمانمتغیرهاي مستقل اثرگذار در مصرف برق 

 )CDDروز درجه سرمایش ( .۱

 )  n( روزهاي دوره قبضتعداد  .۲

 
 
1 Heating Degree Day 
2 Cooling Degree Day 
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 هاي بدست آمده براي خطوط مبناي گاز و برق، باید موارد زیر بررسی شود: براي ارزیابی مدل

 رگرسیون خطی باشد.   -

 ضرایب معادله مثبت باشد.   -

 باشد.   75/0بزرگتر از  ۱ضریب تعیین تعدیل شده -

 باشد.   0/ 25) کوچکتر از 2RMSEضریب تغییر ( -

- t  باشد.   20تا  2آماره هر کدام از پارامترها بین 

 باشد.    %5کمتر از  ۳گرایش آماري -

هاي مجري، براي هر کدام از خطوط مبناي  هاي پایلوت توسط شرکتطراحی شده براي ساختمان  M&Vهاي  در مدل

گاز طبیعی و برق یک معادله بر اساس رگرسیون بدست آمده و نتایج آماري رگرسیون نیز گزارش شده است. پارامترهاي  

- 5و    17-5جداول  ها استخراج شده و براي خطوط مبناي گاز طبیعی و برق به ترتیب در  این مدلذکر شده در باال براي  

 ند. اارائه شده 18

 

 نتایج آماري مدلهاي خطوط مبناي گاز طبیعی  -17-5 جدول

 کد ساختمان 
رگرسیون خطی  

 است؟
ضرایب مثبت  

 است؟
 t  و   4آماره بین

 است؟  20
2Adjusted R RMSE 

 گزارش نشده است 0.92 خیر  بله بله 1

 گزارش نشده است 0.91 بله بله بله 2

 گزارش نشده است 0.98 خیر  بله بله 11تا  3

 گزارش نشده است 0.83 بله بله بله 16تا   12

 گزارش نشده است 0.93 خیر  بله بله 17

 

 
 
1 Adjusted R2 
2 Root Mean Square Error 
3 Bias 
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 نتایج آماري مدلهاي خطوط مبناي برق   -18-5 جدول

 کد ساختمان 
رگرسیون خطی  

 است؟
ضرایب مثبت  

 است؟
 t  و   4آماره بین

 است؟  20
2Adjusted R RMSE 

 گزارش نشده است 0.96 خیر  بله بله 1

 گزارش نشده است 0.95 خیر  بله بله 2

 گزارش نشده است 0.94 بله بله بله 9و   8و  3

 گزارش نشده است 0.96 خیر  بله بله 4

 گزارش نشده است 0.95 خیر  بله بله 5

 گزارش نشده است 0.94 بله بله بله 11و  10و   7و  6

 گزارش نشده است 0.93 خیر  بله بله 14تا   12

 گزارش نشده است 0.95 خیر  بله بله 16و   15

 گزارش نشده است 0.87 بله بله بله 17

 

 گزارش نشده است.  )  RSME(، مقدار ضریب تغییر  هاساختمانهاي خط مبناي گاز طبیعی و برق براي هیچ یک از  در مدل

برابر با    HDDآماره براي ضریب    tکه کنتور مشترك دارند، مقدار    11تا    3هاي  در مدل خط مبناي گاز براي ساختمان

نیز کمی باالتر از محدوده    17بدست آمده است که خارج از محدوده قابل قبول است. این مقدار براي ساختمان    81/41

 بدست آمده است.  4کمتر از  nنیز براي ضریب   1حاصل شده است. براي ساختمان  57/20مجاز و برابر با  

بدست آمده است که خارج    96/31اي ضریب تعداد روزها برابر با  آماره بر  t، مقدار  2در مدل خط مبناي برق در ساختمان  

نیز این مقدار براي ضریب تعداد روزها به ترتیب برابر   5و  4هاي در ساختمان ) است.20تا  2از محدوده قابل قبول (بین 

 tهستند، مقدار    که داراي کنتور مشترك  14تا    12هاي  است. در مدل خط مبناي برق براي ساختمان  21/ 80و    37/ 71با  

برابر با    16و    15هاي  حاصل شده است. این مقدار براي ساختمان  49/25آماره براي ضریب براي تعداد روزها برابر با  

 حاصل شده است.  39بیشتر از   nنیز ضریب   1است. براي ساختمان   92/29

خطوط مبناي برق و گاز در بسیاري از ساختمان خارج از محدوده قابل    آماره در  tشود، مقدار  طور که مالحظه میهمان

ها اجرا نشده، خطوط مبنا  براي آن  M&Vبه دلیل اینکه مراحل    21تا    18هاي  قبول بدست آمده است. براي ساختمان

 تدوین نشده است. 
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 هاي هوا آالینده  -2-5

 شود:بندي میمحدوده زیر تقسیمهاي هوا در بخش ساختمان به دو منابع انتشار آالینده

هاي گاز، ها، اجاقناشی از احتراق سوخت در تجهیزات احتراقی (مانند موتورخانه انتشار مستقیم: -۱

 شومینه، بخاري و غیره). 

 هاي تولید برق.  ناشی از احتراق سوخت در نیروگاه انتشار غیرمستقیم: -۲

پذیر  کاهش انتشار مستقیم، با کاهش میزان مصرف و یا با تنظیم شرایط احتراق (مانند تنظیم مشعل در موتورخانه) امکان

است. در صورتی که کاهش انتشار غیرمستقیم تنها با کاهش مصرف ممکن بوده و شرایط احتراق و انتقال برق در کنترل  

 سازي نیست.  مجري اقدامات بهینه

گیري و آنالیز  ها به اندازهشده و تمامی تالشهاي هوا در بخش ساختمان توجه  به انتشار مستقیم آالیندهتاکنون تنها  

ها بوده  احتراق معطوف بوده است. از سوي دیگر، تغییر شرایط احتراق یا کاهش مصرف نیز تاکنون متمرکز بر موتورخانه

هاي  اند. بنابراین گزارش د شومینه و اجاق گاز و غیره) را شامل نشدهجویی انرژي، دیگر منابع احتراقی (ماننو اقدامات صرفه

ها ارائه و تحلیل شده است.  ها محدود شده و در اینجا نیز نتایج آنحاصله به آنالیز احتراق (انتشار مستقیم) در موتورخانه

 MRVز ارائه خواهد شد تا در نظام  هاي هوا نیهاي محاسبه کاهش انتشار غیرمستقیم آالیندهدر فصل دوم، موازین و روش

 لحاظ شوند.  

 آنالیز گاز احتراق  -1-2-5

ه شده  خالص  43-5  جدولتا    19-5  جدولري در  هاي مجدر این بخش، نتایج حاصل از آنالیز گاز احتراق توسط شرکت

آالینده بخش  در  اندازهاست.  هوا،  گزارشهاي  و  برآورد  مرحله  در  هم  تجربی  و گیري  تصدیق  مرحله  در  هم  و  دهی 

، براي  1در پیوست    2ان  براي ساختم  آنالیز احتراق  هايکالیبراسیون دستگاه  هايگواهینامهگذاري ضروري است.  صحه

 .  اندارائه شده  3 در پیوست 21تا  19و  17تا   12هاي  و براي ساختمان 2در پیوست  11تا  3  هاي ساختمان
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 2هاي ساختمان راق قبل از تنظیم مشعل دیگنتایج آنالیز احت -19-5 جدول
پارامتر  

 گیري اندازه
 واحد 

 گیري اندازهمقدار 
 مقدار استاندارد

 گیري نتیجه
 دو دیگ  دیگ یک  دو دیگ  دیگ یک 

2O  % 6.62 5.44 - - - 
CO mg/kWh 0 288 30  در محدوده   در محدوده 

2CO  % 8.15 8.81 - - - 
fT C◦ 191.2 114.1 - - - 
λ - 1.46 1.35 - - - 

xNO mg/kWh 130 110 170   در محدوده  در محدوده 

   3ساختمان  هايدیگقبل از تنظیم مشعل نتایج آنالیز احتراق  -20-5 جدول

پارامتر  
 گیري اندازه

 واحد 
 گیري مقدار اندازه

 مقدار استاندارد
 گیري نتیجه

 دیگ دو  دیگ یک  دیگ دو  دیگ یک 
2O  % 3.4 3.7 5   در محدوده   در محدوده 

CO PPM 0 0 80   در محدوده   در محدوده 
2CO  % 10 9.8 7   خارج از محدوده   خارج از محدوده 

fT C◦ 149 120 120   در محدوده   خارج از محدوده 
λ - 1.19 1.21 1.3   در محدوده   در محدوده 

xNO mg/kWh - - - - - 

   4ساختمان هاي نتایج آنالیز احتراق قبل از تنظیم مشعل دیگ -21-5 جدول

پارامتر  
 گیري اندازه

 واحد 
مقدار  گیري مقدار اندازه

 استاندارد
 گیري نتیجه

 سه دیگ  دو دیگ  دیگ یک  سه دیگ  دو دیگ  دیگ یک 

2O  % 5.86 6.0 6.9 5   خارج از
 محدوده 

خارج از  
 محدوده  

خارج از  
 محدوده  

CO PPM 5 4 2 80   در محدوده   در محدوده   در محدوده 

2CO  % 8.58 8.5 7.99 7 
خارج از  
 محدوده  

خارج از  
 محدوده  

خارج از  
 محدوده  

fT C◦ 119.9 109.5 88.5 120   در محدوده   در محدوده   در محدوده 

λ - 1.4 1.4 1.5 1.3   خارج از
 محدوده  

خارج از  
 محدوده  

خارج از  
 محدوده  

xNO mg/kWh - - - - - - - 

   5ساختمان هاي نتایج آنالیز احتراق قبل از تنظیم مشعل دیگ -22-5 جدول

پارامتر  
 گیري اندازه

 واحد 
مقدار  گیري مقدار اندازه

 استاندارد
 گیري نتیجه

 سه دیگ  دو دیگ  دیگ یک  سه دیگ  دو دیگ  دیگ یک 
2O  % 4.74 11.78 5.0 5   در محدوده   خارج محدوده   در محدوده 

CO PPM 0 392 91 80   خارج محدوده   در محدوده   در محدوده 

2CO  % 9.21 5.2 5.0 7   در محدوده   در محدوده   خارج محدوده 
fT C◦ 282 250 236 120   خارج محدوده   خارج محدوده   خارج محدوده 
λ - 1.3 2.2 1.3 1.3   در محدوده   خارج محدوده   در محدوده 

xNO mg/kWh - - - - - - - 
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   6نتایج آنالیز احتراق قبل از تنظیم مشعل دیگ ساختمان  -23-5 جدول
 گیري نتیجه  مقدار استاندارد  گیري مقدار اندازه  واحد گیري پارامتر اندازه 

2O % 8.47 5  خارج از محدوده استاندارد 
CO PPM 33 80  در محدوده استاندارد 

2CO % 7.1 7  خارج از محدوده استاندارد 
fT C◦ 150.4 120  خارج از محدوده استاندارد 
λ - 1.68 1.3  خارج از محدوده استاندارد 

xNO mg/kWh - - - 

   7ساختمان  هاينتایج آنالیز احتراق قبل از تنظیم مشعل دیگ -24-5 جدول

پارامتر  
 گیري اندازه

 واحد 
 گیري اندازهمقدار 

 مقدار استاندارد
 گیري نتیجه

 دو دیگ  دیگ یک  دو دیگ  دیگ یک 
2O  % 6.1 8.2 5   خارج از محدوده   خارج از محدوده 

CO PPM 58 48 80   در محدوده   در محدوده 
2CO  % 8.44 7.25 7   خارج از محدوده   خارج از محدوده 

fT C◦ 66.4 66.1 120   در محدوده   در محدوده 
λ - 1.41 1.64 1.3   خارج از محدوده   خارج از محدوده 

xNO mg/kWh - - - - - 

  9و  8 هايساختمانهاي نتایج آنالیز احتراق قبل از تنظیم مشعل دیگ -25-5 جدول

پارامتر  
 گیري اندازه

 واحد 
 گیري مقدار اندازه

 مقدار استاندارد
 گیري نتیجه

 دو دیگ  دیگ یک  دو دیگ  دیگ یک 
2O  % 6.28 7.04 5   خارج از محدوده   خارج از محدوده 

CO PPM 5 0 80   در محدوده   در محدوده 
2CO  % 8.34 7.91 7   خارج از محدوده   خارج از محدوده 

fT C◦ 62.4 62.4 120   در محدوده   در محدوده 
λ - 1.5 1.50 1.3   خارج از محدوده   خارج از محدوده 

xNO mg/kWh - - - - - 
   10نتایج آنالیز احتراق قبل از تنظیم مشعل دیگ ساختمان  -26-5 جدول

 گیري نتیجه  مقدار استاندارد  گیري مقدار اندازه  واحد گیري پارامتر اندازه 

2O % 9.38 5   خارج از محدوده 
CO PPM 0 80   در محدوده 

2CO % 6.58 7   در محدوده 
fT C◦ 264.8 120   خارج از محدوده 
λ - 1.82 1.3   خارج از محدوده 

xNO mg/kWh - - - 
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   12هاي ساختمان نتایج آنالیز احتراق قبل از تنظیم مشعل دیگ -27-5 جدول

پارامتر  
 گیري اندازه

 واحد 
 گیري اندازهمقدار 

 مقدار استاندارد
 گیري نتیجه

 یگ چهار د  دیگ یک  یگ چهار د  دیگ یک 
2O  % 1/11 07/4    

CO PPM 36332 0    
2CO  % ۴۵/۸ 59/9    

fT C◦ 9/216 3/245    
λ - 056/1 24/1    

xNO mg/kWh - -    

   12هاي ساختمان تنظیم مشعل دیگنتایج آنالیز احتراق بعد از   -28-5 جدول

پارامتر  
 گیري اندازه

 واحد 
 گیري مقدار اندازه

 مقدار استاندارد
 گیري نتیجه

 یگ چهار د  دیگ یک  یگ چهار د  دیگ یک 
2O  % 9/2 7/2    

CO PPM 29 0    
2CO  % 45/8 59/9    

fT C◦ 5/300 260    
λ - 16/1 15/1    

xNO mg/kWh - -    

   13نتایج آنالیز احتراق قبل از تنظیم مشعل دیگ ساختمان  -29-5 جدول

 گیري نتیجه مقدار استاندارد گیري مقدار اندازه واحد  گیري پارامتر اندازه
2O  % 21/7   

CO PPM 1   
2CO  % 81/7   

fT C◦ 285   
λ - 52/1   

xNO mg/kWh -   
 

   13نتایج آنالیز احتراق بعد از تنظیم مشعل دیگ ساختمان  -30-5 جدول

 گیري نتیجه مقدار استاندارد گیري مقدار اندازه واحد  گیري پارامتر اندازه
2O  % 2/6   

CO PPM 3   
2CO  % 81/7   

fT C◦ 1/284   
λ - 42/1   

xNO mg/kWh -   
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   14هاي ساختمان آنالیز احتراق قبل از تنظیم مشعل دیگنتایج  -31-5 جدول

پارامتر  
 گیري اندازه

 واحد 
مقدار  گیري مقدار اندازه

 استاندارد
 گیري نتیجه

 یگ دو د  یک دیگ  یگ دو د  یک دیگ 
2O  % 5/13 1/15 - - - 

CO PPM 163 7/167 70   خارج از محدود   خارج از محدود 
2CO  % 2/4 3/3 - - - 

fT C◦ 4/97 4/106 - - - 
λ - 81/2 54/3 - - - 

xNO mg/kWh 6/87 6/89 150   در محدود   در محدود 
 

   14هاي ساختمان نتایج آنالیز احتراق بعد از تنظیم مشعل دیگ -32-5 جدول

پارامتر  
 گیري اندازه

 واحد 
مقدار  گیري مقدار اندازه

 استاندارد
 گیري نتیجه

 یگ دو د  یک دیگ  یگ دو د  یک دیگ 
2O  % 5/7 3/7 - - - 

CO PPM 7/27 5/23 70   در محدود   در محدود 
2CO  % 6/7 8/7 - - - 

fT C◦ 2/196 2/206 - - - 
λ - 56/1 53/1 - - - 

xNO mg/kWh 7/136 146 150   در محدود   در محدود 
 

   15هاي ساختمان تنظیم مشعل دیگنتایج آنالیز احتراق قبل از   -33-5 جدول

پارامتر  
 گیري اندازه

 واحد 
مقدار  گیري مقدار اندازه

 استاندارد
 گیري نتیجه 

 سه دیگ  دو دیگ  یک دیگ  سه دیگ  دو دیگ  یک دیگ 
2O  % 6/2 5/4 3/8 - - - - 

CO PPM 4/5 0 0 70   در محدود   در محدود   در محدود 

2CO  % 4/10 4/9 2/7 - - - - 
fT C◦ 6/197 2/294 4/231 - - - - 
λ - 14/1 27/1 65/1 - - - - 

xNO mg/kWh 8/128 4/148 7/160 150   در محدود   در محدود 
خارج از  
 محدود  

 
   15هاي ساختمان نتایج آنالیز احتراق بعد از تنظیم مشعل دیگ -34-5 جدول

پارامتر  
 گیري اندازه

 واحد 
مقدار  گیري اندازهمقدار 

 استاندارد
 گیري نتیجه

 دیگ سه  دیگ دو  دیگ یک  دیگ سه  دیگ دو  دیگ یک 
2O  % 7/2 ¼ 9/3 - - - - 

CO PPM 0 75/11 0 70   ر محدود  د در محدود   در محدود 

2CO  % 4/10 6/9 7/9 - - - - 
fT C◦ 5/192 2/294 5/221 - - - - 
λ - 15/1 24/1 23/1 - - - - 

xNO mg/kWh 2/123 5/142 4/129 150   در محدود   در محدود   در محدود 
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   16هاي ساختمان نتایج آنالیز احتراق قبل از تنظیم مشعل دیگ -35-5 جدول

پارامتر  
 گیري اندازه

 واحد 
 گیري مقدار اندازه

 مقدار استاندارد
 گیري نتیجه

 یگ دو د  یک دیگ  یگ دو د  یک دیگ 
2O  % 3 6 - - - 

CO PPM 863 9/19 70   در محدود   خارج از محدود 

2CO  % 2/10 5/8 - - - 
fT C◦ 7/219 205 - - - 
λ - 17/1 4/1 - - - 

xNO mg/kWh 6/70 2/98 150   در محدود   در محدود 
 

   16ساختمان هاي نتایج آنالیز احتراق بعد از تنظیم مشعل دیگ -36-5 جدول

پارامتر  
 گیري اندازه

 واحد 
 گیري مقدار اندازه

 مقدار استاندارد
 گیري نتیجه

 یگ دو د  یک دیگ  یگ دو د  یک دیگ 
2O  % 7/4 ¼ - - - 

CO PPM 6/30 22 70   در محدود   در محدود 

2CO  % 2/9 6/9 - - - 
fT C◦ 6/198 7/233 - - - 
λ - 29/1 24/1 - - - 

xNO mg/kWh 9/77 3/106 150   در محدود   در محدود 
 

   17هاي ساختمان نتایج آنالیز احتراق قبل از تنظیم مشعل دیگ -37-5 جدول

پارامتر  
 گیري اندازه

 واحد 
 گیري مقدار اندازه

 مقدار استاندارد
 گیري نتیجه

 یگ دو د  یک دیگ  یگ دو د  یک دیگ 
2O  % 6/13 5/10 - - - 

CO PPM 6/3719 8/1437 70   خارج از محدود   خارج از محدود 
2CO  % ¼ 9/5 - - - 

fT C◦ 5/169 9/200 - - - 
λ - 85/2 01/2 - - - 

xNO mg/kWh 11 39 150   در محدود   در محدود 
 

   17هاي ساختمان نتایج آنالیز احتراق بعد از تنظیم مشعل دیگ -38-5 جدول

پارامتر  
 گیري اندازه

 واحد 
 گیري مقدار اندازه

 مقدار استاندارد
 گیري نتیجه

 یگ دو د  یک دیگ  یگ دو د  یک دیگ 
2O  % 5/4 3/5 - - - 

CO PPM 6/10 3/6 70   در محدود   در محدود 

2CO  % 3/9 9/8 - - - 
fT C◦ 4/168 3/188 - - - 
λ - 28/1 33/1 - - - 

xNO mg/kWh 7/114 6/116 150   در محدود   در محدود 
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   19هاي ساختمان از تنظیم مشعل دیگ قبلنتایج آنالیز احتراق  -39-5 جدول

 گیري نتیجه مقدار استاندارد گیري مقدار اندازه واحد  گیري پارامتر اندازه
2O  % 9/9   

CO PPM 253   
2CO  % 30/6   

fT C◦ 182   
λ - -   

xNO PPM 12   
 

   19هاي ساختمان از تنظیم مشعل دیگ  بعدنتایج آنالیز احتراق  -40-5 جدول

 گیري نتیجه مقدار استاندارد گیري مقدار اندازه واحد  گیري پارامتر اندازه
2O  % 6/3   

CO PPM 2   
2CO  % 84/9   

fT C◦ 216   
λ - -   

xNO PPM 40   
 

   20هاي ساختمان از تنظیم مشعل دیگ  بعدنتایج آنالیز احتراق  -41-5 جدول

 گیري نتیجه مقدار استاندارد گیري مقدار اندازه واحد  گیري پارامتر اندازه
2O  % 7/4   

CO PPM 9   
2CO  % 23/9   

fT C◦ 136   
λ - -   

xNO PPM 23   
 

   21هاي ساختمان از تنظیم مشعل دیگ قبلنتایج آنالیز احتراق  -42-5 جدول

پارامتر  
 گیري اندازه

 واحد 
 گیري مقدار اندازه

 مقدار استاندارد
 گیري نتیجه

 یگ دو د  یک دیگ  یگ دو د  یک دیگ 
2O  % - 3/3    

CO PPM - 8    
2CO  % - 05/10    

fT C◦ - 185    
λ - - -    

xNO PPM - 35    
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   21هاي ساختمان از تنظیم مشعل دیگ  بعدنتایج آنالیز احتراق  -43-5 جدول

پارامتر  
 گیري اندازه

 واحد 
 گیري مقدار اندازه

 مقدار استاندارد
 گیري نتیجه

 یگ دو د  یک دیگ  یگ دو د  یک دیگ 
2O  % 2/4 6/5    

CO PPM 0 8    
2CO  % 55/9 73/8    

fT C◦ 139 172    
λ - - -    

xNO PPM 40 35    

 تحلیل نتایج آنالیز احتراق  -2-2-5

  44-5جدول  هاي هوا در  گیري آالیندههاي پایلوت، خالصه نتایج اندازههاي دریافت شده از ساختمانبر اساس گزارش

معرفی شده و وضعیت هر    جدولگذاري اهمیت دارند در ردیف اول این  ارائه شده است. مواردي که براي تصدیق و صحه

 ها ارزیابی شده است.  ها بر اساس آنیک از ساختمان

گذاري  اند، حاکی از عدم انطباق با موازین مورد نظر براي صحهمواردي که در این جدول به رنگ قرمز مشخص شده

 داشته و باید اصالح شوند، که به طور خالصه به شرح زیر است:  

 گیري از مشعل موضوعیت نداشته است.  میان راهکارها نبوده و لذا اندازه تنظیم مشعل در 1در ساختمان  -

که بعد از تنظیم مشعل گزارش شده است. در حالی آنالیز احتراق    21تا    19و    17تا    12هاي  تنهاي براي ساختمان -

   اند، آنالیز احتراق قبل و بعد الزم است. هایی که تنظیم مشعل داشتهبراي تمامی ساختمان

 براي برخی از پارامترها مقایسه با استاندارد انجام نشده است.   21تا  14و   2در ساختمان  -

 گزارش و مقایسه نشده است.  XNOمیزان  13تا   3هاي در ساختمان -

 ها نبوده است.  جزء پایلوت 18ساختمان  -
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 ها ساختمانگیري و آنالیز احتراق در خالصه نتایج اندازه -44-5 جدول

 کد ساختمان 
تنظیم مشعل به  
عنوان راهکار  

 ارائه است؟ 

گیري قبل  اندازه 
از تنظیم انجام  

 شده است؟ 

گیري بعد  اندازه 
از تنظیم انجام  

 شده است؟ 

همه پارامترها  
گزارش  

 اند؟ شده 

مقایسه و  
گیري  نتیجه 

انجام شده  
 است؟

نامه  گواهی 
کالیبراسیون  
ارائه شده  

 است؟
 خیر  خیر  خیر  خیر  خیر  خیر  1

 بلی کامل نیست  بلی خیر  بلی بلی 2

 بلی بلی XNOبه غیر از  خیر  بلی بلی 3

 بلی بلی XNOبه غیر از  خیر  بلی بلی 4

 بلی بلی XNOبه غیر از  الزم نیست  بلی خیر  5

 بلی بلی XNOبه غیر از  الزم نیست  بلی خیر  6

 بلی بلی XNOبه غیر از  خیر  بلی بلی 7

 بلی بلی XNOبه غیر از  خیر  بلی بلی 8

 بلی بلی XNOبه غیر از  خیر  بلی بلی 9

 بلی بلی XNOبه غیر از  خیر  بلی بلی 10

 بلی بلی XNOبه غیر از  خیر  بلی بلی 11

 بلی خیر  XNOبه غیر از  بلی بلی بلی 12

 بلی خیر  XNOبه غیر از  بلی بلی بلی 13

 بلی کامل نیست  بلی بلی بلی بلی 14

 بلی کامل نیست  بلی بلی بلی بلی 15

 بلی کامل نیست  بلی بلی بلی بلی 16

 بلی کامل نیست  بلی بلی بلی بلی 17

18 - - - - - - 

 بلی خیر  بلی بلی بلی بلی 19

 بلی خیر  بلی بلی بلی بلی 20

 بلی خیر  بلی بلی بلی بلی 21

 احتراق گذاري بر آنالیز تصدیق و صحه -3-2-5

گیري تجربی با دستگاه آنالیز گازهاي  پس از آنالیز مقدماتی در جدول باال، تصدیق مقادیر بدست آمده با استفاده از اندازه

  testo 300LLساختمان انجام شده است. در این مرحله، به همراه دستگاه آنالیز (با مشخصات    10حاصل از احتراق براي  

هاي منتخب  هاي بازدید مربوطه به ساختمان) و فرمNOو    COبراي    ppm  1و    2Oدرصد حجمی براي    1/0ا دقت  ب

هاي  و فرم  4اند. گواهی کالیبراسیون این دستگاه در پیوست  گیري شدهمراجعه شده و گازهاي حاصل از احتراق اندازه

 ارائه شده است.   6آنالیز احتراق نیز در پیوست   اند. گزارش تصویريارائه شده 5بازدید تکمیل شده در پیوست 
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هاي مورد نظر  ها وجود نداشته و در برخی موارد نیز دیگالزم به ذکر است که امکان دسترسی به برخی از ساختمان

ي  گیر ها نیز آنالیز احتراقی گزارش نشده است. در مجموع ده ساختمان مورد اندازهخاموش بودند. براي برخی از ساختمان

 هاي خروجی از دودکش مشعل موتورخانه قرار گرفتند.آالینده

گیري شده در این پروژه را با یکدیگر مقایسه کرده است.  هاي قبلی و اندازهمقادیر گزارش شده در بازرسی  45-5جدول  

صورتیکه    الزم به ذکر است که آخرین وضعیت گزارش شده از مشعل با وضعیت کنونی مقایسه شده است. بنابراین، در 

آنالیز احتراق بعد از تنظیم مشعل نیز انجام شده باشد، از نتایج آن براي مقایسه استفاده شده و در غیر این صورت از نتایج  

 آنالیز قبل از احتراق استفاده شده است.  
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 ها ساختمانهاي قبلی آنالیز احتراق مقایسه نتایج تجربی و گزارش -45-5 جدول

 نوع نتیجه  دیگ کد ساختمان 
 2Oمقدار 

)% ( 
 CO غلظت

)PPM( 
 2OC مقدار
)%( 

 XNOشدت 
)mg/kWh( 

1 

 103 6.57 10 9.4 گیري شده اندازه  یک

 62 5.04 389 12.1 گیري شده اندازه  دو

 64 5.25 217 11.7 گیري شده اندازه  سه

 102 11.01 334 1.6 گیري شده اندازه  چهار 

 یک 2
 130 8.15 0 6.62 گزارش شده 

 125 8.87 223 5.4 گیري شده اندازه 

12  * 

 یک
 - 8.45 29 2.9 گزارش شده 

 90 10.19 2 3 گیري شده اندازه 
 136 6.96 12 8.7 گیري شده اندازه  دو
 121 7.99 1 6.9 گیري شده اندازه  سه

 چهار 
 - 9.59 0 2.7 گزارش شده 

 115 7.79 3 7.2 گیري شده اندازه 

14  * 

 یک
 137 7.6 28 7.5 گزارش شده 

 125 8.46 138 6.1 گیري شده اندازه 

 دو
 146 7.8 23 7.3 گزارش شده 

 121 7.25 18 8.2 گیري شده اندازه 

 یک *  17
 114 9.3 11 4.5 گزارش شده 

 97 9.18 9 4.2 گیري شده اندازه 

18 
 70 10.52 5 2.4 گیري شده اندازه  یک
 60 8.28 75 6.4 گیري شده اندازه  دو

 یک *  19
 91 6.30 2 3.6 گزارش شده 

 80 9.98 3 3.4 گیري شده اندازه 

 یک *  20
 22 9.23 9 4.7 گزارش شده 

 64 9.71 4 3.9 گیري شده اندازه 

21  * 

 یک
 94 9.55 0 4.2 گزارش شده 

 76 9.52 3 4.2 گیري شده اندازه 

 دو
 90 8.73 8 5.6 گزارش شده 

 84 10.01 2 3.3 گیري شده اندازه 
 مقادیر گزارش شده بعد از تنظیم مشعل بوده و مقایسه با مقادیر تجربی معنادار است.   *
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آالینده45-5جدول    در ساختمان،  دودکش  خروجی  در  هواي  اندازههاي  در  ها  که  مقادیري  با  و  شده  تجربی  گیري 

 21تا    19و    17،  14،  12هاي  هاي قبلی بدست آمده، مقایسه شده است. الزم به ذکر است که فقط در ساختمانگزارش

با دقت    2COدهد که درصد اکسیژن و درصد  نتایج آنالیز بعد از تنظیم مشعل وجود داشته است. مقایسه نتایج نشان می

،  CO، تطابق نسبی وجود داشته اما در مورد غظت  XNOگیري و گزارش شده است. در مورد شدت انتشار  قابل قبولی اندازه

هاي  شود به منظور برآورد میزان انتشار آالیندهاختالف قابل توجه در برخی موارد وجود دارد. به همین دلیل توصیه می

 گیري تجربی در آخرین وضعیت مشعل استفاده شود.  از روش اندازههوا 
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 هاي پایلوتدر ساختمان MRVنتایج  : ششمفصل 

هاي هوا ناشی از اجراي اقدامات  اي و آالیندهدهی کاهش انتشار گازهاي گلخانهدر این فصل، به بخش برآورد و گزارش

اي و  دهی کاهش انتشار گازهاي گلخانههاي پایلوت پرداخته شده است. برآورد و گزارشسازي انرژي در ساختمانبهینه

 هاي هوا از دو جنبه با یکدیگر متفاوتند: آالینده

جویی دهی قابل انتظار است، بر اساس میزان صرفهاي که در دوره گزارشمیزان کاهش انتشار گازها گلخانه .۱

در صورتیکه میزان   شود؛برآورد میاي  گازهاي گلخانهبینی شده در مصارف برق و گاز و ضرایب انتشار  پیش

بینی شده و ضرایب انتشار تجربی  پیش  جوییدهی، بر اساس صرفههاي هوا در دوره گزارشکاهش انتشار آالینده

 (حاصل از آنالیز احتراق) محاسبه خواهد شد. 

اي بر اساس کاهش مصرف کل ساختمان محاسبه شده و نوع منابع مصرف میزان کاهش انتشار گازهاي گلخانه .۲

هر یک از   هاي هوا برايگاز طبیعی و برق در محاسبات تاثیرگذار نیست؛ در صورتی که کاهش انتشار آالینده

اینکه معموال دیگ به  با توجه  البته  بود.  احتراق، متفاوت خواهد  آنالیز  تنظیمات و  به  با توجه  هاي موتورخانه 

ها هاي هوا به تفکیک دیگها در یک موتورخانه داراي کنتور مجزا نیستند، برآورد کاهش انتشار آالیندهمشعل

 ها استفاده کرد.  گین آنالیز احتراق آنپذیر نیست و باید از میانامکاندر یک ساختمان 

 شده است.   خالصه 1-6جدول   انواع محاسباتی که در این فصل انجام شده در

 بندي انواع محاسبات کاهش انتشار در این پروژه  تقسیم -1-6جدول 

 هاي هواآالینده اي گازهاي گلخانه
2CO  4وCH  وO2N CO  وNO  2وNO 

 گاز طبیعی (مستقیم)  جویی  صرفه کاهش انتشار ناشی از   جویی گاز طبیعی (مستقیم) صرفه کاهش انتشار ناشی از  
 برق شبکه سراسري (غیرمستقیم) جویی  صرفه کاهش انتشار ناشی از   برق شبکه سراسري (غیرمستقیم)جویی  صرفه کاهش انتشار ناشی از  
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 اي برآورد کاهش انتشار گازهاي گلخانه  -1-6

) است. طبق  O2N) و اکسیدنیتروس (4CH)، متان (2COاکسیدکربن ( شامل دي  MRVاي مد نظر نظام  گازهاي گلخانه

  گیرند: به شرح زیر قرار می ۱، کلیه منابع انتشار در یک مجموعه در سه محدوده[55]  14064استاندارد ایزو 

 : انتشار مستقیم (ناشی از احتراق سوخت در منابع ثابت و متحرك) 1محدوده  .۱

 : انتشار غیرمستقیم به واسطه تامین انرژي (ناشی از مصرف برق، بخار و حرارت)  2محدوده  .۲

 : انتشار غیرمستقیم (سایر: انتشار دفع پسماند، فاضالب، حمل و نقل)3محدوده  .۳

از محدوده انتشار  بوده و محدوده    2و    1هاي  برآورد و گزارش  انتشار شناسایی شده  3الزامی  در    اختیاري است. منابع 

ها و انتشار غیرمستقیم به واسطه  ساختمان در این پروژه شامل انتشار مستقیم ناشی از احتراق گاز طبیعی در ساختمان

 شود.  را شامل می 14064ایزو استاندارد   2و  1هاي  تامین برق از شبکه برق سراسري است و بنابراین محدوده

هاي  بینی شده در سالجویی انرژي پیشبر اساس میزان صرفه  ايگذاري کاهش انتشار گازهاي گلخانهتصدیق و صحه

دهی شود. به همین دلیل، برآورد و گزارشهاي گذاشته (تصدیق) انجام میگذاري) یا محقق شده در سالآینده (صحه

 ها نیز باید به شرح زیر انجام شود: آن

 حالت اول: قبل از اجراي اقدامات 

انتشار گازهاي    که در این حالت با توجه به این اقدامات هنوز اجرا نشده و یا تازه آغاز شده است، براي برآورد کاهش 

دهی  شود. این مقادیر براي هر سال در دوره گزارشبینی شده استفاده میجویی انرژي پیشاي از مقادیر صرفهگلخانه

جویی شده، این مقادیر به  فهشوند. بدیهی است که پس از گذشت هر سال و تصدیق میزان انرژي صرثابت فرض می

پردازد.  سازي انرژي میروزرسانی خواهد شد. این گزارش به برآورد پتانسیل کاهش انتشار ناشی از اجراي اقدامات بهینه

 بنابراین محاسبات این گزارش در حالت اول قرار دارد.  

 
 
1 Scope  
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 حالت دوم: پس از اجراي اقدامات 

تصدیق شده و لذا کاهش انتشار آن جویی انرژي  در این حالت، پس از گذشت هر سال از اجراي اقدامات، میزان صرفه

دهی، مقادیر کاهش انتشار براي هر  جویی انرژي محاسبه خواهد شد. بنابراین در دوره گزارشسال نیز بر اساس صرفه

شود، ضرایب انتشار  ه کاهش انتشار از ضرایب انتشار استفاده میسال متفاوت خواهند بود. با توجه به اینکه براي محاسب

نیز باید هر ساله به روزرسانی شوند. به عنوان مثال، براي تعیین ضریب انتشار برق شبکه سراسري و ضریب اتالف شبکه  

 در هر سال، باید از آخرین ترازنامه انرژي منتشر شده استفاده شود. 

 جویی گاز طبیعی اي ناشی از صرفهگلخانهکاهش انتشار گازهاي  -1-1-6

اي از منابع احتراقی ثابت (غیرمتحرك) در مراجع مختلف بر اساس دو روش  برآورد انتشار یا کاهش انتشار گازهاي گلخانه

 کلی است: 

 سوخت ۱بر مبناي محتواي حرارتی .۱

 سوخت  ۲بر مبناي محتواي کربن .۲

رسند و از لحاظ دقت هر دو روش برابرند و نسبت به دیگري برتري ندارند. با  هر دو روش به نتایج تقریبا یکسانی می

توان از هر دو روش استفاده  توجه به اینکه ضرایب انتشار بر اساس محتواي کربن یا محتواي حرارتی در دسترس باشد، می

 است.  کرد. در این گزارش، از روش اول استفاده شده 

 یک هر مصرف مقدار ضرب  حاصل از ثابت، احتراقی منابع از O2N و 2CO، 4CH ايگلخانه گاز سه از یک هر انتشار میزان

 :  آیدمی دست ه) ب1-2مطابق رابطه ( سوخت آن انتشار ضریب و حرارتی ارزش  در مصرفی  هايسوخت از

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑒𝑒𝑇𝑇𝑐𝑐   )  1-6(رابطه  = ∆𝑄𝑄 × 𝑇𝑇𝐺𝐺𝑁𝑁 × 𝐸𝐸𝐺𝐺𝑖𝑖 

 که در این رابطه، 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑒𝑒𝑇𝑇𝑐𝑐 اي گلخانه گاز ساالنه انتشار میزانi تن در سال،   حسببر  گاز طبیعی احتراق از حاصل 

 
 
1 Heat content  
2 Carbon content  
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∆𝑄𝑄 سال،   در استاندارد جویی گاز طبیعی بر حسب مترمکعبمیزان صرفه 

𝑇𝑇𝐺𝐺𝑁𝑁 مترمکعب استاندارد هر ازاي به ژول گیگاگاز طبیعی بر حسب  1خالص حرارتی ارزش  ، 

𝐸𝐸𝐺𝐺𝑖𝑖 اي ضریب انتشار گاز گلخانهi   است.  ژول گیگا هر ازاي به تنبر حسب ، 

 همه به مربوط احتراقی انتشارات جمع  حاصل از ،جویی گاز طبیعیناشی از صرفه ايگلخانهانتشار گازهاي  کاهش   کل

 آید. ) بدست می2-2، مطابق با رابطه (گاز هر جهانی گرمایش  قابلیت احتساب  اگازها ب

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐸𝐸𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡,𝑒𝑒𝑇𝑇𝑐𝑐        ) 2-6(رابطه  = ∑ (𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐸𝐸𝑖𝑖.𝑒𝑒𝑇𝑇𝑐𝑐 × 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑖𝑖)𝑖𝑖 

 در این رابطه، 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐸𝐸𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡,𝑒𝑒𝑇𝑇𝑐𝑐 2 تن معادل بر حسب گاز طبیعیجویی ناشی از صرفه ايگلخانه گازکل : کاهش انتشارeCO  ،در سال 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑖𝑖۲: ضریب پتانسیل گرمایش جهانی گاز i  2بر حسب معادل تنCO   .به ازاي هر تن گاز، است 

جدول    ه شرح(گزارش پنجم) براي هر یک از گازها ب  IPCCضرایب پتانسیل گرمایش جهانی بر اساس آخرین گزارش  

 . [56]است   2-6

 اي  ضرایب پتانسیل گرمایش جهانی گازهاي گلخانه -6-2جدول 

2CO 4CH O2N 

1 28 265 

 

 آید:  ارزش حرارتی خالص گاز طبیعی از دو روش زیر بدست می

 گاز طبیعی  خالص  حرارتی ارزش براي فرض پیش مقدار یک انتخاب:  اول گزینه •

 سوخت درصد ترکیب اساس بر گاز طبیعی خالص حرارتی ارزش مقدار تعیین: دوم  گزینه •

 در نظر گرفته شود.  2/34×10-3شود که از گزینه اول استفاده شده و مقدار آن برابر با در این گزارش پیشنهاد می

- 6جدول فرض انتخاب شوند که در  اي ناشی از احتراق گاز طبیعی نیز برابر با مقادیر پیشضریب انتشار گازهاي گلخانه

 .  [57]اند ارائه شده 3

 
 
1 Lower Heating Value (Net Calorific Value) 
2 Global Warming Potential  
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 ضرایب نشر احتراقی گاز طبیعی  -1-6جدول 

2CO 4CH O2N 

10-3×1 /56 10-6×1 10-7×1 

 جویی برق شبکه  اي ناشی از صرفهکاهش انتشار گازهاي گلخانه -2-1-6

میزان   تخمین  آالینده  ايگلخانه گازهاي  انتشار  کاهش  روش  از صرفه(و همچنین  ناشی  هوا)  برق شبکه هاي  ،  جویی 

  است. شاخص   1396و بر اساس آخرین ترازنامه انرژي ایران در سال    در بخش نیروگاهی  ملی  انتشاراستفاده از ضرایب  

که  با توجه به این   شده است.  ارائه  4-6جدول  در    1396  سال  در  کشور  نیروگاهی  بخش  ايگلخانه  و  آالینده  گازهاي  انتشار

هاي شهر تهران از یک نیروگاه نیست، از ضرایب میانگین کل در این جدول محل تامین برق شبکه سراسري در ساختمان

 .  [58]شود  استفاده می

  1396 سال در کشور نیروگاهی بخش ايگلخانه و آالینده گازهاي انتشار شاخص -2-6جدول 

 xNO 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N C نوع نیروگاه  

          وزارت نیرو  

 186.784 0.002 0.015 684.874 0.106 2.042 0.013 2.673 2.366 بخاري 
 227.017 0.002 0.016 832.395 0.106 0.083 0.007 0.239 2.043 گازي 

 134.648 0.001 0.01 493.708 0.07 0.096 0.004 0.124 2.536 سیکل ترکیبی 
 221.225 0.007 0.033 811.159 0.287 0.001 0.069 4.52 1.497 دیزلی  

 182.93 0.002 0.014 670.744 0.098 1.197 0.01 1.596 2.339 میانگین  

          بخش خصوصی  

 185.72 0.001 0.012 680.974 0.081 0.522 0.004 1.197 2.019 بخاري 
 205.298 0.002 0.015 752.758 0.101 0.041 0.007 0.336 1.293 گازي 

 135.648 0.001 0.011 497.376 0.073 0.055 0.005 0.165 2.9 سیکل ترکیبی 
 164.763 0.001 0.012 604.129 0.083 0.122 0.006 0.374 2.269 میانگین  

 273.92 0.001 0.012 1004.372 0.075 0.346 0.0001 0.005 1.928 صنایع بزرگ 

 174.885 0.002 0.013 641.245 0.088 0.548 0.007 0.841 2.287 میانگین کل  
 مقادیر بر حسب گرم بر کیلووات ساعت است. 
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محاسبه کاهش انتشار غیرمستقیم شود، براي  توجه به اینکه بخشی از برق تولیدي در شبکه انتقال و توزیع برق تلف میبا  

شود. مقدار تلفات  باید ضریب تلفات شبکه را نیز در نظر گرفت، که مقدار آن ساالنه در ترازنامه انرژي کشور منتشر می

 .  [58] درصد گزارش شده است 4/11برابر با   1396برق در شبکه در ایران در سال  

و   )3-6(  رابطهبرق شبکه سراسري از    جوییصرفه  اي ناشی ازهر یک از گازهاي گلخانهانتشار  کاهش  ، میزان  بنابراین 

 محاسبه خواهد شد. )  4-2اي از رابطه ( میزان کاهش انتشار مجموع گازهاي گلخانه

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒        )3-6(رابطه  = �𝐸𝐸𝐸𝐸𝐺𝐺𝐺𝐺×𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖,𝐺𝐺𝐺𝐺�
(1−𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸) × 10−6 

 در این رابطه،  

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 : اي گاز گلخانهانتشار کاهشi  برق شبکه برق سراسري بر حسب تن در سال،  جوییناشی از صرفه 

𝐸𝐸𝑇𝑇𝐺𝐺𝐸𝐸  وات ساعت در سال، ده از شبکه برق سراسري بر حسب کیلوش جوییصرفه: مقدار برق 

𝐸𝐸𝐺𝐺𝑖𝑖,𝐺𝐺𝐸𝐸اي گاز گلخانه  : ضریب انتشارi  وات ساعت،  به ازاي هر کیلو  گرمشبکه برق سراسري بر حسب  در 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇است)، 1راسري (کسري از : تلفات شبکه انتقال و توزیع برق س . 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐸𝐸𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒        ) 4-6(رابطه  = ∑ (𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐸𝐸𝑖𝑖.𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 × 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑖𝑖)𝑖𝑖 

 در این رابطه، 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐸𝐸𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒  2  تن  معادل  جویی برق شبکه سراسري بر حسبناشی از صرفه  ايگلخانه  گازکل  : کاهش انتشارeCO    در

 سال، 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑖𝑖 ۱گرمایش جهانی گاز: ضریب پتانسیل i  2بر حسب معادل تنCO   .به ازاي هر تن گاز، است 

 

 

 

 
 
1 Global Warming Potential  
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 هاي هوا  برآورد کاهش انتشار آالینده -2-6

ها دنبال به عنوان گازهاي آالینده هوا شناخته شده و میزان انتشار یا کاهش آن  MRVدر نظام    2NOو    CO  ،NOسه گاز  

  مواردي که   در بوده و    XNOو    COها، میزان غلظت  شود. بنابراین، تنها اطالعات مورد نیاز از آنالیز احتراق موتورخانهمی

ها را طبق روابط موجود (مانند باشد، باید آنگزارش شده    PPMبرحسب  در گزارش آنالیز احتراق    XNOیا    COمیزان  

ها از بُعد غلظتی به شدت تغییر بدین ترتیب میزان انتشار این آالینده .کرد  تبدیل  mg/kWh) به واحد  6-6و   5-6 روابط

 ها انجام شده است.  یافته و قابلیت استفاده در روابط برآورد انتشار را خواهند داشت. در جداول این فصل، این تبدیل

� 𝐸𝐸𝐶𝐶       )5-6(رابطه  𝑐𝑐𝑚𝑚
𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ

� = 𝐸𝐸𝐶𝐶𝑐𝑐𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚. × 1.25 ×  � 21
21−𝐶𝐶2 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚.

�  ×  𝐺𝐺0
𝐻𝐻𝑖𝑖

  

𝑁𝑁𝐶𝐶𝑋𝑋  ) 6-6(رابطه   � 𝑐𝑐𝑚𝑚
𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ

� = 𝑁𝑁𝐶𝐶𝑋𝑋 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚. × 2.056 ×  � 21
21−𝐶𝐶2 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚.

�  ×  𝐺𝐺0
𝐻𝐻𝑖𝑖

  

 .𝐶𝐶2 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚بوده و    ppmدر گاز حاصل از احتراق بر حسب    XNOو    COبه ترتیب غلظت    .𝑁𝑁𝐶𝐶𝑋𝑋 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚و    .𝐸𝐸𝐶𝐶𝑐𝑐𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚مقادیر  

 درصد اکسیژن در گاز است.  

گزارش  2NOو    NO  تفکیک  به   XNOمقدار   تهیه  نظام  براي  در  در   MRVها  دلیل  همین  به  باشد.  مشخص  باید 

از اختالف این دو مقدار   2NOگیري شده و مقدار  توسط دستگاه اندازه  NOو    XNOهاي انجام شده مقادیر  گیرياندازه

شوند. الزم به ذکر است که معموال در برآورد و  محاسبه شده است. در اینجا سایر اکسیدهاي نیتروژن ناچیز فرض می

ه  بنابراین، توصی شوند.  ارائه نمی  2NOو    NOگزارش شده و مقادیر به تفکیک    XNOهاي هوا، تنها  دهی آالیندهگزارش

  NOمقادیر  گیري  بیان شود؛ در غیر این صورت باید در حین اندازه  xNOاین مقادیر به صورت  نیز    MRVدر نظام  شود  می

 ها محاسبه شود. از تفاضل آن 2NOقرائت شده و مقدار  XNOنیز عالوه بر 

اندازه هاي پایلوت قبل و بعد از تنظیم مشعل در این پروژه به ترتیب در  هاي ساختمانها از مشعلگیري آالیندهنتایج 

  گیري شده در این پروژه گزارش شده است. مقادیر اندازه  7-6جدول  اند. همچنین در  ارئه شده  6-6جدول  و    5-6جدول  

هاي  گیري شده و سایر موارد از گزارشاند، در این پروژه محاسبه یا اندازهدر این جداول مواردي که به رنگ قرمز نوشته شده

   اند.بدست آمده استخراج شده
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 گزارش شده)  -ها (قبل از تنظیم مشعل هاي هوا در نتایج آنالیز احتراق ساختمانمیزان آالینده -3-6جدول 

 دیگ کد ساختمان 
 COغلظت 

)PPM( 
 CO شدت

)mg/kWh( 
 XNO شدت

)mg/kWh ( 
 NO شدت

)mg/kWh( 
 2NO شدت

)mg/kWh( 

1 

 NA NA NA NA NA یک

 NA NA NA NA NA دو

 NA NA NA NA NA سه

 NA NA NA NA NA چهار 

2 

 12 118 130 0 - یک
 10 100 110 288 - دو
 - - - - - سه

3 
 - - - 0 0 یک
 - - - 0 0 دو

4 

 - - - 8 5 یک
 - - - 6 4 دو
 - - - 3 2 سه

5 

 - - - 0 0 یک
 - - - 1026 392 دو
 - - - 137 91 سه

 - - - 64 33 یک 6

7 
 - - - 94 58 یک
 - - - 90 48 دو

 9و  8
 - - - 8 5 یک
 - - - 0 0 دو

 - - - 0 0 یک 10
 NA NA NA NA NA یک 11

12 

 - - - 88548 36332 یک
 - - - - - دو

 - - - - - سه

 - - - 0 0 چهار 
 - - - 2 1 یک 13

14 
 8 79 87 524 163 یک
 8 81 89 683 167 دو

15 

 12 116 128 7 5 یک
 13 135 148 0 0 دو
 14 146 160 0 0 سه
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 دیگ کد ساختمان 
 COغلظت 

)PPM( 
 CO شدت

)mg/kWh( 
 XNO شدت

)mg/kWh ( 
 NO شدت

)mg/kWh( 
 2NO شدت

)mg/kWh( 

16 
 6 64 70 1157 863 یک
 9 89 98 32 20 دو

17 
 1 10 11 12126 3719 یک
 4 35 39 3302 1437 دو

18 
 NA NA NA NA NA یک

 NA NA NA NA NA دو

 4 39 43 550 235 یک 19

 - - - - - دو 20

21 
 - - - - - یک

 7 71 78 11 8 دو

 
 

 گزارش شده)  -بعد از تنظیم مشعل ها (هاي هوا در نتایج آنالیز احتراق ساختمانمیزان آالینده -4-6جدول 

 دیگ کد ساختمان 
 COغلظت 

)PPM( 
 CO شدت

)mg/kWh( 
 XNO شدت

)mg/kWh ( 
 NO شدت

)mg/kWh( 
 2NO شدت

)mg/kWh( 

1 

 - - - - - یک
 - - - - - دو

 - - - - - سه

 - - - - - چهار 

2 

 - - - - - یک
 - - - - - دو
 - - - - - سه

3 
 - - - - - یک
 - - - - - دو

4 

 - - - - - یک
 - - - - - دو
 - - - - - سه

5 

 - - - - - یک
 - - - - - دو
 - - - - - سه

 - - - - - یک 6

7 
 - - - - - یک
 - - - - - دو
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 دیگ کد ساختمان 
 COغلظت 

)PPM( 
 CO شدت

)mg/kWh( 
 XNO شدت

)mg/kWh ( 
 NO شدت

)mg/kWh( 
 2NO شدت

)mg/kWh( 

 9و  8
 - - - - - یک
 - - - - - دو

 - - - - - یک 10
 NA NA NA NA NA یک 11

12 

 - - - 39 29 یک
 - - - - - دو

 - - - - - سه

 - - - 0 0 چهار 
 - - - 5 3 یک 13

14 
 12 124 136 48 27 یک
 13 133 146 41 23 دو

15 

 11 112 123 0 0 یک
 13 129 142 13 11 دو
 12 117 129 0 0 سه

16 
 7 70 77 44 30 یک
 10 96 106 26 22 دو

17 
 10 104 114 15 10 یک
 10 106 116 9 6 دو

 NA NA NA NA NA یک 18

 NA NA NA NA NA دو 

 9 83 91 3 2 یک 19

 7 68 75 13 9 یک 20

21 
 8 86 94 0 0 یک

 8 82 90 13 8 دو
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 گیري شده) اندازهها (هاي هوا در نتایج آنالیز احتراق ساختمانمیزان آالینده -5-6جدول 

 دیگ کد ساختمان 
 COغلظت 

)PPM( 
 CO شدت

)mg/kWh( 
 XNO شدت

)mg/kWh ( 
 NO شدت

)mg/kWh( 
 2NO شدت

)mg/kWh( 

1 

 9 94 103 21 10 یک
 6 56 62 1055 389 دو

 6 58 64 563 217 سه

 9 93 102 428 334 چهار 

2 

 13 132 145 325 223 یک

 - - - - - دو

 - - - - - سه

3 
 - - - - - یک

 - - - - - دو

4 

 - - - - - یک

 - - - - - دو

 - - - - - سه

5 

 - - - - - یک

 - - - - - دو

 - - - - - سه

 - - - - - یک 6

7 
 - - - - - یک

 - - - - - دو

 9و  8
 - - - - - یک

 - - - - - دو

 - - - - - یک 10

 - - - - - یک 11

12 

 8 82 90 3 2 یک
 12 124 136 24 12 دو
 11 110 121 2 1 سه
 10 105 115 5 3 چهار 

 - - - - - یک 13

14 
 11 114 125 223 138 یک
 11 110 121 34 18 دو

15 

 - - - - - یک
 - - - - - دو
 - - - - - سه
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 دیگ کد ساختمان 
 COغلظت 

)PPM( 
 CO شدت

)mg/kWh( 
 XNO شدت

)mg/kWh ( 
 NO شدت

)mg/kWh( 
 2NO شدت

)mg/kWh( 

16 
 - - - - - یک
 - - - - - دو

17 
 9 88 97 13 9 یک
 - - - - - دو

18 
 6 64 70 6 5 یک

 5 55 60 124 75 دو

 7 73 80 3 3 یک 19

 6 58 64 5 4 یک 20

21 
 7 69 76 4 3 یک

 8 76 84 2 2 دو

 جویی گاز طبیعی هاي هوا ناشی از صرفهانتشار آالیندهکاهش  -1-2-6

 این بخش از محاسبات به پارامترهاي مختلفی به شرح زیر بستگی دارد: 

 فناوري احتراق گاز طبیعی در موتورخانه   .۱

 ها انجام شده است؟ آیا تنظیم مشعل براي دیگ .۲

 آنالیز قبل و بعد از تنظیم)ها (و در صورت تنظیم مشعل نتایج آنالیز احتراق هر یک از دیگ .۳

 ها)جویی به نسبت ظرفیت آنها (براي تسهیم صرفهظرفیت دیگ .۴

 ها روشن یا خاموش بودن هر یک از دیگ .۵

ها از ضرایب انتشار موجود در مراجع نوع فناوري احتراق زمانی قابل بررسی است که براي برآورد میزان انتشار آالینده

جه به اینکه توصیه شده است از آنالیز احتراق تجربی استفاده شده و در این پروژه نیز همین المللی استفاده شود. با توبین

 روش انجام شده است، اثر نوع فناوري احتراق قابل حذف است. 

در صورتی که تنظیم مشعل انجام شده باشد، به آنالیز احتراق پس از تنظیم مشعل نیز نیاز خواهد بود. در این حالت، میزان  

 هاي هوا به دو پارامتر بستگی خواهد داشت: ش انتشار آالیندهکاه
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 جویی گاز میزان صرفه -

 ها قبل و بعد از تنظیم مشعلاختالف شاخص انتشار آالینده -

جویی  ها از این جهت اهمیت دارد که میزان کل گاز صرفهظرفیت دیگ  ، دارندهایی که بیشتر از یک دیگ  در ساختمان

ها در مصرف گاز مشخص نیست و با توجه به عدم وجود کنتور مجزا براي  سهم هر یک از دیگشده در دسترس است اما  

هاي هوا باید از میانگین وزنی نتایج  گیري نیز نیست. در این موارد، براي برآورد کاهش انتشار آالیندههر یک، قابل اندازه

 تفاده کرد. ها) اسآنالیز احتراق (میانگین وزنی به نسبت ظرفیت هر یک از دیگ

(یا    ۱ها از این نظر حائز اهمیت است که اگر یکی از آنها در کل سال در حالت آماده به کارخاموش یا روشن بودن دیگ

 رزرو) قرار گرفته باشد، ظرفیت آن در محاسبه تسهیم به نسبت دخیل نخواهد شد. 

جویی گاز طبیعی با توجه به موارد ذکر شده براي  هاي هوا ناشی از صرفهبنابراین محاسبات برآورد کاهش انتشار آالینده

 شود. ها، به طور مجزا انجام میهاي آنها و دیگهر یک از ساختمان

)  7-6هاي هوا از رابطه (براین، در صورتی که تنظیم مشعل انجام نشده باشد، میزان کاهش انتتشار هر یک از آالیندهبنا 

 شود.) محاسبه می8-6(و در صورت تنظیم مشعل از رابطه 

)7-6  (      𝐺𝐺𝑃𝑃𝐸𝐸𝑒𝑒𝑇𝑇𝑐𝑐 = 𝐺𝐺 × 𝐸𝐸𝐺𝐺 × ∆𝑄𝑄  

 که در آن، 

𝐺𝐺  9/ 506×10-9ضریب تبدیل واحد برابر با ، 

𝐸𝐸𝐺𝐺 بر حسب  ضریب انتشار آالیندهmg/kWh ، 

∆𝑄𝑄  طبیعی بر حسب مترمکعب در سال،  جویی گازصرفهمیزان 

𝐺𝐺𝑃𝑃𝐸𝐸𝑒𝑒𝑇𝑇𝑐𝑐 بر حسب تن در سال است.   کاهش انتشار آالینده 

)8-6  (    𝐺𝐺𝑃𝑃𝐸𝐸𝑒𝑒𝑇𝑇𝑐𝑐 = 𝐺𝐺 ×  [(𝑄𝑄𝑏𝑏 × 𝐸𝐸𝐺𝐺1) − (𝑄𝑄𝑟𝑟 × 𝐸𝐸𝐺𝐺2)] 

 که در آن،  

 
 
1 Standby  
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𝐺𝐺 9/ 506×10-9برابر با  ضریب تبدیل واحد  ، 

𝐸𝐸𝐺𝐺1  ضریب انتشار آالینده قبل از تنظیم مشعل بر حسبmg/kWh ، 

𝐸𝐸𝐺𝐺2 بر حسب مشعل  بعد از تنظیم آالینده ضریب انتشارmg/kWh ، 

𝑄𝑄𝑏𝑏  سال،  درمصرف گاز طبیعی در دوره مبنا بر حسب مترمکعب 

𝑄𝑄𝑟𝑟  سال دهی بر حسب مترمکعب در گاز طبیعی در دوره گزارشمصرف ، 

𝐺𝐺𝑃𝑃𝐸𝐸𝑒𝑒𝑇𝑇𝑐𝑐   .کاهش انتشار آالینده بر حسب تن در سال است 

) و در  7-6د، از رابطه ( در این گزاش، هرجا تنظیم مشعل انجام شده و آنالیز گاز احتراق قبل و بعد از تنظیم موجود باش

 هاي هوا استفاده شده است.  ) براي برآورد کاهش انتشار آالینده8-6غیر این صورت از رابطه ( 

 جویی برق شبکه هاي هوا ناشی از صرفهکاهش انتشار آالینده -2-2-6

کاهش مصرف برق به معنی کاهش تقاضا از شبکه سراسري است و نتیجه غیرمستقیم آن کاهش عرضه (تولید) برق از  

هاي متصل به شبکه است. به عبارت دیگر، کاهش تقاضا در محل مصرف منتج به کاهش عرضه در محل تولید  نیروگاه

 و کاهش اتالف در شبکه توزیع خواهد شد. 

انتشار آالیندهبرآورد  به همین دلیل،   از صرفهکاهش  برآورد    برقجویی  هاي هوا ناشی  به روش مشابه ذکر شده براي 

تشریح شد. با این تفاوت که در    قبلاست که در بخش    جویی برق شبکهناشی از صرفه  اي کاهش انتشار گازهاي گلخانه

شود. ضریب اتالف شبکه نیز در این معرفی شدند، استفاده می  4-6جدول  هاي هوا که در  اینجا از ضرایب انتشار آالینده

 محاسبات باید در نظر گرفته شود. 

بیان شده است، باید آن   XNOدار هوا در ترازنامه به صورت  هاي نیتروژنکه آالیندهالزم به ذکر است که با توجه به این

 تفکیک کرد.  2NOو  NOرا به 
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 برآورد کل کاهش انتشار   -3-6

سازي انرژي در ساختمان از جمع  هاي هوا ناشی از اجراي اقدامات بهینهاي و آالیندهکل کاهش انتشار گازهاي گلخانه

توانند براي  عناوین مقادیري را که می 8-6جدول شود. جویی گاز طبیعی و برق محاسبه میکاهش انتشار ناشی از صرفه

این مقادیر براي هر سال محاسبه شده و پس از هر سال در  هر ساختمان محاسبه و گزارش شوند، فهرست کرده است.  

 دهی نیز محاسبه و گزارش کرد. را براي کل دوره گزارش  ها توان مجموع آنشوند و میدهی به روزرسانی میدوره گزارش

 هاي هوا اي و آالیندهعناوین کاهش انتشار گازهاي گلخانه -6-6جدول 

 واحد  عنوان 
 ايگازهاي گلخانه 

 y2tCO/ جویی گاز طبیعی ناشی از صرفه  2COکاهش انتشار 
 y4tCH/ جویی گاز طبیعی ناشی از صرفه  4CHکاهش انتشار 
 O/y2tN جویی گاز طبیعی ناشی از صرفه   O2Nکاهش انتشار 
 y2tCO/ جویی برقناشی از صرفه  2COکاهش انتشار 
 y4tCH/ برقجویی  ناشی از صرفه  4CHکاهش انتشار 
 O/y2tN برقجویی  ناشی از صرفه   O2Nکاهش انتشار 

 e/y2tCO جویی گاز طبیعی  اي ناشی از صرفه مجموع کاهش انتشار گازهاي گلخانه 
 e/y2tCO جویی برق  اي ناشی از صرفه مجموع کاهش انتشار گازهاي گلخانه 

 e/y2tCO سازي انرژي  اي ناشی از اجراي اقدامات بهینه کل کاهش انتشار گازهاي گلخانه 
 هاي هوا آالینده 

 tCO/y جویی گاز طبیعی ناشی از صرفه  COکاهش انتشار 
 tNO/y جویی گاز طبیعی ناشی از صرفه  NOکاهش انتشار 
 y2tNO/ جویی گاز طبیعی ناشی از صرفه   2NOکاهش انتشار 
 tCO/y جویی برق ناشی از صرفه  COکاهش انتشار 
 tNO/y برق جویی  ناشی از صرفه  NOکاهش انتشار 
 y2tNO/ برقجویی  ناشی از صرفه   2NOکاهش انتشار 

 tCO/y سازي انرژي ناشی از اجراي اقدامات بهینه  COمجموع کاهش انتشار  
 tNO/y سازي انرژي ناشی از اجراي اقدامات بهینه  NOمجموع کاهش انتشار  
 y2tNO/ سازي انرژي ناشی از اجراي اقدامات بهینه  2NOمجموع کاهش انتشار  

انتشار گازهاي گلخانه از اقدامات صرفهاي و آالیندهنتایج برآورد کاهش  هاي  جویی انرژي در ساختمانهاي هوا ناشی 

است.   شده  گزارش  بخش  این  در  پروژه  این  گازهاي    10-6جدول  و    9-6جدول  پایلوت  انتشار  کاهش  برآورد  نتایج 

هاي  نتایج برآورد کاهش انتشار آالینده  12-6جدول  و    11-6جدول  جویی گاز و برق و  ناشی از صرفه  به ترتیب  ايگلخانه

 دهند. جویی گاز و برق را ارائه میناشی از صرفهبه ترتیب  هوا 
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 جویی گاز طبیعیاي ناشی از صرفهگلخانهنتایج برآورد کاهش انتشار گازهاي  -7-6جدول 

 مجموع  2CO 4CH O2N کد ساختمان 

(tCO2/y) (tCH4/y) (tN2O/y) (tCO2e/y) 
1 593.66  0.0106  0.0011  594.24  

2 1,132.96  0.0202  0.0020  1,134.06  

3 63.45  0.0011  0.0001  63.51  

4 64.47  0.0011  0.0001  64.53  

5 35.48  0.0006  0.0001  35.52  

6 136.96  0.0024  0.0002  137.09  

7 12.17  0.0002  0.0000  12.19  

  16.27  0.0000  0.0003  16.25 9و  8

  58.20  0.0001  0.0010  58.15 11و  10

12 47.84  0.0009  0.0001  47.89  

13 35.80  0.0006  0.0001  35.84  

14 31.74  0.0006  0.0001  31.77  

15 229.71  0.0041  0.0004  229.93  

16 37.49  0.0007  0.0001  37.53  

17 25.31  0.0005  0.0000  25.33  

 2523.90 0.0045 0.0449  2521.44 مجموع 

 

نشان داده    1-6شکل  ها نیز در  اي این ساختمانهاي گاز طبیعی و برق در کاهش انتشار گازهاي گلخانهجوییسهم صرفه

در دسترس نبوده، مقادیر متناظر با این ساختمان صفر در نظر گرفته    1شده است. با توجه به اینکه اطالعات ساختمان  

اند که این امر به دلیل افزایش غلظت پارامتر مربوطه بعد از تنظیم  برخی مقادیر منفی بدست آمده  12-6جدول  در  اند.  شده

اند اطالعات مربوط به میزان هایی که از جداول فوق حذف شدهمشعل نسبت به قبل از آن است. براي سایر ساختمان

 کاهش انتشار موجود نبوده است. 
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 برقجویی اي ناشی از صرفهنتایج برآورد کاهش انتشار گازهاي گلخانه -8-6جدول 

 مجموع  2CO 4CH O2N کد ساختمان 

(tCO2/y) (tCH4/y) (tN2O/y) (tCO2e/y) 
1 279.88  0.0057 0.0009 280.27  

2 186.23  0.0038 0.0006 186.49  

3 296.87  0.0060 0.0009 297.28  

4 233.14  0.0047 0.0007 233.47  

5 148.31  0.0030 0.0005 148.52  

6 4.15  0.0001 0.0000 4.16  

7 57.72  0.0012 0.0002 57.80  

  61.02 0.0002 0.0012  60.93 9و  8

  142.51 0.0004 0.0029  142.31 11و  10

12 82.65  0.0017 0.0003 82.77  

13 70.62  0.0014 0.0002 70.72  

14 25.68  0.0005 0.0001 25.72  

15 72.18  0.0015 0.0002 72.28  

16 32.25  0.0007 0.0001 32.30  

17 85.85  0.0017 0.0003 85.97  

 1781.28 0.0056 0.0361 1778.77 مجموع 

 

 

 
 هاي گاز و برق در کل کاهش انتشار جوییسهم صرفه -1-6شکل 

 

2523.9
59%

1781.28
41% کاهش انتشار به واسطه صرفه جویی گاز طبیعی

کاهش انتشار به واسطه صرفه جویی برق
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 گاز طبیعی جویی ناشی از صرفه هاي هواآالیندهنتایج برآورد کاهش انتشار   -9-6جدول 

 ساختمان کد 
CO XNO NO 2NO 

(tCO/y) (tNOX/y) (tNO/y) (tNO2/y) 
1 1.5199 0.2434 0.2213 0.0221 

2 0.1592  0.6642  0.6044  0.0598  

3 0.2537  1.0588  0.9634  0.0954  

4 0.1992  0.8315  0.7566  0.0749  

5 0.1267  0.5289  0.4813  0.0476  

6 0.0035  0.0148  0.0135  0.0013  

7 0.0493  0.2058  0.1873  0.0185  

  0.0196  0.1977  0.2173  0.0521 9و  8

  0.0457  0.4618  0.5076  0.1216 11و  10

12 0.0706  0.2948  0.2682  0.0266  

13 0.0603  0.2519  0.2292  0.0227  

14 0.0219  0.0916  0.0833  0.0083  

15 0.0617  0.2574  0.2342  0.0232  

16 0.0276  0.1150  0.1047  0.0104  

17 0.0734  0.3062  0.2786  0.0276  

 0.5037 5.0855 5.5892 2.8007 مجموع 

 

 برقجویی ناشی از صرفه هاي هواآالیندهنتایج برآورد کاهش انتشار  -10-6جدول 

 کد ساختمان 
CO XNO NO 2NO 

(tCO/y) (tNOX/y) (tNO/y) (tNO2/y) 
1 0.2392  0.9982 0.9083  0.0899  

2 -0.5004 0.3141 0.2811 0.0330 

12 0.0020 0.0274 0.0249 0.0024 

14 0.2041 0.0058 0.0052 0.0006 

15 -0.0040 0.2118 0.1937 0.0181 

16 0.3065 0.0130 0.0119 0.0010 

17 3.8461 -0.0238 0.0217 -0.0021 

 0.1429 1.4468 1.5465 4.0935 مجموع 
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 هادر ساختمان MRVو  M&Vنکات مهم در اجراي فصل هفتم: 

 هاي هوا به شرح زیر هستند:گیري آالیندهنکات مهم در بخش اندازه

بوده   XNOتجمیعی در قالب  هاي هوا به صورت  دهی اکسیدهاي نیتروژن به عنوان آالیندهگیري و گزارشاندازه  :1نکته  

 پرهیز شود.    2NOو  NOو از تفکیک آن به 

هاي  هاي هوا با واقعیت موجود در موتورخانهالمللی براي آالیندهبا توجه به اختالف زیاد میان ضرایب انتشار بین  :2ته  کن

در میان راهکارهاي  مشعل    میتنظ  کهیاحتراق انجام شود. در صورت  ز یآنال  ي ر یگها اندازههمه ساختمان  يبرا باید    کشور،

 انجام شود.  مشعل میبعد از تنظ قبل و دیباگیري اندازه ،کاهش انتشار باشد

گواهی کالیبراسیون  هاي بازرسی معاینه فنی موتورخانه انجام شده و  هاي هوا توسط شرکتگیري آالیندهاندازه  :3نکته  

 ها ارائه شود.در گزارشهاي معتمد آزمایشگاه صادر شده توسط

تمامی ها تهیه شده و  دهی نتایج آنگیري و ثبت و گزارش: یک روند مشخص و یکپارچه براي اجراي اندازه4نکته  

ارائه گزارششرکت  براي  قالب  آن  از  انرژي  ثبت  هاي خدمات  در  اختالف  از  ترتیب  بدین  تا  نمایند،  استفاده  هاي خود 

ارائه    7-1جدول  ها در  پذیر باشند. اطالعات ضروري در این گزارشهاي مهم پرهیز شده و نتایج با یکدیگر جمعداده

 اند.  شده

جویی در برق (به طور غیرمستقیم و به واسطه  هاي هوا ناشی از صرفهبراي برآورد میزان کاهش انتشار آالینده  :5نکته  

کاهش احتراق سوخت در نیروگاه)، از ضرایب انتشار در آخرین ترازنامه انرژي کشور استفاده شود و در این بخش امکان  

 گیري تجربی نیست. و نیازي به اندازه

 ها در هر ساختمان گیري آالیندهاطالعات ضروري در نتایج اندازه -7-1جدول 

 توضیحات  پارامتر  
 همراه با وضعیت (روشن یا خاموش بودن) و اجرا یا عدم اجراي تنظیم مشعل در هر یک  ها و ظرفیت هر یکتعداد دیگ 

 بر حسب درجه سانتیگراد دماس شعله
 حسب درجه سانتیگرادبر   دماي محیط 

2O  بر حسب درصد 
2CO  بر حسب درصد 

CO  بر حسبmg/kWh  یاppm 
XNO  بر حسبmg/kWh  یاppm 

 بر حسب درصد  هواي اضافی 
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 اي به شرح زیر هستند: نکات مهم در بخش انتشار گازهاي گلخانه

جویی انرژي، استفاده از ضرایب انتشار،  اي ناشی از اقدامات صرفهبراي برآورد کاهش انتشار گازهاي گلخانه  : 1نکته  

هاي برآورد باید مطابق با  گیري تجربی نیست. ضرایب انتشار و روش ترین نتایج را به دست داده و نیازي به اندازهدقیق

 شود، باشند. ) تدوین می1مل شماره  دستورالعملی که در این پروژه (با عنوان دستورالع

دهی باید تعیین و  میزان مصرف گاز طبیعی و برق ساختمان در شرایط خط مبنا و همچنین در دوره گزارش  :2نکته  

گزارش شوند. در برخی موارد، برآورد میزان کاهش مصرف انرژي به تنهایی کافی نبوده و به مقادیر مصرف قبل و بعد از 

 اجراي اقدامات نیاز است.  

اي بر اساس کاهش مصرف کل ساختمان محاسبه شده و نوع منابع مصرف  ي گلخانهمیزان کاهش انتشار گازها   :3نکته  

هاي  هاي هوا براي هر یک از دیگتاثیرگذار نیست؛ در صورتی که کاهش انتشار آالینده ها هگاز طبیعی و برق در محاسب

ها در یک موتورخانه موتورخانه با توجه به تنظیمات و آنالیز احتراق، متفاوت خواهد بود. البته با توجه به اینکه معموال مشعل 

پذیر نیست و  امکاندر یک ساختمان  ها  به تفکیک دیگ  هاي هوا داراي کنتور مجزا نیستند، برآورد کاهش انتشار آالینده

 ها استفاده کرد.  باید از میانگین آنالیز احتراق آن

بینی شده در جویی انرژي پیشاي بر اساس میزان صرفهگذاري کاهش انتشار گازهاي گلخانهتصدیق و صحه  :4نکته  

(صحهسال آینده  سالهاي  در  شده  محقق  یا  گذاشته  گذاري)  میهاي  انجام  و  (تصدیق)  برآورد  دلیل،  همین  به  شود. 

 ها نیز باید به شرح دو حالت زیر انجام شود:  دهی آنگزارش

 حالت اول: قبل از اجراي اقدامات  •

که اقدامات هنوز اجرا نشده و یا تازه آغاز شده است، براي برآورد کاهش انتشار  در این حالت با توجه به این 

شود. این مقادیر براي هر سال در بینی شده استفاده میجویی انرژي پیشاي از مقادیر صرفهگلخانهگازهاي  

گزارش میدوره  فرض  ثابت  انرژي  دهی  میزان  تصدیق  و  سال  هر  گذشت  از  پس  که  است  بدیهی  شوند. 

انتشار ناشی از  جویی شده، این مقادیر به روزرسانی خواهد شد. این گزارش به برآورد پتانسیل کاهش  صرفه

 هاي این گزارش در حالت اول قرار دارد.  پردازد. بنابراین محاسبهسازي انرژي میاجراي اقدامات بهینه
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 حالت دوم: پس از اجراي اقدامات  •

تصدیق شده و لذا کاهش جویی انرژي  در این حالت، پس از گذشت هر سال از اجراي اقدامات، میزان صرفه

دهی، مقادیر کاهش جویی انرژي محاسبه خواهد شد. بنابراین در دوره گزارشاس صرفهانتشار آن سال نیز بر اس 

که براي محاسبه کاهش انتشار از ضرایب انتشار استفاده انتشار براي هر سال متفاوت خواهند بود. با توجه به این

تعیین ضریب انتشار برق شبکه شود، ضرایب انتشار نیز باید هر ساله به روزرسانی شوند. به عنوان مثال، براي  می

 سراسري و ضریب اتالف شبکه در هر سال، باید از آخرین ترازنامه انرژي منتشر شده استفاده شود. 

 به شرح زیر است:   M&Vنکات مهم در بخش اجراي 

ها باید توسط شرکت خدمات انرژي مشخص باشد.  میزان اثرگذاري هر یک از راهکارها و زمان تاثیرگذاري آن : 1نکته 

 گذاري خواهد بود. تایید این موارد با نهاد (شرکت) تصدیق و صحه

 متغیرهاي مستقل در تدوین خطوط مبنا به طور کامل معرفی شوند.  :2نکته 

 ت آمده براي خطوط مبناي گاز و برق، باید موارد زیر بررسی شود:هاي بدسبراي ارزیابی مدل :3نکته 

 رگرسیون خطی باشد.   -

 ضرایب معادله مثبت باشد.   -

 باشد.   75/0بزرگتر از  ۱ضریب تعیین تعدیل شده -

 باشد.   0/ 25) کوچکتر از 2RMSEضریب تغییر ( -

- t  باشد.   20تا  2آماره هر کدام از پارامترها بین 

   باشد.   %5کمتر از  ۳گرایش آماري -

 

 

 
 
1 Adjusted R2 
2 Root Mean Square Error 
3 Bias 
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 گذاري دهی و صحهگیري، گزارشتدوین نظام اندازه  – بخش سوم
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 بخش سوم مقدمه 

 دهد:نتایج اقدامات زیر ارائه می  بخش سوم این گزارش

 ساختمان، شامل:  MRVتوسعه مدل اولیه نظام  .۱

o ها و نهادهاي دولتی و خصوصی و نمودارهاي گردش کار در  معرفی و نقش و نحوه ارتباط سازمان

 نامه بازار انرژي و محیط زیست. ینراستاي آی

o  هاي مورد نیاز.  تهیه دستورالعمل 

نفعان و تعیین ظرفیتها در هر یک از نهادها و گردآوري پیشنهادهاي اجرایی برگزاري جلسات مشورتی با ذي .۲

  . MRVگذاري و تائید صالحیت در نظام براي تدوین نظام تصدیق و صحه

 ها يریگشده بر اساس انجام اندازه   هیته  )MRV(  گذاريدهی و صحهگیري، گزارشاندازهنظام  و بهبود    يبازنگر .۳

 نفعان. و نظر مشورتی ذي لوتی پاهاي ساختمان در

 . ستیزطیو مح يانرژ  يسازنهینامه بازار بهنییهم راستا با الزامات آ یدهگزارش  هايقالب هیراا .۴

 ها. ترین روشنهایی بر اساس مناسب  يها دستورالعمل هیو ته نتدوی .۵

 .حقوقیو  صالحیت شخص حقیقیتدوین نظام تایید  .۶

 .لوتی ساختمان پا 10داده در  گاهیپا  جادیا  يبرا یافزار محاسبات نرم .۷

در این پروژه اختصاص یافته است. در ابتداي این فصل، رویکرد ادغام سه   MRVنویس نظام  به معرفی پیش  هشتمفصل  

، تشریح شده و سپس MRVفضاي حاکم بر پروژه، شامل فضاي بازار، فضاي اجراي پروژه و فضاي اصول تدوین نظام  

استخراج شوند.    متناسب با این پروژه  MRVهاي مورد نیاز در نظام  نقاط تالقی این سه فضا نمایان شده است تا مولفه

هاي مورد نیاز در  و شرح وظایف هر از بازیگران تدوین شده و در نهایت دستورالعمل  MRVفرآیند اجرایی پروژه به همراه  

دهی هاي گزارش) و دستورالعملV&Vگذاري ()، تصدیق و صحهM&Rدهی (گیري و گزارشهاي اندازهقالب دستورالعمل

 اند. المللی معرفی شدهبه مجامع بین

پردازد. افزودن مراحل ارزیابی، افزودن ایجاد شده است، می  MRVنویس نظام  فصل نهم به ارائه اصالحاتی که در پیش

گذاري و تعریف دبیرخانه  جویی انرژي، تعریف نهادهاي تصدیق و صحهگذاري بر صرفهگیري و صحهدستورالعمل اندازه
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MRV  هایی که براي اجرایی شدن نظام  از جمله این اصالحات هستند. در نهایت، فهرست دستورالعملMRV   ضروري  

 دستورالعمل است.   6هستند، در این فصل ارائه شده که شامل 

  کمک   جلساتاین  نفعان اختصاص یافته است.  بخش دیگري از این فصل، به تشریح جلسات مشورتی برگزار شده با ذي

حقیق به  هاي تدر این جلسات یافتهصورت گیرد.    نفعانبا اتفاق نظر تمام ذي  MRV  کنند تا اقدامات الزم براي تدوینمی

، اصالحات  نفعانذيپس از اخذ نظرات    ه وکنندگان رسیداشتراك گذاشته شده و دورنمایی از نظام مدنظر به اطالع شرکت

در این جلسات تالش شده است تا نقش و نحوه ارتباط سازمانی میان    .هاي اولیه اعمال شده استروي مدلالزم بر  

ها،  افزایی در مسیر اجراي پروژهها و تضاد منافع و بیشینه کردن همنفعان معرفی شده و راهکارهاي کمینه کردن هزینهذي

 مشخص شوند.  

نظر    فته است. این سه سناریو ازاختصاص یااند،  پیشنهاد شده  MRVفصل دهم، به معرفی سه سناریو که براي نظام  

گذاري و همچنین تایید صالحیت با یکدیگر متفاوت بوده و بسته به شرایط آتی کشور هر متولیان اجراي تصدیق و صحه

سازي انرژي و محیط  اندازي بازار بهینهو راه  MRVها قابل اجرا هستند. به توجه به اینکه اجرایی شدن نظام  یک از آن

هاي  ها و نهادهاي مختلف دولتی وابسته است، این سناریوها براي حالتبه همکاري و هماهنگی سازمان زیست در ایران

 اند. ها تعریف شدهمختلف تعامل میان این دستگاه

تدوین شده است   MRVدهندگان خدمات  با توجه به مطالب گردآوري شده در این پروژه، نظامی براي تایید صالحیت ارائه

 ت و گردش کار آن در فصل یازدهم این گزارش آمده است.  که شرح جزئیا 

اندازه ارائه دستورالعملMRVگذاري (دهی و صحهگیري، گزارشنظام  با  هاي اجرایی براي  ) تدوین شده در این پروژه 

کننده  ارائه  4تا    1هاي شماره  مراحل مختلف تکمیل شده است. این نظام به شش دستورالعمل نیازمند است که دستورالعمل 

اصول و    5جویی انرژي و کاهش انتشار بوده و دستورالعمل شماره  گذاري صرفهدهی و صحهگیري، گزارشفرآیند اندازه

نیز براي    6دهد. دستورالعمل شماره  گذاري را ارائه میالزامات مورد نیاز براي تایید صالحیت نهادهاي تصدیق و صحه

در سناریوهاي مختلف،    5المللی کاربرد دارد.  الزم به ذکر است که کاربران دستورالعمل شماره  امع بیندهی به مجگزارش

این دستورالعملها در فصل دوازدهم و پیوستهاي مربوطه ارائه  متفاوت بوده اما اصول، مفاهیم و الزامات یکسان است.  

 اند.  شده
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افزار محاسباتی در قالب فایل اکسل هوشمند به طور اختصاصی  یک نرمبراي دستیابی به هدف دیگر این مرحله از پروژه،  

پروژه بهینهبراي  محیطهاي  و  انرژي  نرمسازي  این  است.  تدوین شده  بازار،  قالب  در  ساختمان  در  قابلیت  زیست  افزار 

آن تمهید شده است.  پردازش اطالعات ورودي و تهیه نتایج خروجی را داشته و کلیه ضرایب و پارامترهاي مورد نیاز در  

افزار  افزار به پیوست این گزارش و توضیحات تکمیلی در فصل سیزدهم ارائه شده است. این نرمفایل الکترونیکی این نرم

 با اهداف زیر در این پروژه تدوین شده است:  

 هاي پایلوت  سازي در ساختمانهاي بهینهثبت و گردآوري اطالعات پروژه -

 جویی شدههاي هوا بر اساس میزان انرژي صرفهاي و آالیندهانتشار گازهاي گلخانهمحاسبه کاهش   -

 المللیدهی در بازار و مجامع ملی و بینهاي مورد نیاز براي گزارشارائه نتایج در قالب -

 بندي از کل گزارش و نتایج آن پرداخته است.  فصل چهاردهم نیز به جمع

 شناسی: روش 

 اجرا شده است: در این پروژه   MRVنویس نظام تدوین پیشهاي زیر براي گام

 ، بازیگران آن و نقش هر یک از آنها.  )1M3E(   سازي انرژي و محیط زیستبهینه   شناخت ابعاد مختلف بازار -۱

   :مطلوب این پروژه MRVل مشترك آنها با نظام مرور اسناد باالدستی و تعیین فص -۲

 سند.  14شامل  -

 :EEEBذیل پروژه ملی هاي مرتبط پروژهسایر مرور اسناد تدوین شده در  -۳

  ).2IREEMA(  سازي انرژيبازار بهینه مقاله از پروژه چندینیادداشت فنی و  6شامل  -

 .3M&Vصورتجلسات کارگروه  -

 هاي معتبر جهانی، از جمله:  ررسی راهنماها و مراجع سازمانب -٤

 )4GIZملی ( MRVدستورالعمل تدوین نظام  -

 
 
1 Market for Energy Efficiency and Environment (M3E) 
2 Iranian Energy Efficiency Market (IREEMA) 
3 Measurement and Verification (M&V) 
4 Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
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 )MRV  )۱UNEPدستورالعمل اجرایی  -

 ) MRV  )۲UNDPراهنماي چارچوب  -

 ) 3UNFCCCدر کشورهاي در حال توسعه ( MRVکتاب  -

 )  ٤WRI( MRVراهنماي شناخت  -

 : ساختمان در کشورهاي مختلف  بخش به ویژه در MRV  نظام المللیبین تجربیات مرور -٥

 هاي مختلف. در کشور MRVهاي نظام تطبیقی مطالعه -

 : ، شاملالمللی مرتبط با موضوع پروژه بررسی استانداردهاي ملی و بین  -٦

 (هر سه قسمت)  ISO 14064استاندارد  -

   ISO 14065استاندارد  -

   ISO 14066استاندارد  -

   ISO 17029استاندارد  -

 GHG Protocolاستانداردهاي  -

 مرتبط با ساختمان   CDMهاي  متدولوژي -

 .از همه موارد قبلی   ي کلیديهاآموزه تهیه درس -۷

آنها   MRVنظام    نفعانذي   شناسایی -۸ مسئولیت  و  نقش  ارزیابی  وزارت  و  شش  شرکت (شامل  و  هاي  خانه 

زیرمجموعه آنها، دو نهاد زیر نظر ریاست جمهوري، چهار سازمان دولتی، دو سازمان خصوصی، سه انجمن علمی 

 و غیره). 

   .بر اساس کارکردهاي اساسی قابل انتظار از آن MRVنویس نظام تدوین پیشو در نهایت،  -۹

 

 
 
1 United Nations Environment Programme (UNEP) 
2 United Nations Development Programme (UNDP)  
3 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
4 World Resources Institute (WRI)  
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 MRVنظام   نویسطراحی پیش: هشتمفصل 

مطلوب شناخته شده   MRVهاي کلیدي یک نظام  توجه به مطالعات مفصل انجام شده در فصول قبل، موازین و ویژگیبا  

با بازار بهینه  MRVو نکاتی که براي تدوین یک نظام   اند، استخراج  سازي انرژي و محیط زیست توصیه شدهمناسب 

سازي انرژي و محیط زیست در بخش ساختمان را  زار بهینهاي خواهد بود که الزامات باقالب این نظام به گونه اند.  شده

تدوین    M&Vاستفاده شوند. از سوي دیگر، این دستورالعمل با دستورالعمل    ها نامهبرآورده ساخته و در فرآیند صدور گواهی

اي که الزامات احتمالی یکدیگر را رعایت کرده و تداخلی از نظر  شده در همین طرح به طور یکپارچه خواهد بود، به گونه

 اجرایی نداشته باشند.

نشان داد که   ،در سایر کشورها که در گزارش اول پروژه به طور مفصل ارائه شد  MRVنظام  تجربیات    تحلیل  :1نکته  

   ، عبارتند از: تاکید شده است  آنهابر   مهمترین مواردي که

 هاهاي آنمسئولیتتعیین نفعان و ذيمشورت با  -

 سازي (توانمندسازي) آموزش و ظرفیت -

 دهی)شامل ثبت، گردآوري، کنترل کیفیت وگزارش ؛هاپایگاه داده (براي مدیریت دادهایجاد  -

  طرف و داراي صالحیتبی  ثالث )شخصنهاد (گذاري توسط صحه -

باید بر    MRVملی  و تاکید شده است که نظام  ذکر نشده    MRVالزامات خاصی براي تنظیم نظام    ،جزئیات در مورد سایر  

 . اساس شرایط هر کشور به طور اختصاصی طراحی شود

گزارش  الزمه   :2نکته   ملیارائه  دوساالنهبه  و  )1NC(  هاي  س  )2BUR(  روزرسانی  کردن    یمل  یسی نواههیو  دنبال  و 

رویکرد  توجه به این نکته مهم است که    ملی   MRVنظام    در طراحی  است.  MRVنظام  داشتن    ، یها و اهداف ملاستیس

اقدامات مناسب ملی    و  )3CDM(  مکانیزم توسعه پاك  هايپروژه  پیشبرداز پایین به باال براي کشورهاي درحال توسعه و  

 
 
1 National Communication 
2 Biennial Update Report 
3 Clean Development Mechanism 
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  ) 2NDC(  سند تعهدات ملی  رویکرد از باال به پایین براي دستیابی به اهدافبوده و  مناسب    )1NAMAs(   کاهش انتشار 

سازي انرژي و محیط زیست است)، رویکرد  بنابراین، با توجه به هدف این پروژه (که در راستاي بازار بهینهمناسب است.  

 از پایین به باال در پیش گرفته شده است.  

نظام    :3نکته   تدوین  اساس دستورالعمل  است،    MRVبر  منتشر شده  ملل  اقلیم سازمان  تغییر  کنوانسیون  توسط  که 

 MRVشود. بنابراین، نظام  انجام می  MRVگذاري در سطح ملی براي کشورهاي در حال توسعه از طریق مکانیزم  صحه

 در سطح ملی توسعه یافته باشد و   MRVخواهد بود که نظام    BURو    NCهاي  زمانی قابل استفاده براي تهیه گزارش 

 .  [1] سازي انرژي و محیط زیست) نشده باشدمحدود به بخشی خاص (مانند بازار بهینه

بندي  تقسیم  "شناسیروش"و    "ساختاري"توان به دو دسته  را می  MRVهاي تدوین و اجرایی نمودن نظام  چالش  :4نکته  

 اند.  خالصه شده 8-1جدول هاي پیشنهادي براي هر یک از این دو دسته در کارها و راهنمود. چالش

 MRVهاي اجراي نظام چالشها و راهکار -8-1جدول 

 راهکارهاي پیشنهادي  ها چالش
 ساختاري 

 ها، نظام ساختارمندي تدوین شود یک از سازمان با تعریف نقش و مسئولیت هر  هامشخص نبودن وظایف و نقش  –سیستم ملی غیرشفاف 
 سازي آموزش نیروي انسانی و ظرفیت  نفعان کمبود تمایل سیاسی در ذي 

 هاتدوین مکانیزم ارتباطی میان دستگاه  توان کم در هماهنگی میان نهادهاي ملی و پایین دست 
 موجودي انتشار ملی و اهداف آن سازي نسبت به اهمیت آگاه  ضعف در حفظ نیروي انسانی خبره 

 شناسی روش
 سازي و تامین منابع مالی براي آموزشظرفیت ظرفیت محدود فنی و تحلیلی

 هاي موفق دنیا و تبادل تجربیاتاستفاده از مدل  دهیظرفیت محدود براي مدیریت اطالعات و گزارش 
 ن یک سیستم جدید براي گردآوري اطالعات و تقویت زیرساختهاي موجود تدوی هاي فعالیت ملیکمبود اطالعات در مورد ضرایب نشر و داده 

 

 باید با سه فضا منطبق باشد:  MRVدهد که نظام مطالعات انجام شده در این طرح نشان می

 )M3Eسازي انرژي و محیط زیست ( بازار بهینه -1

 سازي انرژي و محیط زیست در ساختمانهاي بهینهاجراي پروژه  -2

 MRVاصول طراحی نظام  -3

 
 
1 Nationally Appropriate Mitigation Actions 
2 Nationally Determined Contributions 
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شود باید بتواند اصول ذکر شده در این گزارش براي تدوین یک نظام  به عبارت دیگر، نظامی که در این پروژه تدوین می

MRV    هاي دیگر از  ادغام کند. فضاي بازار و بازیگران آن به خوبی در پروژه  "اجراي پروژه "و    "بازار"را در دو فضاي

هاي آنها نیز در مدل مفهومی کنشهاي کلی بازیگران تبیین شده و برهم شناخته شده، مسئولیت  IREEMAجمله پروژه  

سازي انرژي و محیط زیست در ساختمان  بازار مشخص شده است. از سوي دیگر، مراحلی که براي اجراي یک پروژه بهینه

اند و در این فصل با توجه به موازین تدوین یح شدهباید انجام شود نیز شناخته شده هستند. این موارد در فصل دوم تشر

 دهد. ماتیک ارتباط مفهومی میان این فضاها را نشان میش 1-8شکل شود. تغییراتی در آنها ایجاد می MRVنظام 

هاي  اي تدوین شوند که در هر یک از مراحل اجراي پروژه، مسئولیتباید به گونه  MRVهاي نظام  نتیجه، دستورالعمل  در

   تبیین کند. را  آنها گذاريصحهروال دهی و گزارشنحوه ، هاي کلیدي شاخص گیريبازیگران بازار در رابطه با اندازه 

  از جمله اسناد باالدستی، استانداردها، تجارب جهانی و غیره، به افزایش دقت مطالعات انجام شده در این گزارش،  سایر  

 د. ن کنها کمک میاین دستورالعمل

 
 ارتباط مفهومی فضاهاي حاکم بر پروژه  -1-8شکل 

این  .  بازیگران بازار به صورت طولی و عرضی ایجاد شودهاي یکپارچه میان  هماهنگیمطلوب، باید    MRVدر یک نظام  

 امر با تطبیق موازین مربوط به هر یک از این سه فضا در این پروژه میسر شده است.  

M3Eبازار  مراحل پروژه

اصول طراحی 
MRV

 نظام
MRV 
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 مراحل پروژه  -8-1

سازي انرژي و محیط زیست در ساختمان به همراه بازیگران آنها را نشان  ل اجراي یک پروژه بهینهمراح  2-8جدول  

 دهد، که با ایجاد تغییراتی جزئی، به روزرسانی شده است.  می

 MRVمراحل اجراي پروژه به همراه  -2-8 جدول

شماره  
 مرحله 

 عنوان مرحله 
 بازیگران 

1 
 سازي شناسایی پتانسیل بهینه

 هاي استاندارد و غیره) مالک / شرکت خدمات انرژي (از طریق ممیزي انرژي، فهرست پروژه

2 
 تدوین و ارائه پروپوزال 

 مالک / شرکت خدمات انرژي  

3 
 ارزیابی پروپوزال 

 نهادهاي تخصصی و فنی

4 
 تائید شده و توسعه طرح  MRVو  M&Vهاي انتخاب شرکت

 MRVشرکت  /  M&Vمالک / شرکت خدمات انرژي /  شرکت 

5 
 انعقاد قرارداد

   کنندگان انرژيعرضه /  MRVشرکت  /  M&Vمالک / شرکت خدمات انرژي / شرکت  

6 
 تدوین خط مبنا  

 M&Vشرکت 

7 
 نصب و احداث 

 مالک / شرکت خدمات انرژي 

8 
 اندازي بر مبناي پروپوزالارزیابی تکمیل پروژه و راه

 M&Vشرکت 

9 
 جویی انرژي آزمایی صرفهگیري و راستیاندازه
 MRVشرکت  /  M&Vشرکت 

10 
 جویی شده و درخواست گواهی گزارش انرژي صرفه

 مالک /  شرکت خدمات انرژي 

11 
 جویی انرژي جویی با تائید کمیسیون صرفهو صدور گواهی صرفه  MRVو  M&Vارزیابی گزارش  

 جویی انرژي نهادهاي تخصصی و فنی / کمیسیون صرفه

12 
 انرژي ایرانجویی پس از دریافت مجوز از بورس انتشار گواهی صرفه

 کنندگان انرژي (ناشر) /  بورس انرژي ایران عرضه

13 
 مبادله گواهی (دو جانبه یا در بورس انرژي) 

 کننده انرژي با تعرفه باالمالک / شرکت خدمات انرژي / بورس انرژي ایران / مصرف 

14 
 دریافت حامل انرژي / تسلیم گواهی

 کننده انرژي با تعرفه باال مصرفکنندگان انرژي / مالک گواهی / عرضه

15 
 ابطال گواهی 

 کنندگان انرژي / نهادهاي تخصصی و فنی عرضه
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 MRVاند، مواردي هستند که در این پروژه (و با هدف ادغام نظام  در این جدول، مواردي که به رنگ قرمز نشان داده شده

بر آنها موثر یا از آنها متاثر است، نیز به رنگ قرمز و    MRVاند. همچنین، مراحلی که نظام  در مراحل پروژه) افزوده شده

 سایر مراحل به رنگ آبی هستند.

را انجام    MRVو همچنین امور مربوط به    M&Vهاي  فعالیتگذاري  هایی که قرار است امور مربوط به صحه: شرکتنکته

 اند.  اضافه شده MRVهاي دهند، در این مراحل با نام شرکت

 

 بازیگران بازار  -8-2

عالوه بر بازیگرانی که در مراحل مختلف پروژه معرفی شدند، بازیگران دیگري نیز در بازار فعال هستند که در این بخش  

 اند. معرفی شدههر یک به اختصار 

 شود. کننده انرژي با تعرفه پایین است که به عنوان مالک، صاحب یا میزبان پروژه نیز شناخته می: مصرفمالک 

کنندگان انرژي با تعرفه  کنندگان انرژي که تعرفه آنها باالتر از تعرفه مصرفمصرف  :کننده انرژي با تعرفه باالمصرف

 جویی انرژي را ایفا نمایند.  نقش خریداران گواهی صرفه M3Eتوانند در بازار  پایین است و می

انرژي خدمات  شرکت شرکت  اساس  :  بر  ارزیابی  انرژي،  ممیزي  جمله  از  انرژي  به  مربوط  مهندسی  خدمات  که  هایی 

 دهند.  استانداردهاي انرژي، پایش و مشارکت در اجرا را ارائه می

گذاري  گیري و صحههاي اندازه تعریفی که بتوانند شرایط تائید صالحیت براي اجراي طرح-تازه هاي  شرکت   :M&Vشرکت  

)M&V ربط (سازمان استاندارد ایران و یا سازمان برنامه و بودجه  توسط مراجع ذيجویی انرژي را احراز نموده و  ) صرفه

 بندي شوند. کشور) تائید صالحیت و رتبه

ها  ) بر فعالیتV&Vگذاري (تعریفی که بتوانند شرایط تائید صالحیت براي تصدیق و صحه -تازه هاي  شرکت   :MRVشرکت  

اندازه نتایج  انتشار گازهاي گلخانهگیري و گزارشو  ربط  هاي هوا را احراز نموده و توسط مراجع ذي اي و آالیندهدهی 

 بندي شوند. صالحیت و رتبه(سازمان استاندارد ایران و یا سازمان برنامه و بودجه کشور) تائید 
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هاي تجدیدپذیر و  سازي مصرف سوخت، ساتبا (سازمان انرژياین نهادها شامل شرکت بهینه  نهادهاي تخصصی و فنی:

وري انرژي برق)، سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري، سازمان ملی استاندارد  بهره

 شوند.  کشور میایران و سازمان برنامه و بودجه  

کمیسیون تخصصی شوراي عالی انرژي کشور و زیر نظر سازمان برنامه و بودجه کشور    جویی انرژي:کمیسیون صرفه

است که عالوه بر نمایندگان اعضاي شوراي عالی انرژي کشور، نمایندگان نهادهاي دیگري شامل وزارت راه و شهرسازي،  

 ایران نیز در آن حق راي دارند.  معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري، سازمان بورس و اوراق بهادار و اتاق بازرگانی 

الزم به ذکر است که شوراي عالی انرژي کشور متشکل از رئیس جمهور، وزیر نفت، وزیر نیرو، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت،  

معدن و تجارت، وزیر جهاد کشاورزي، رئیس سازمان انرژي اتمی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس سازمان  

 است.   برنامه و بودجه کشور

هاي  شرکت بورس انرژي ایران با هدف ساماندهی، پذیرش، نظارت و تسهیل انجام معامالت حامل:  بورس انرژي ایران

ا مجوز شوراي عالی بورس و اوراق بهادار به عنوان چهارمین بورس  ب  هاي انرژي،انرژي و اوراق بهادار مبتنی بر حامل

 .نمایده و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت میرسمی کشور به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شد

(ناشر):کنندگعرضه انرژي  فرآورده  ان  پخش  ملی  شرکت  و  توانیر  شرکت  ایران،  گاز  ملی  شرکت  و  منظور  نفتی  هاي 

هاي انرژي (گاز طبیعی، برق و سوختهاي مایع) را بر  هاي زیرمجموعه آنها است، که وظیفه انتقال و توزیع حاملشرکت 

 عهده دارند.   

یه شده است. مجددا  ته  3-8جدول  ي پروژه  تر شدن نقش هر یک از بازیگران معرفی شده در مراحل اجرا براي روشن

اي نقش  مرتبط هستند در این جدول به رنگ قرمز و سایر مراحلی که بازیگران در آنها ایف  MRVمراحلی که به نظام  

هاي اجراي پروژه با بازار و با نظام  ها و نقاط تالقی فعالیتاند. این جدول برهمکنشکنند به رنگ آبی نشان داده شدهمی

MRV کند. را به خوبی نمایان می 
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 نقش بازیگران در اجراي پروژه   -3-8 جدول

 شماره مرحله در اجراي پروژه  بازیگران  ردیف 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  * *   *   *  * *  * * مالک 1
   *   *   *  * *  * * شرکت خدمات انرژي   2
       * *  * * *    M&Vشرکت  3
       *    * *    MRVشرکت  4
 *    *        *   سازمان حفاظت محیط زیست   5
 *    *        *   سازي مصرف سوخت شرکت بهینه 6
 *    *        *   ساتبا  7
 * *  *       *     کنندگان انرژي (ناشر) عرضه 8
   * *            بورس انرژي ایران  9
     *           جویی انرژي کمیسیون صرفه 10
  * *             کنندگان انرژي با تعرفه باالمصرف 11
                سازمان استاندارد ایران  12
                سازمان برنامه و بودجه  13
                معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري  14

 

نیز    M3Eالزم به ذکر است که بازیگران ذکر شده در جدول فوق، عالوه بر ایفاي نقش در مراحل اجراي پروژه، در بازار  

به    MRVآنها اشاره شده و موارد مرتبط با    به   4-8جدول    در  هاي دیگري (از جمله نقش نظارتی و غیره) دارند، کهنقش

   اند. رنگ قرمز نشان داده شده

 بازیگران در بازار  هايشسایر نق -4-8 جدول

 ها در بازار سایر نقش بازیگران  ردیف 

  مالک 1
  شرکت خدمات انرژي   2
  M&Vشرکت  3
  MRVشرکت  4
 گازها به کمیسیون   MRVهاي انتشار گازها به پایگاه مرکزي ثبت داده /  ارسال گزارش ارسال داده سازمان حفاظت محیط زیست   5
 گاز به ناشر  MRVارسال گزارش  به پایگاه مرکزي ثبت داده /  جویی شدههاي گاز طبیعی صرفهارسال داده سازي مصرف سوخت شرکت بهینه 6
 برق به ناشر  MRVارسال گزارش جویی شده به پایگاه مرکزي ثبت داده /  هاي برق صرفه ارسال داده ساتبا  7
 پایگاه مرکزي ثبت داده  بهداده   ارسال کنندگان انرژي (ناشر) عرضه 8
 پایگاه مرکزي ثبت داده  بهداده   ارسال بورس انرژي ایران  9
 حل اختالف میان بازیگران/ گزارش به شوراي عالی   / MRVاجراي نظارت بر عملکرد بازار و صدور گواهی و  جویی انرژي کمیسیون صرفه 10
  کنندگان انرژي با تعرفه باالمصرف 11
 و خدمات انرژي  MRV و M&Vهاي بندي شرکتتائید صالحیت و رتبه سازمان استاندارد ایران  12
 و خدمات انرژي  MRV و M&Vهاي بندي شرکتصالحیت و رتبهتائید   سازمان برنامه و بودجه  13
 جویی انرژي گزارش عملکرد بازار به کمیسیون صرفه دریافت داده از پایگاه مرکزي ثبت داده / ارائه  معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري  14
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منطبق با موازین بازار و اجراي پروژه استخراج    MRVبا توجه به جداول باال، الزامات ضروري براي تدوین یک نظام  

 شود. گردد، که در ادامه شرح داده میمی

 MRVو شرکتهاي    M&Vاجراي پروژه، مالک و شرکت خدمات انرژي باید به فهرستی از شرکتهاي    4در مرحله    -1

دسترسی داشته باشند تا بتوانند از بین آنها انتخاب و براي عقد قرارداد وارد مذاکره شوند. در اینجا  صاحب صالحیت براي  

 نها پاسخ داده شود:  به آ MRVشود که باید در نظام  باید سه سوال مطرح می

 شوند؟  ها توسط چه نهادي تائید صالحیت میاین شرکت -

 شوند؟ و چه دستورالعملی، تائید صالحیت میکدام استاندارد(ها) توسط  هااین شرکت -

هاي خدمات انرژي در کشور نیاز به تغییر ندارد. در  شود که رویه جاري براي تائید صالحیت شرکتدر اینجا فرض می

 هاي خدمات انرژي نیز باید پاسخ داده شود.  این صورت، هر سه سوال باال براي تائید صالحیت شرکتغیر 

 ملی  مرکز ها،شرکت صالحیت تایید مرجع تنهااستانداردهاست و   اساس بر  هاشرکت صالحیت تاییددر پاسخ به سوال اول،  

  شرکتهاي خدمات انرژي و شرکتهاي  صالحیت تایید به  قادر که  است  (زیر نظر سازمان ملی استاندارد ایران)  صالحیت تایید

M&V   6در یادداشت فنی شماره    هست. نیز  IREEMA  ]9[    مسئولیت تائید صالحیت این شرکتها بر عهده سازمان  نیز

انرژي و   خدمات هايعنوان شده است که شرکت   از سوي دیگر، در یادداشت مذکور  استاندارد ایران گذاشته شده است.

رتبه تایید بودجه و برنامه سازمان توسط   M&Vهاي  شرکت  این سازمان شرکت بندي میو  در حال حاضر،  هاي  شوند. 

هاي فعلی، قدرت مالی و تعداد  خدمات انرژي را در سه رده مختلف بر اساس معیارهایی مانند عملکرد گذشته، فعالیت

 نفعان مطرح و مرتفع گردد. این ابهام باید در جلسات مشورتی با ذيکند. بندي میدیده رتبهکارکنان آموزش 

ها  که در حال حاضر مرکز ملی تأیید صالحیت ایران توانایی احراز صالحیت شرکت  شود در صورتیپیشنهاد میهمچنین،  

سازي انرژي در ساختمان،  هاي بهینهرا ندارد، در مورد پروژه  ISO 14066و    ISO 14065  ی نظیربر اساس استانداردهای

 بگذرانند را  M&V دوره  و  کرده اخذ را  صالحیت احراز  شرایط صورتیکه  در  خدمات انرژي هايشرکت حداقل در کوتاه مدت،  

 موضوع این  بازار اجراي  تسریع براي  .کنند فعالیتنیز  M&V شرکت  عنوان به بتوانند ،هاي الزم را کسب کنندشایستگی و

داراي    خدمات انرژيهاي  ، شرکتIREEMA  [20]پروژه    4بر اساس یادداشت فنی شماره  گیرد.   قرار  اولویت در  تواندمی
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 الزم که  هرچند بگیرند،  عهدهر  ب پروژه  توسعه و  گذاري سرمایه کنار  در  گیري را توانند مسئولیت اندازهمی  M&Vصالحیت  

 کند. اجرا را  شده  گیريمقادیر اندازه تصدیق  و آزمایی راستی بحث ثالثی شرکت است

در حال حاضر،  است.    بندي ناظرانها و رتبه بندي پروژهمقیاسنکته مهم دیگري که در ادامه این موضوع باید مطرح شود،  

هایی که هزینه راهکارهاي اجرا شده در  شود که براي طرحپیشنهاد میها وجود ندارد.  بندي پروژه معیاري براي مقیاس

هاي واقع در محدوده معامالت بزرگ از ناظران  محدوده معامالت کوچک و متوسط است از ناظران حقیقی و براي طرح

سال سابقه کار    5شود به عنوان مثال، به ازاي هر  بندي نفرات حقیقی پیشنهاد میدر مورد رتبه  حقوقی استفاده شود.

، یک ظرفیت به مقدار  MRVیا    M&Vسازي انرژي یا کاهش انتشار کربن و یا سه سابقه موفق در زمینه  مرتبط با بهینه

شود بر اساس سابقه کار شرکت، تعداد بندي ناظران حقوقی پیشنهاد میدر مورد رتبه  زمان فرد اضافه شود.مجاز کار هم

بندي  اند، سازوکار و امتیازبندي به منظور رتبههاي آموزشی را گذراندهداد نیروهایی که دورههاي مرتبط انجام شده و تعپروژه

 نفعان قابل بررسی است. این موضوع نیز در جلسات همفکري با ذي  ها صورت گیرد.شرکت

و   M&Vي  ها شود که نهادهاي تخصصی و فنی مسئولیت آموزش افراد براي احراز صالحیت در فعالیتپیشنهاد می   -2

MRV  :را بر عهده گیرند. در اینجا نیز باید به سواالت زیر پاسخ داده شود 

 هاي آموزشی باید آموزش داده شوند تا پس از طی آنها، صالحیت افراد تائید شود؟ چه دوره -

 ها توسط کدامیک از نهادها برگزار شوند؟  این دوره  -

دار  را عهده M&Vهاي مصرف سوخت مسئولیت آموزش و آزمون دورهسازي به عنوان مثال، در حال حاضر شرکت بهینه

ها مشخص شوند. به عنوان نیز باید متولیان این مسئولیت  MRVهاي آموزشی مورد نیاز در نظام  است. براي سایر دوره

 شوند: هاي زیر پیشنهاد می مثال، دوره

 سازمان حفاظت محیط زیست.  توسط ISO 14064دوره برآورد موجودي انتشار بر اساس استاندارد   -

  ISO 14066و    ISO 14065اي بر اساس استانداردهاي  گذاري گازهاي گلخانهدوره الزامات تصدیق و صحه -

 توسط سازمان ملی استاندارد (مرکز ملی تائید صالحیت ایران).  

دوین نمایند. الزم است تا  اجراي پروژه، مالک به همراه شرکت خدمات انرژي باید پروپوزال پروژه را ت   2در مرحله    -3

هاي  اي و آالیندهجویی انرژي، موازین برآورد میزان کاهش انتشار گازهاي گلخانهعالوه بر موازین حاکم بر برآورد صرفه
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دستورالعملی  هوا نیز مشخص باشد، تا در از مرحله تکمیل پروپوزال این موارد وارد شوند. بنابراین در اینجا الزم است تا  

) انتشار تدوین شده و در دسترس قرار گیرد. الزم به ذکر است که نهادهاي  1M&Rدهی (گیري و گزارشبراي برآورد اندازه

 کنند، باید بر اساس همین دستورالعمل اقدام کنند.  ارزیابی می 3در مرحله هاي دریافتی را تخصصی و فنی که پروپوزال

اندازه  M&Vهاي  شرکت  9در مرحله    -4 در همین  دهند.  جویی انرژي را انجام میآزمایی صرفه گیري و راستیمراحل 

انجام گیرد. بنابراین در این   MRVهاي  گذاري) برآوردهاي کاهش انتشار نیز توسط شرکتآزمایی (صحه مرحله باید راستی

 دسترس قرار گیرد. ) انتشار تدوین شده و در Vگذاري ( مرحله الزم است که دستورالعملی براي صحه 

گذاري کنند و به یک ارزیاب مستقل حقیقی یا هاي خود را صحهتوانند به طور مستقل فعالیتنمی  M&Vهاي  شرکت  -5

در بازار انجام شود. بنابراین باید به سواالت زیر پاسخ    MRVتواند توسط افراد یا شرکتهاي  حقوقی نیاز دارند. این کار می

 داده شود: 

 توسط افراد حقیقی بر اساس چه دستورالعملی انجام شود؟ M&Vهاي گذاري عملکرد شرکتصحه -

 بر اساس چه دستورالعملی انجام شود؟  MRVشرکتهاي  توسط M&Vهاي گذاري عملکرد شرکتصحه -

پس از برگزاري  هاي ذکر شده در این بخش اشاره شده است، اما  به موازینی براي تدوین دستورالعمل  3-4در بخش  

 . پاسخ دادبا جزئیات بیشتري به این موارد توان نفعان میجلسات مشورتی با ذي 

 ها  و دستورالعمل اجرایی فرآیند -8-3

موجود و با در نظر گرفتن    M3Eسازي انرژي و محیط زیست در ساختمان در بستر بازار  فرآیند اجراي یک پروژه بهینه

 MRVان داده شده است. در این شکل نیز فرآیندهایی که به نظام نش 2-8شکل  ، در MRVعوامل الزم براي یک نظام 

 اند.  مرتبط هستند، با رنگ قرمز مشخص شده 

توان فرآیندهاي اجرایی را با جزئیات بیشتري  نفعان میدر مرحله بعدي پروژه و پس از برگزاري جلسات مشورتی با ذي

رآیندهاي قرمز رنگ، دستورالعمل مربوطه شناسایی و کلیات در این مرحله، کافی است که براي هر یک از فتدوین کرد.  

 آن تدوین شود.

 
 
1 Measurement and Reporting (M&R) 
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 MRVفرآیند اجراي پروژه در بازار به همراه  -2-8شکل 
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اي و  گیري کاهش انتشار گازهاي گلخانه در فرآیند تدوین پروپوزال، نیاز به دستورالعملی براي نحوه محاسبه یا اندازه   -1

دهی آن است؛ تا بدین وسیله میزان اثربخشی اجراي پروژه بر کاهش انتشار نیز مشخص شود.  هاي هوا و گزارشآالینده

تورالعمل باید تدوین شده و از اولین مراحل اجراي پروژه، در دسترس شرکت خدمات انرژي و مالک قرار  بنابراین این دس 

شود نیز از همین دستورالعمل  داشته باشد. در فرآیند ارزیابی و تائید پروپوزال که توسط نهادهاي تخصصی و فنی انجام می

 شود.  براي ارزیابی استفاده می

هاي احراز  هاي تائید صالحیت شده (یا تیمنیاز به فهرستی از شرکت   MRVو    M&Vهاي  ت در فرآیند انتخاب شرک   -2

شرایط شده) است؛ که این فهرست باید توسط سازمان ملی استاندارد ایران و یا سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین در  

 دسترس قرار گرفته باشد. بنابراین، در اینجا به دستورالعمل(هایی) براي تائید صالحیت و یا احراز شرایط نیاز است.  

گیري،  هایی که در فرآیندهاي آینده در پروژه براي اندازهرفین قرارداد باید به دستورالعملدر فرآیند عقد قرارداد، همه ط  -3

 کند.  گذاري استفاده خواهند شد، دسترسی داشته باشند. این فرآیند، دستورالعمل جدیدي را ایجاب نمیدهی و صحهگزارش

گیري و  شود، به دستورالعملی براي اندازهم میانجا M&Vدهی که توسط شرکت گیري و گزارشدر فرآیندهاي اندازه -4

با  M&Rهاي هوا (اي و آالیندهدهی گازهاي گلخانهگزارش بتواند مدارکی تهیه کند که مطابق  تا شرکت  نیاز است   (

 M&Vگیرد. همچنین، در این مرحله به دستورالعمل  مورد ارزیابی قرار می  MRVموازینی باشد که در آینده توسط شرکت  

 است.  در کشور جویی انرژي نیاز است که در حال حاضر داراي رویه جاري و مشخصی برآورد صرفه براي

گذاري  قرار است انجام شود، به دستورالعملی براي تصدیق و صحه  MRVآزمایی که توسط شرکت  در فرآیند راستی  -5

)V&Vهاي شرکت ) عملکرد فعالیتM&V هاي هوا  اي و آالیندهدهی انتشار گازهاي گلخانه در رابطه با برآورد و گزارش

جویی شده نیز در این مرحله  در ارتباط با انرژي صرفه  M&Vهاي  گذاري بر عملکرد شرکت نیاز است. عالوه بر این، صحه

سازي همه این  صورت یکپارچهاي جاري در کشور براي آن موجود است، اما در  شود که در حال حاضر رویهانجام می

 در نظر گرفت.   MRVتوان دستورالعمل جدیدي براي آن در قالب نظام اقدامات می

جویی انرژي که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و سپس با تائید  در مرحله ارزیابی درخواست صدور گواهی صرفه  -6

هاي انجام شده در پروژه گذاري فعالیتتصدیق و صحه  شود، به دستورالعملی برايجویی انرژي انجام میکمیسیون صرفه 
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هاي  باید باشد که توسط شرکت   V&Vنیاز است. این دستورالعمل مشابه همان دستورالعمل    M&Vهاي  توسط شرکت

MRV کند. شود. بنابراین، این بند نیز دستورالعمل جدیدي را ایجاب نمیاستفاده می 

اندازهشود که دستورالعملگرفته می با توجه به نکات گفته شده، نتیجه   تائید  گیري، گزارشهاي مختلفی براي  دهی و 

سازي  هاي بهینهگذاري و تصدیق ادعاها در مراحل مختلف اجراي پروژهها و همچنین صحه ها و شرکتصالحیت تیم

 قبل ها با توجه به سواالت مطرح شده در بخش  نیاز است. فهرست این دستورالعمل  M3Eانرژي و محیط زیست در بازار 

ها نیز در  ت. استاندارد(هاي) مربوط به تدوین هر یک از این دستورالعملاس  3-8شکل  شرح  و توضیحات این بخش، به  

در بازار کاربرد نداشته اما   هاي دیگري نیز باید به این فهرست افزوده شود کهاین پروژه مشخص شده است. دستورالعمل

ها بر اساس اصول  المللی استفاده خواهد شد. این دستورالعملدهی به مجامع بیناز نتایج فعالیتهاي بازار براي گزارش

 تدوین خواهند شد.  MRVطراحی ذکر شده در مورد نظام  

 
 MRVهاي پیشنهادي براي نظام دستورالعمل -3-8شکل 

هاي آبی رنگ مشخص شده است.  در فرآیند اجرایی پروژه در دایرهها  هر یک از دستورالعملمحل کاربرد  ،  4-8شکل    در

 تند. ) هس3-8شکل  (در  هاي ذکر شده بیانگر شماره دستورالعمل مربوطهشماره

)ISO 17029و ISO 14066بر اساس ( M&Vهايدستورالعمل تائید صالحیت شرکت-1

)ISO 17029و ISO 14066بر اساس ( MRVهايدستورالعمل تائید صالحیت شرکت-2

)ISO 14066بر اساس (ايگذاري انتشار گازهاي گلخانهدستورالعمل احراز شرایط افراد براي تصدیق و صحه-3

)EMEPو CDMو ISO 14064-2بر اساس () M&R(دهی انتشار گیري و گزارشدستورالعمل اندازه-4

)ISO 14065و ISO 14064-3بر اساس ()V&V(گذاري انتشار دستورالعمل تصدیق و صحه-5

)ISO 17029بر اساس (MRVهاي توسط شرکتM&Vهاي گذاري عملکرد شرکتدستورالعمل صحه-6

)BURو NCبر اساس (المللی دهی به مجامع بیندستورالعمل گزارش-7
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 ها در فرآیند اجرایی پروژه دستورالعملمحل کاربرد  -4-8شکل 
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 نویس : اصالح پیش نهمفصل 

آن دسته از  برگزار شد.    MRVنفعان نظام  در بخش دیگري از اقدامات انجام شده در این فاز، جلسات مشورتی با ذي

هاي  انجمن شرکت  ازعبارتند    سازي انرژي و محیط زیست نیز هستند،که بازیگران اصلی بازار بهینه  MRVنفعان نظام  ذي

وري برق (ساتبا)، سازمان  هاي تجدیدپذیر و بهرهسازي مصرف سوخت (ایفکو)، سازمان انرژيخدمات انرژي، شرکت بهینه

حفاظت محیط زیست، شرکت ملی گاز ایران، شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر)، بورس  

نفعان به حضور در  جه، مرکز ملی تائید صالحیت و سازمان ملی استاندارد ایران. این ذيانرژي ایران، سازمان برنامه و بود

 ها در خصوص موارد زیر تبادل نظر شده است: چهار دوره جلسه دعوت شده و با نمایندگان آن

   ها)ها و مسئولیتها، نقش(شامل گردش کار، بازیگران، دستورالعمل MRVنویس نظام معرفی پیش  -

 منسجم   MRVنیازهاي الزامی براي تدوین یک نظام  -

 MRVهایی جدید براي نظام هاي پیشنهادي براي تعریف یا ایجاد بازیگران و بخشگزینه -

 MRVنفع براي ایفاي نقش در نظام هاي ذيهاي موجود در سازمانظرفیت -

 1M3Eدر بازار  MRV اقدامات الزم براي رفع موانع اجرایی و تضادها به منظور تسهیل ادغام نظام -

 اند.  ارائه شده 7پیوست هاي مربوطه در خالصه شده است. صورتجلسه 1-9جدول  مشخصات جلسات برگزار شده در

 نفعان مشخصات جلسات مشورتی با ذي -1-9جدول 
 دستورجلسه  مدعوین  تاریخ جلسه 

 25/03/99 اول 

زیستحفاظت  سازمان   تجارت  محیط  و  معدن  صنعت،  وزارت   ،
،  معاونت علمی و فناوري،  وزارت امور خارجه(صمت)، ایفکو، ساتبا،  

صالحیت تائید  ملی  بودجه،  مرکز  و  برنامه  ملی ،  سازمان  سازمان 
 ، پژوهشگاه نیرو. استاندارد

شناسایی   و  پیشنهادي  نظرات  دریافت  و  پروژه  معرفی 
 هاي موجود در هر سازمان در راستاي اجراي پروژه. پتانسیل 

 . هاي خدمات انرژيانجمن شرکت 03/04/99 دوم 
شناسایی   و  پیشنهادي  نظرات  دریافت  و  پروژه  معرفی 

 در راستاي اجراي پروژه. ها هاي موجود در شرکتپتانسیل 

 10/04/99 سوم 
زیست، محیط  حفاظت  ساتبا،ایفکو  سازمان  تائید مرکز    ،  ملی 
 . صالحیت، سازمان ملی استاندارد

تعیین نهاد مرجع براي تائید صالحیت و تعیین ماهیت نهادهاي  
 گذاري. تصدیق و صحه 

 17/04/99 چهارم 
، شرکت ملی گاز ایران، بورس انرژي سازمان حفاظت محیط زیست

 ایران، سازمان برنامه و بودجه،  

ماهیت نهادهاي  تعیین نهاد مرجع براي تائید صالحیت و تعیین  
نظام  تصدیق و صحه  ادغام  تعیین ضوابط  با    MRVگذاري و 

 سازي انرژي و محیط زیست.  بازار بهینه 

 
 
1 Market for Energy Efficiency and Environment  
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اند. این تغییرات بر اساس  ارائه شده  بخشاند در این  اعمال شده  MRVنویس نظام  اصالحات مورد نیازي که بر پیش

 سازي فرآیندها به پیشنهاد مشاور هستند.  نفعان و یا بهینههاي مشورتی با ذينظرات دریافت شده در جلسه

 گذاريتعریف نهادهاي تصدیق و صحه  -1-9

را باید به    گذاري آنکند و بخش صحهرا تهیه و آنرا اجرا می  M&Vاساس تجربه موجود، شرکت خدمات انرژي مدل  بر  

نیز به بارها آن اشاره شده بود    IREEMAهاي پروژه  که در گزارش  "M&Vهاي  شرکت "شخص ثالث بسپارد. عبارت  

ن تهیه  در دنیا، شرکت یا نهادي که تنها وظیفه آ  MRVرساند. به عالوه، در دیگر ساختارهاي نظام  مفهوم مشابهی را می

اندازي پروژه و  شود. بنابراین، در گردش کار پیشنهادي باید وظایف تدوین خط مبنا، راهباشد، یافت نمی  M&Vو اجراي  

را نهاد یا شرکت دیگري انجام دهد    گذاري آنانرژي بوده و مراحل تصدیق و صحه  تهاي خدمابازنگري بر عهده شرکت

گذاري (مانند  ، که سایر وظایف مرتبط با صحهشودنامیده می)  V&VBsگذاري (صحهکه در این پروژه نهادهاي تصدیق و  

سازي انرژي و محیط به  کاهش انتشار) را نیز بر عهده خواهند داشت. در این صورت، تمامی اقداماتی که در بازار بهینه

 گذاري مرتبط باشند، به طور یکجا در این نهادها تجمیع خواهند شد. تصدیق و صحه

ربط،  صالحیت توسط نهادهاي ذي  تایید  ) پس از دریافتV&VBsگذاري (الزم به ذکر است که نهادهاي تصدیق و صحه

ها، مالك ارزیابی در  یه صادر شده توسط آنتاییدبه عنوان معتمد نهادهاي فنی تخصصی در بازار فعالیت خواهند نمود و 

 نهادهاي فنی تخصصی خواهد بود.  

طرف براي تصدیق ) به صورت اشخاص حقوقی، مستقل و بی V&Vگذاري (هاي تصدیق و صحهوجود شرکت   :1نکته  

جویی انرژي به صورت مطلق بوده  گذاري صرفهگذاري در بازار ضروري است. این ضرورت براي تصدیق و صحهو صحه

که بحث تجارت    ) نسبی است. در صورتی1ه  هاي هوا (با توجه به نکتاي و آالیندهولی براي کاهش انتشار گازهاي گلخانه

ها) مطلقا ضروري خواهد بود. گذاري کاهش انتشار نیز (توسط این شرکتانتشار نیز به بازار اضافه شود، تصدیق و صحه

هاي تصدیق  نفعان بازار است. شرکتهاي احتمالی و تضاد منافع میان ذيمهمترین دلیل این امر، پیشگیري از سوءاستفاده

 نفع باشند.  جویی انرژي و انتشار ذيهاي افزایش یا کاهش صرفهگذاري نباید در هیچ یک از حالتحهو ص

نفع هستند جویی انرژي و سازمان حفاظت محیط زیست در بحث کاهش انتشار ذيدر بحث صرفه  ایفکوساتبا و  :  2نکته  

 دانند:و به همین دلیل خود را محق در تنظیم مقررات و نظارت بر دو حوزه زیر می
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 نجام شود) گذاري ا نهادهاي تصدیق و صحهگذاري (که قرار است توسط روش تصدیق و صحه -1

 (که قرار است توسط نهاد اعتباربخشی انجام شود) گذاري نهادهاي تصدیق و صحه صالحیت  تاییدروش  -2

سپاري  ها را برونبه عبارت دیگر، این سه نهاد تخصصی و فنی از یک سو امکان اجراي این موارد را راسا نداشته و باید آن

باید از رعایت موازین فنی و تخصصی   ها،یا تفویض اختیار کنند و از سوي دیگر به دلیل ماهیت تخصصی بودن این حوزه

 در اجراي این موارد اطمینان حاصل نمایند.  

پیش روي این پروژه متصور است. رویکرد اول تنها متمرکز بر بازار    MRVدو رویکرد کلی براي تدوین نظام    :3نکته  

تر براي امکان  نگاهی جامع  سازي انرژي و محیط زیست و محدود به ساختمان و در سطح ملی بوده و رویکرد دومبهینه

نفعان، تصریح  المللی در آینده دارد. در جلسات مشورتی برگزار شده با ذيو با اعتبار بین  MRVها به نظام  ورود سایر حوزه

را    اندازي آنگیري است و افزودن هر مانعی دیگري بر سر راه آن، احتمال عدم راهشد که این بازار هنوز در حال شکل

اهد داد. بنابراین مقرر گردید که رویکرد اول در اولویت قرار گرفته و پیشنهاداتی نیز براي رویکرد دوم براي  افزایش خو

 توسعه بازار در آینده ارائه شود.  

محیط زیست که توسط شوراي عالی انرژي کشور تصویب شده است،   و انرژي  سازي بهینه بازار ایجادنامه  آئین:  4نکته  

ها را مسئول  و ساتبا را به ترتیب به عنوان نهادهاي تخصصی و فنی از طرف وزارتین نفت و نیرو معرفی کرده و آن  ایفکو

کننده  ان عرضهت توانیر به عنوک و شرایران  شناخته است. این امر ممکن است با منافع شرکت ملی گاز    MRVتدوین نظام  

هاي متعدد در  اخالل ایجاد نماید. پس از بررسی  MRVگیري بازار و نظام  انرژي (ناشر) در تضاد بوده و در روند شکل

نامه مذکور به عنوان باالترین سند باالدستی نفعان، تا توافق جامع میان این نهادها در آینده، آئینجلسات مشورتی با ذي

 شود.  شناخته می

سازي داري در بازار بهینههاي هوا، خاستگاه اولویتاي و آالیندهدر حال حاضر، کاهش انتشار گازهاي گلخانه:  5نکته  

ها در اولویت دوم  دهی آنجویی انرژي، محاسبه و گزارشانرژي و محیط زیست ندارد و به همین دلیل نسبت به صرفه

هاي کاهش انتشار نیز در درجه  یف بازار کربن و تجارت انتشار، گواهیقرار دارد. این احتمال وجود دارد که در آینده با تعر

هاي  نفعان بر این است که اجراي پروژه و استفاده از گواهیباالتري از اهمیت قرار گیرند. به همین دلیل، ترجیح ذي

تشار نبوده و مستقل از  سازي انرژي و محیط زیست در ایران، وابسته به بخش کاهش انجویی انرژي در بازار بهینهصرفه
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شود جا نیز مجددا اشاره میاندازي بازار ارائه شده است. در اینپذیر باشد. این پیشنهاد به منظور تسهیل در راهآن امکان

 ارز دانست. جویی انرژي و کاهش انتشار را همتوان صرفهاندازي تجارت انتشار میکه در صورت راه

ب  :6نکته   نهاد صالحه  استوجود یک  اختالف ضروري  امرراي حل  این  براي   .  ) بودجه  و  برنامه  عاملیت  سازمان  با 

 . شودسازي انرژي و محیط پیشنهاد مینامه ایجاد بازار بهینهبر اساس آئین جویی انرژي)کمیسیون صرفه

 افزودن مراحل ارزیابی  -2-9

دهی کاهش انتشار  گیري و گزارشو مدل اندازه  M&Vباید شامل مدل    شرکت خدمات انرژيپیشنهاد تهیه شده توسط  

گذاري برسد، تا  یک نهاد تصدیق و صحه تاییدها پس از ارزیابی به هاي هوا بوده و این مدلاي و آالیندهگازهاي گلخانه

ري پس از ممیزي انرژي  گذا یک مرحله ارزیابی و صحه  لذاها را داشته باشند.  آن  تاییدامکان    تخصصی و فنینهادهاي  

 برساند.   V&VB یک تاییدهاي خود را به باید مدل  شرکت خدمات انرژيشود، که در این مرحله اضافه می

 M&Vافزودن دستورالعمل   -9-3

و اجراي آن در حال حاضر به یک رویه جاري در کشور تبدیل شده و از معتبرترین    M&Vکه طراحی برنامه  با توجه به این 

شود، تدوین دستورالعملی مجزا براي آن جزء اهداف این پروژه نبود. با این حال، به منظور  ها استفاده میمراجع براي آن 

دستورالعمل  "دستورالعملی با عنوان  شوند،  هایی که در این پروژه تدوین میحفظ یکپارچگی و کامل بودن دستورالعمل

خواهد  اضافه    MRVنویس نظام  هاي قبلی در پیشفهرست دستورالعملبه    "جویی انرژيدهی صرفهگیري و گزارشاندازه

 شد. 

 MRVمتولی و دبیرخانه   -4-9

هاي  المللی است و خروجی پروژههاي بینبا توجه به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست مسئول ملی تهیه و ارسال گزارش

شود که این سازمان متولی شود، پیشنهاد میها تلقی میهاي این گزارشانجام شده در بازار نیز به عنوان یکی از ورودي

هاي مشورتی این موضوع در جلسهعاونت علمی ریاست جمهوري گزارش دهد.  پایگاه مرکزي داده بوده و این سازمان به م

 نفعان مورد توافق قرار گرفته است.  با ذي

 هاي زیر باشد:  داراي ویژگیدر این سازمان تشکیل شده و  MRVشود که دبیرخانه پیشنهاد می
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) را به طور  V(  گذاري) و صحهR(  دهی)، گزارشM(   گیريهاي اندازهاین دبیرخانه مسئولیت هر یک از بخش .۱

 جداگانه اما یکپارچه دنبال نماید. 

 دهی در دو محور زیر در این سازمان ایجاد شود:  پایگاه داده براي ثبت و گزارش .۲

o ۱هاي مربوط به وضع موجود انتشارداده   

o ۲سازي و کاهش انتشارهاي بهینههاي مربوط به پروژهداده  

در کشور پشتیبانی نماید و محدود به بازار  را  هاي انرژي و انتشار  مسئولیت ارتباط با تمامی بخشاین دبیرخانه   .۳

ها وجود داشته و اقدامات متعددي هاي فراوانی در سایر حوزهسازي انرژي و محیط زیست نباشد. پتانسیلبهینه

انرها و بخش خصوصی در بخشدر وزارتخانه ژي و تغییر کاربري اراضی هاي صنعت، کشاورزي، ساختمان، 

سازي این ترین جایگاه را براي گردآوري و یکپارچهانجام شده است و به نظر می رسد که این دبیرخانه مناسب

 کشور است.  ) ۳NDC( سند تعهدات ملی ها بهاقدامات و اتصال آن

گذاري نقش کلیدي  نهادهاي تصدیق و صحهتواند در ایجاد و توسعه ارتباطات میان متقاضیان و  این دبیرخانه می .۴

 ایفا نماید.  

 ایفا نماید.  موثري نیز نقش  MRVو توانمندسازي ارکان مختلف نظام  تواند در آموزشاین دبیرخانه می .۵

 

 نهایی ساختار اصالح شده -5-9

هاي  نیز تغییر خواهند کرد. عناوین و شماره  MRVبا توجه به تغییرات ذکر شده، دستورالعملهاي الزم براي اجراي نظام  

 است.   1-9شکل  ها به شرحاین دستورالعمل

 
 
1 Baseline GHG Accounting 
2 Mitigation Actions 
3 Nationally Determined Contribution  
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 MRVمورد نیاز در نظام  نهایی هايدستورالعمل -9-1شکل 

کار براي  نیز تغییر خواهد کرد. این گردش  MRVکار (فرآیند اجرایی) بازار به همراه  با توجه به اصالحات ذکر شده، گردش

 اند. اند، متفاوت بوده و به طور جداگانه تدوین و ارائه شدههر یک از سناریوهایی که در فصل سوم تعریف شده

جویی انرژي  دهی صرفهگیري (تخمین) و گزارشبه ترتیب مربوط به اندازهکه    2و    1هاي شماره  دستورالعملنکته مهم:  

شرکت توسط  سناریوها  از  یک  هر  تحت  هستند،  انتشار  کاهش  اجراي  و  وظیفه  شد.  خواهد  اجرا  انرژي  خدمات  هاي 

تحت هر یک  ) است،  BUR) و به روزرسانی دوساالنه (NCهاي ملی ( که مربوط به تدوین گزارش  6دستورالعمل شماره  

اجراي   متولی  تعیین  در  سناریوها  از  یک  هر  تفاوت  بنابراین،  بود.  خواهد  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  با  سناریوها 

جویی انرژي  گذاري و تصدیق صرفهبه ترتیب به صحه  4و   3هاي  خواهد بود. دستورالعمل  5تا    3هاي شماره دستورالعمل

 نظام تایید صالحیت مرتبط هستند.   به 5و کاهش انتشار پرداخته و دستورالعمل 

 

  

)IPMVPاساسبر(انرژيجوییصرفهدهیگزارشوگیرياندازهدستورالعمل-1

ISOاساسبر(هواهايآالیندهوايگلخانهگازهايانتشارکاهشدهیگزارشوگیرياندازهدستورالعمل-2 14064-2(

)IPMVPاساسبر(انرژيجوییصرفهگذاريصحهوتصدیقدستورالعمل-3

ISOاساسبر(هواهايآالیندهوايگلخانهگازهايانتشارکاهشگذاريصحهوتصدیقدستورالعمل-4 14064-3(

ISOاساسبر()V&VBs(گذاريصحهوتصدیقنهادهايصالحیتتاییددستورالعمل-5 ISOو14065 14066(

)BURوNCاساسبر(المللیبینمجامعبهدهیگزارشدستورالعمل-6
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 : معرفی سناریوها دهمفصل 

نظام  و    گذارينظام تصدیق و صحههاي اول و دوم، سناریوهاي مختلفی براي تدوین  بر اساس نکات ذکر شده در فصل

طور که پیشتر نیز اشاره شد، مباحث  اند. همانبا سطوح اجرایی متفاوت طراحی و در این فصل معرفی شده  صالحیت  تایید

هاي  ها و توالی کار در میان دستگاهفنی و علمی در همه سناریوها مشابه است و تفاوت در متولیان اجراي دستورالعمل

 اجرایی کشور است. عناوین این سناریوها عبارتند از: 

   المللیجامع با اعتبار ملی و بین سناریوي وي اول:سناری •

 محدود به بازار با اعتبار ملی  سناریوي سناریوي دوم: •

 حدود به بازار و فاقد نظام تایید صالحیت  م  سناریوي سناریوي سوم: •

 سناریوي اول  -10-1

المللی و پذیرفته هاي مرتبط با آن بر اساس استانداردها و موازین بینو دستورالعمل  MRV، ساختار نظام اولدر سناریوي  

سازي انرژي و محیط ها و صنایع بوده و محدود به ساختمان و بازار بهینهحوزه  تعمیم به سایرشده در عرصه جهانی و قابل  

 تدوین شده است.   MRVرایی نمودن نظام  هاي سایر کشورها در تدوین و اجاین سناریو بر اساس تجربهزیست نیست. 

 است.  1-10جدول  متولیان این نظام در سناریوي اول به شرح

 گذاري و تایید صالحیت در سناریوي اولمتولیان نظام تصدیق و صحه -10-1جدول 

 )V&Vگذاري (متولی تصدیق و صحه 

 گذاري در تمام ارکان خواهند بود، شامل:  ) مسئول تصدیق و صحهV&VBsگذاري (نهادهاي تصدیق و صحه
 جویی انرژي (گاز و برق)  صرفه  -
 ايکاهش انتشار گازهاي گلخانه  -
 هاي هوا  کاهش انتشار آالینده  -

 )ABمتولی تایید صالحیت (
 را بر عهده دارند.   V&VBsصالحیت   تایید ) وظیفه ارزیابی و  NACIصالحیت ( تاییدمرکز ملی  -
 اعالم کنند.   NACIرا به  V&VBsنهادهاي تخصصی و فنی باید شرایط الزامی مد نظر خود در مورد   -
 خواهند بود.    V&VBsنهادهاي تخصصی و فنی مسئول آموزش و احراز شرایط افراد براي فعالیت در  -

صالحیت    تاییدشناخته شده و    V&V  نهادهايصالحیت به عنوان نهاد اعتباربخشی به    تاییددر این سناریو، مرکز ملی  

جویی انرژي بر اساس  و براي بخش صرفه  14065ایزو اي بر اساس استاندارد ها را براي بخش انتشار گازهاي گلخانهآن

هاي مشخص و به طور  ناریو در حوزهدر این س  V&V  نهادهايکه  انجام خواهد داد. با توجه به این   17029ایزو  استاندارد  

هاي مربوطه تدوین و به مرکز  ها توسط وزارتخانهتخصصی فعالیت خواهند نمود، شرایط اختصاصی هر یک از این حوزه
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سازي انرژي  جویی انرژي در ساختمان که تحت بازار بهینههاي صرفهدر مورد پروژهصالحیت ارائه خواهد شد.   تاییدملی  

نجام خواهند شد، شرایط اختصاصی توسط ایفکو و ساتبا و سازمان محیط زیست (به عنوان نهادهاي  و محیط زیست ا

 شوند. تخصصی و فنی) تعیین می 

گذاري بر عهده هاي آموزشی و احراز صالحیت افراد براي فعالیت در نهادهاي تصدیق و صحهمسئولیت برگزاري دوره

نامه معتبر، قادر  ها و دریافت گواهیدیگر، افراد پس از شرکت در این دوره  نهادهاي تخصصی و فنی خواهد بود. به عبارت

 گذاري خواهند بود.  به فعالیت در نهادهاي تصدیق و صحه

هاي  هاي هوا که توسط شرکتاي و کاهش انتشار آالیندهجویی انرژي، کاهش انتشار گازهاي گلخانهدر این سناریو، صرفه

گذاري شده و مدارك و مستندات آن تصدیق و صحه  V&V  شوند، باید توسط نهادهايگزارش میخدمات انرژي برآورد و  

ارائه شده توسط  ارائه شود. مستندات  بازار)  بازیگران اصلی  طی مراحل پروژه به نهادهاي تخصصی و فنی (به عنوان 

 د.  قابل بررسی نخواهد بو  V&V هاي خدمات انرژي بدون اخذ تاییدیه از نهادهايشرکت 

صحه و  تصدیق  نهادهاي  خدمات  مدعی  هزینه  عنوان  به  انرژي  خدمات  شرکتهاي  عهده  بر  سناریو  این  در  گذاري 

گذاري را از میان فهرست جویی انرژي و کاهش انتشار خواهد بود. شرکتهاي خدمات انرژي باید نهاد تصدیق و صحهصرفه

جویی انرژي  گذاري صرفهقرارداد با آنها براي تصدیق و صحهنهادهاي تایید صالحیت شده انتخاب نموده و نسبت به عقد  

 و کاهش انتشار اقدام نمایند.  

 خواهد بود.   1-10کار این سناریو مطابق با شکل گردش
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سازمان ملی 
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 در سناریوي اول MRVکار بازار به همراه گردش -1-10شکل 

 سناریوي دوم  -10-2

سازي انرژي و محیط زیست است و به منظور تسریع در روند اجرایی شدن بازار به  محدود به بازار بهینه  سناریوي دوم

  گذاري بر نتایج پروژه همچنان بر عهده نهادهاي پیشنهاد شده است. در این سناریو، وظیفه تصدیق و صحه  MRVهمراه  

ا توسط نهاد ملی نبوده و توسط ایفکو، ساتبا و  ه ) است، اما تایید صالحیت این شرکتV&VBsگذاري (تصدیق و صحه

 شود. سازمان حفاظت محیط زیست (به عنوان نهادهاي تخصصی و فنی) به طور جداگانه انجام می

نظام فنی و اجرایی "تأیید صالحیت از  گذاري باید پس از اخذ  تصدیق و صحه  به عبارت دیگر، در این سناریو نهادهاي

تجربه موفقی براي  در این مورد    .اقدام کنند  نهادهاي تخصصی و فنیاز    الحیت مضاعفص، نسبت به دریافت  "کشور
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براي قرارداد تضمینی خرید خدمات وري انرژي ایران (سابا)  توسط سازمان بهرههاي خدمات انرژي  صالحیت شرکت   تایید

 انرژي وجود دارد.

تر بوده و ممکن است به عدم حضور فعال  نسبت به سناریوي اول طوالنی  V&V  ها براي نهادهايروند اخذ این صالحیت

نهادها در این عرصه و نهایتا شکست بازار منجر شود. مزیت این روش این است که نیازي به هماهنگی و توافق میان  

 نهادهاي تخصصی و فنی براي به رسمیت شناختن فرآیند تایید صالحیت توسط یک نهاد ملی نیست.  

جویی انرژي (گاز طبیعی و برق) از اهمیت بیشتري نسبت به تصدیق و  گذاري صرفهکه تصدیق و صحهوجه به این با ت

پروژهصحه اعتباري  و  مالی  بعد  از  (حداقل  است  برخوردار  انتشار  کاهش  میگذاري  پیشنهاد  تایید  ها)،  فرآیند  که  شود 

از شده و به سازمان حفاظت محیط زیست منتهی شود. به  گذاري از ایفکو و ساتبا آغصالحیت نهادهاي تصدیق و صحه

جویی انرژي اخذ نموده و سپس به دریافت صالحیت برآورد  عبارت دیگر، نهادها ابتدا صالحیت خود را در حوزه صرفه

 کاهش انتشار اقدام نمایند.  

کتهاي خدمات انرژي خواهد گذاري بر عهده شردر این سناریو نیز مشابه سناریوي اول، هزینه خدمات تصدیق و صحه

نهاد تصدیق و صحه باید  از فهرست  بود و این شرکتها  تایید صالحیت شده توسط   V&VBsگذاري مورد نظر خود را 

 نهادهاي تخصصی و فنی انتخاب نموده و نسبت به عقد قرارداد با آنها اقدام نمایند.  

 است.   10-2جدول متولیان این نظام در سناریوي دوم به شرح 

 گذاري و تایید صالحیت در سناریوي دوممتولیان نظام تصدیق و صحه -10-2جدول 

 )V&Vگذاري (متولی تصدیق و صحه 

 گذاري در تمام ارکان خواهند بود، شامل:  ) مسئول تصدیق و صحهV&VBsگذاري (نهادهاي تصدیق و صحه
 جویی انرژي (گاز و برق)  صرفه  -
 ايکاهش انتشار گازهاي گلخانه  -
 هاي هوا  کاهش انتشار آالینده  -

 )ABمتولی تایید صالحیت (
 نمایند.   تاییدرا ارزیابی و  V&VBsنهادهاي تخصصی و فنی باید صالحیت نهادهاي متقاضی به عنوان  -
نهادهاي متقاضی باید نسبت به اخذ صالحیت از هر سه نهاد تخصصی و فنی (ایفکو، ساتبا و سازمان حفاظت   -

 اقدام نمایند.  به طور جداگانه محیط زیست)  

جویی انرژي منوط به تایید گذاري در زمینه صرفهمزیت این سناریو این است که تایید صالحیت نهادهاي تصدیق و صحه

جویی انرژي (گاز  توانند با اخذ تایید صالحیت در زمینه صرفهزمینه کاهش انتشار نبوده و این نهادها میصالحیت آنها در  

سازي انرژي و محیط زیست فعالیت نمایند. در این حالت، کاهش انتشار ناشی از  و برق) از ایفکو و ساتبا در بازار بهینه

 ث و یا توسط سازمان حفاظت محیط زیست انجام خواهد شد. گذاري ثالها یا توسط نهاد تصدیق و صحهاجراي پروژه
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 خواهد بود.   2-10کار این سناریو مطابق با شکل گردش
سازمان ملی 

استاندارد
مصرف کننده با 

تعرفه باال
معاونت علمی و 

فناوري
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جویی انرژي صرفه
بورس انرژي 

ایران
عرضه کننده 

انرژي
سازمان حفاظت 

محیط زیست ایفکو و ساتبا نهاد تصدیق و 
صحه گذاري

شرکت خدمات 
انرژي مالک

ممیزي انرژي درخواست 
ممیزي

تدوین 
پروپوزال

ارسال 
درخواست

عقد قرارداد

تصب و احداث

تدوین خط مبنا

راه اندازي پروژه

تصدیق
راهکارها

اندازه گیري

گزارش دهی

درخواست 
گواهی
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صدور تائیدیه تائید نهایی
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خرید گواهیجویی انرژي
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ابطال گواهی
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تائید صالحیت 
V&VBs

5

 
 در سناریوي دوم MRVکار بازار به همراه گردش -2-10شکل 

 ومسناریوي س  -10-3

سناریوهاي سوم نیز محدود به بازار بوده و با هدف کاهش روندهاي اداري و تسریع بیشتر بازار ارائه شده است. اما این  

المللی نیز برخوردار نخواهد بود.  ها در کشور نبوده و از اعتبار بینقابل تعمیم به سایر حوزه  MRVسناریو به عنوان نظام  

) وجود نخواهند داشت و تمامی اقدامات مربوط به تصدیق و V&VBsگذري (هتصدیق و صح  در این سناریو، نهادهاي

 گذاري توسط نهادهاي تخصصی و فنی انجام خواهند شد. صحه

هاي خدمات انرژي باید مدارك و مستندات خود را به نهادهاي تخصصی و فنی ارائه کرده و از هر  در این روش، شرکت

ها و نتایج  یا رد پروپوزال   تایید وظیفه ارزیابی و    تخصصی و فنیر یک از نهادهاي  ه  ها تاییدیه دریافت کنند.یک از آن
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، ساتبا و سازمان حفاظت محیط ایفکو. به طور مشخص، شرکت  خواهند داشت  تخصصی خود موازین  ها از نقطه نظر  پروژه

اي  گازهاي گلخانه   جویی برق و کاهش انتشار صرفهجویی گاز،  نظر صرفهها از نقطهزیست، به ترتیب وظیفه ارزیابی پروژه

شناسایی و  توانند بر اساس موازین خود نسبت به  را بر عهده خواهند داشت. هر یک از این نهادها می  هاي هواو آالینده

 ها اقدام نمایند. گذاري به آنسپاري وظایف تصدیق و صحهبراي برون دارنهادها یا ممیزان صالحیت ارزیابی

هاي آموزشی و ارزیابی صالحیت افراد به  توانند به برگزاري دورهاین سناریو نیز همچنان نهادهاي تخصصی و فنی می   در

 سپاري شده، اقدام نمایند.هاي برونمنظور تربیت نیروي متخصص در این زمینه جهت فعالیت در بازار و اجراي پروژه

کننده  یز همچنان از شرکتهاي خدمات انرژي به عنوان درخواستگذاري در این سناریو نهزینه خدمات تصدیق و صحه

 جویی انرژي دریافت خواهد شد.  صدور گواهی صرفه

 خواهد بود.  3-10کار این سناریو مطابق با شکل و گردش 10-3جدول متولیان این نظام در سناریوي سوم به شرح 

 گذاري و تایید صالحیت در سناریوي سوممتولیان نظام تصدیق و صحه -10-3جدول 

 )V&Vگذاري (متولی تصدیق و صحه 

 گذاري در زمینه تخصصی خود خواهند بود، شامل:  نهادهاي تخصصی و فنی مسئول تصدیق و صحه
 جویی انرژي (گاز) صرفه   ایفکو: -
 جویی انرژي (برق) صرفه  ساتبا: -
 هاي هوا  آالینده اي و کاهش انتشار گازهاي گلخانه  سازمان حفاظت محیط زیست: -

 )ABمتولی تایید صالحیت (
توانند بر اساس موازین خود،  براي تایید صالحیت وجود نخواهد داشت و نهادهاي تخصصی و فنی می   در این سناریو نهادي 
ها اقدام  گذاري به آنسپاري وظایف تصدیق و صحه دار براي برون ارزیابی شرکتها یا ممیزان صالحیت نسبت به شناسایی و  

   نمایند.
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ارائه به ناشر تائید

دریافت انرژيعرضه انرژي

ابطال گواهی

ثبت در پایگاه 
مرکزي داده

تهیه گزارش

نظارت و تهیه 
گزارش براي 
شوراي عالی 
انرژي کشور

عقد قرارداد

تدوین مدلهاي 
اندازه گیري و 
صحه گذاري

1

1

34

3

4

شروع

ارزیابی و 
صحه گذاري

اصالح

تائید

ارزیابی و 
تصدیق

پایان

تائید

اصالح

تائید

اصالح
ارزیابی

درخواست

اصالح

تائید

گزارشهاي
NC  وBUR6

2

23

ارزیابی و 
صحه گذاري

اصالح

تائید

 
 در سناریوي سوم MRVکار بازار به همراه گردش -3-10شکل 

 مقایسه سناریوها  -4-10

اند.  خالصه شده  4-10جدول  هر یک از سناریوهاي پیشنهاد شده داراي مزایا و معایبی نسبت به یکدیگر هستند که در  

گذاري که در این پروژه تدوین  دهی و صحهگیري، گزارشهاي فنی و اجرایی براي اندازهالزم به ذکر است که دستورالعمل

خواهند شد، تقریبا مستقل از نوع نظام تایید صالحیت بوده و در صورت تحقق هر یک از سناریوهاي ذکر شده قابل کاربرد  

جدول  نفعان در سناریوهاي مختلف در  هاي ذيها متفاوت خواهند بود. ماتریس نقشجري آنهاي مبوده و فقط دستگاه

نشان داده شده است. الزم به ذکر است که فرآیندهاي اجرایی براي تایید صالحیت در هر یک از سناریوها در    5-10

 (فاز آخر پروژه) ارائه خواهند شد.  "MRVدهنده خدمات  صالحیت اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه تاییدنظام "گزارش 
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 براي نظام تایید صالحیت  وهامقایسه مزایا و معایب سناری -4-10جدول 

 معایب  مزایا  سناریو 

سناریوي جامع با اعتبار  
 المللی ملی و بین

 المللی است.مستندات قابل ارائه به مجامع بین  -1
ها نیز قابل توسعه  محدود به بازار نیست و براي سایر حوزه  -2

 است.
عملیات اجرایی در خارج از نهادهاي تخصصی و فنی انجام    -3

 شده و این نهادها نقش نظارتی خواهند داشت.
صحه  -4 و  تصدیق  تایید  نهادهاي  دریافت  براي  گذاري 

صالحیت تنها یکبار و به یک مرجع (مرکز ملی تایید صالحیت)  
کنند و پس از  مراجعه کرده و روند تایید صالحیت را طی می

تایید صالحیت آنها به صورت دوره  اي و با  آن تمدید گواهی 
 بی مرکز انجام خواهد شد.  ارزیا

   به فرآیندي براي حل اختالف نیاز دارد. -1
 بر است:اندازي اولیه این نظام به دالیل زیر کمی زمان روال راه   -2

در    14065فرآیند تایید صالحیت بر اساس استاندارد ایزو    -
حال حاضر در مرکز ملی تایید صالحیت وجود ندارد و باید  

 ایجاد شود.
الزامی مورد نظر    نهادهاي  - فنی هنوز شرایط  تخصصی و 

گذاري را تهیه نکرده و  خود براي نهادهاي تصدیق و صحه 
 باید آنها را به مرکز تایید صالحیت ملی اعالم نمایند.  

صحه   - و  تصدیق  مدارك  نهادهاي  باید  متقاضی  گذاري 
تایید صالحیت   ملی  مرکز  از  تاییدیه  دریافت  براي  مفصلی 

   تهیه نمایند.   

سناریوي محدود به 
 بازار با اعتبار ملی 

  نیازي به هماهنگی و توافق میان نهادهاي تخصصی و فنی   -1
توانند  براي تایید صالحیت نیست و هر یک از این نهادها می 

و   تصدیق  نهادهاي  صالحیت  تایید  و  ارزیابی  فرآیند 
گذاري را به طور مستقل و در حوزه تخصصی خود اجرا  صحه

 نمایند.  
گذاري در خارج از نهادهاي  عملیات اجرایی تصدیق و صحه   -2

ظارتی خواهند  تخصصی و فنی انجام شده و این نهادها نقش ن
 داشت.

گذاري  در این سناریو، تایید صالحیت براي تصدیق و صحه   -3
صرفه  زمینه  انتشار  در  کاهش  زمینه  به  وابسته  انرژي،  جویی 

توانند به طور جداگانه نسبت به دریافت تایید  نیست و نهادها می 
 ها اقدام و در بازار فعالیت کنند.  صالحیت در این زمینه 

 ها نیست. ار است و قابل تعمیم به سایر حوزه محدود به باز -1
بر  گذاري زمان رویه اجرایی آن براي نهادهاي تصدیق و صحه  -2

از   یک  هر  به  باید  صالحیت  تایید  دریافت  براي  چراکه  است. 
نهادهاي تخصصی و فنی به طور جداگانه مراجعه و فرآیند تایید  

 صالحیت آنها را طی کنند.  
هماه  -3 عدم  به  توجه  نهادهاي  با  میان  رویه  وحدت  و  نگی 

هاي متفاوت و حتی متناقض در این  تخصصی و فنی، ایجاد رویه 
 سناریو محتمل است.  

با توجه به موارد باال احتمال شکست بازار یا محدود شدن بازار    -4
براي کاهش انتشار را   MRVجویی انرژي و عدم اجراي به صرفه 

 به دنبال دارد.  
ها براي شرکتهاي خدمات انرژي  ري پروژه روال اجرایی و ادا  -5

تر از سناریوي اول است. زیرا ممکن است ناچار به عقد  طوالنی 
جویی  هاي صرفه گذاري در زمینه قرارداد با دو نهاد تصدیق و صحه 

 انرژي و کاهش انتشار به طور جداگانه شوند. 

سناریوي محدود به 
  تاییدبازار و فاقد نظام 

 صالحیت 

صحه فرآیندها  -1 و  تصدیق  تخصصی  ي  صورت  به  گذاري 
 شوند. توسط نهادهاي تخصصی و فنی انجام می 

از موازین داخلی خود و به طور  توانند  میهر یک از نهاد    -2
سپاري آن استفاده  گذاري یا برون مستقل براي تصدیق و صحه

 کنند.  
گذاري و دریافت  نیازي به ایجاد نهادهاي تصدیق و صحه   -3

اجرایی   سرعت  نتیجه  در  و  نیست  آنها  براي  تایید صالحیت 
 یابد.   شدن بازار افزایش می 

و  فرآیندهاي تصدیق و صحه  -1 نهادهاي تخصصی  گذاري در 
 شوند. فنی به صورت سري و با سرعت کمتري انجام می

 تري دارد. نی روال اداري و مکاتبات طوال  -2
 ها نیست. محدود به بازار است و قابل تعمیم به سایر حوزه  -3
 المللی است.  فاقد اعتبار بین  -4
وظایف اجرایی نهادهاي تخصصی و فنی را افزایش داده و با    -5

 نقش حاکمیتی و نظارتی آنها در تضاد است.  
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 هاي هر یک از سناریوها نفعان و ویژگیماتریس نقش ذي  -10-5جدول 
 سناریوي سوم  سناریوي دوم  سناریوي اول  موضوع 

 گذاري اجراي تصدیق و صحه 
 گذاري نهادهاي تصدیق و صحه

)V&VBs( 
 گذاري نهادهاي تصدیق و صحه

)V&VBs( 

نهادهاي تخصصی و فنی (شامل  
ایفکو، ساتبا و سازمان حفاظت محیط  
زیست) یا مشاوران مورد اعتماد آنها  

 سپاري) (در صورت برون 

 صالحیت   تایید
 مرکز ملی تایید صالحیت ایران

)NACI(  نهادهاي تخصصی و فنی  نهادهاي تخصصی و فنی 
 سپاري) (در صورت برون 

 جویی انرژي و کاهش انتشار صرفه  محدوده صالحیت 

 جویی گاز طبیعی ایفکو: صرفه 
 جویی برق ساتبا: صرفه 

سازمان حفاظت محیط زیست:  
 کاهش انتشار 

 جویی گاز طبیعی ایفکو: صرفه 
 جویی برق ساتبا: صرفه 

سازمان حفاظت محیط زیست:  
 انتشار کاهش 

 جداگانه  جداگانه  متمرکز  فرآیند دریافت صالحیت

 صالحیت تاییداستاندارد 
 14065ایزو 
 14066ایزو 

بر اساس موازین داخلی نهادهاي  
 تخصصی و فنی 

بر اساس موازین داخلی نهادهاي  
 تخصصی و فنی 

 

 

 

 



  
 

 EEEB-98540-Final 260 سازان صنعت تاسیسات بهینه

 تایید صالحیت نظام  : یازدهمفصل 

 MRVپرداخته است. تایید صالحیت در نظام    MRVاین فصل به ارائه نظام تایید صالحیت افراد حقیقی و حقوقی در نظام  

نهادهاي تصدیق و صحه به  (مربوط  ارزیابی 1V&Vگذاري  براي  داراي صالحیت  نهاد  از یک  باید  نهادها  این  است.   (

 سازي انرژي و محیط زیست باشند. انطباق، تاییدیه صالحیت دریافت کنند تا قادر به ایفاي نقش در بازار بهینه

ر ایران نفعان مشخص شد که بحث تایید صالحیت اشخاص حقیقی (احراز شرایط افراد) هنوز ددر جلسات مشورتی با ذي

 ISOو    ISO 17024هاي الزم براي احراز شرایط افراد بر اساس استانداردهاي مرتبط مانند  اجرایی نشده و زیرساخت

سازي انرژي و محیط زیست به  گذاري در بازار بهینهوجود ندارد. از طرف دیگر، اجراي فرآیند تصدیق و صحه  14066

بن قانونی نخواهد داشت.  به  افراد حقیقی پشتوانه  تایید صالحیت حذف شده و  از نظام  افراد  ابراین، بحث احراز شرایط 

دوره (طی  اساس صالحیت  بر  شایستگی  ارزیابی  و  تایید آموزش  جهت،  همین  به  شد.  خواهد  محدود  آموزشی)  هاي 

 گذاري حقوقی کاربرد خواهد داشت. تنها براي نهادهاي تصدیق و صحه MRVصالحیت در نظام 

امور تصدیق و صحهارشهمانطور که در گز تایید صالحیت نهادهاي  هاي پیشین ذکر شد، سه سناریو براي  گذاري و 

 متولی قابل تصور است. به طور خالصه:  

  نهادهاي به عنوان نهاد اعتباربخشی به    به عنوان گزینه اول)  صالحیت  تایید مرکز ملی  در سناریوي اول، یک نهاد ملی (

V&V  ،تایید صالحیت این نهادها توسط یک نهاد ملی و به طور متمرکز نبوده و توسط    خواهد بود. در سناریوي دوم

زیست (ایفکو، ساتبا و سازمان حفاظت  سازي انرژي و محیطنامه بازار بهینهنهادهاي تخصصی و فنی مشخص شده در آیین

ي وجود نخواهند داشت و  گذر تصدیق و صحه  شود. در سناریوي سوم، نهادهايمحیط زیست) به طور جداگانه انجام می

-نامه بازار بهینهگذاري توسط نهادهاي تخصصی و فنی مشخص شده در آیینتمامی اقدامات مربوط به تصدیق و صحه

 زیست انجام خواهند شد و لذا بحث تایید صالحیت موضوعیت نخواهد داشت.  سازي انرژي و محیط

را به کار برد. براي ارزیابی توانمندي    ارزیابی توانمنديتوان به جاي تایید صالحیت، اصطالح  در سناریوي دوم می  :1  نکته

مد نظر خود را تعیین و روش تشخیص و امتیازدهی را به هر    عوامل امتیازآورباید هر یک از نهادهاي تخصصی و فنی  

 
 
1 Verification and Validation  
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امتیازآور می عوامل  جمله  از  نمایند.  فعالیت  توانیک مشخص  سوابق  انسانی،  نیروي  مواردي همچون  امکانات  به  ها، 

توان به جاي  افزاري، ساختار سازمانی و نظام کنترل کیفیت اشاره کرد. همچنین در سناریوي دوم میافزاري و نرمسخت

گذاري و  حهتایید صالحیت استفاده نمود. سناریوي سوم فاقد نهاد تصدیق و ص  برنامهنظام تایید صالحیت از اصطالح  

 بنابراین فاقد نظام تایید صالحیت است.  

ها  گذاري و ممیزي آن: یکی از مهمترین ارکان نظام تایید صالحیت، فرآیند نظارت بر نهادهاي تصدیق و صحه2  نکته

شود. در سناریوي اول، نظارت و ممیزي  به طور پیوسته و منظم است. انجام ممیزي حداقل سالی یک بار پیشنهاد می

نامه  مشخص شده در آیین  وسط نهاد ملی (مرکز ملی تایید صالحیت) و در سناریوي دوم توسط نهادهاي تخصصی و فنی ت

 (ایفکو، ساتبا و سازمان حفاظت محیط زیست) خواهد بود.  زیستسازي انرژي و محیط بازار بهینه

 نشان داده شده است.   1-11گردش کار اجرایی نظام تایید صالحیت در دو سناریوي اول و دوم در شکل 
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درخواست ارزیابی انطباق

شروع

ارزیابی انطباق در زمینه 
صرفه جویی گاز

ارزیابی انطباق در زمینه 
صرفه جویی برق

ارزیابی انطباق در زمینه 
کاهش انتشار

درخواست ارزیابی انطباق

درخواست ارزیابی انطباق

فعالیت به عنوان نهاد 
تصدیق و صحه گذاري

پایان

شروع

درخواست ارزیابی انطباق

فعالیت به عنوان نهاد 
تصدیق و صحه گذاري

پایان

ارزیابی انطباق در زمینه 
صرفه جویی انرژي و 

کاهش انتشار

سناریوي اول

سناریوي دوم اصالح یا رد 
صالحیت

اصالح یا رد 
صالحیت

اصالح یا رد 
صالحیت

اصالح یا رد 
صالحیت

تائید 
صالحیت

تائید 
صالحیت

تائید 
صالحیت

تائید 
صالحیت

 
 صالحیت در دو سناریوي اول و دوم  تاییدگردش کار اجرایی نظام  -1-11شکل 
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 MRVهاي نظام  : دستورالعمل دوازدهمفصل 

هاي قبلی تشریح شد، نظام طور که گزارشپرداخته شده است. همان  MRVهاي نظام  در این فصل به معرفی دستورالعمل

MRV    ها به شرح  دستورالعمل اجرایی است. عناوین هر یک از این دستورالعمل  6تدوین شده براي ایران، نیازمند تدوین

 است.  12-1جدول 

 در ایران  MRVهاي نظام عناوین دستورالعمل -12-1جدول 
 عنوان دستورالعمل شماره دستورالعمل

 جویی انرژي  دهی صرفهگیري و گزارش دستورالعمل اندازه  1شماره  
 هاي هوا  اي و آالینده دهی کاهش انتشار گازهاي گلخانه گیري و گزارشدستورالعمل اندازه  2شماره  
 جویی انرژي  گذاري صرفه دستورالعمل تصدیق و صحه 3شماره  
 هاي هوا  اي و آالینده انتشار گازهاي گلخانه  کاهش گذاريدستورالعمل تصدیق و صحه 4شماره  
  گذاريید صالحیت نهادهاي تصدیق و صحه یدستورالعمل تا 5شماره  
 المللی دهی به مجامع بین دستورالعمل گزارش  6شماره  

جویی انرژي و کاهش  ملی) صرفه  -دهی (داخلی  گیري (برآورد) و گزارشبه منظور اندازه  2و    1هاي شماره  دستورالعمل

 اند.  هاي هوا) تدوین شدهاي و آالیندهانتشار (گازهاي گلخانه

تدوین    2و    1هاي  گذاري بر مدارکی که مطابق با دستورالعملدیق و صحهنیز منظور تص  4و    3هاي شماره  دستورالعمل

 اند.  شوند، توسعه یافتهمی

به عنوان اولین سند کشور در زمینه تایید صالحیت (اعتباربخشی) به نهادهایی است که وظیفه   5دستورالعمل شماره  

و    ISO 14065الزم به ذکر است که این دستورالعمل عمدتا بر اساس استاندارد گذاري را بر عهده دارند. تصدیق و صحه

ISO 17029  گذاري (به  تدوین شده است که به عنوان پیشروترین استانداردها در حال حاضر در زمینه تصدیق و صحه

این دستورالعمل براي تایید    شوند. الزم به ذکر است استفاده ازاي در مورد اول) محسوب میویژه در زمینه گازهاي گلخانه

 گذاري به معنی اعطاي گواهینامه ارزیابی انطباق بر اساس این استانداردها نیست.  صالحیت یک نهاد تصدیق و صحه

دهی کاهش انتشار ناشی از اقدامات انجام شده در بازار  نیز با هدف ارائه راهنمایی براي گزارش  6دستورالعمل شماره  

روزرسانی دو ساالنه) تدوین  المللی (شامل گزارشهاي ملی و بهمحیط زیست براي ارائه به مجامع بینسازي انرژي و  بهینه

 شده است.  

 اند.  این گزارش ارائه شده 13تا   8هاي به ترتیب در پیوست  6تا  1هاي شماره دستورالعمل
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انجام شود    IAF۲توسط    ۱شده  گذاري توسط یک نهاد شناساییدر صورتی که تایید صالحیت نهادهاي تصدیق و صحه

توان ادعا کرد که تایید صالحیت بر اساس استاندارد  دارد)، می  ۳(که در ایران این شرایط را مرکز ملی تایید صالحیت

توان ادعا کرد که موازین اعتباربخشی بر اساس این استاندارد بوده است. در  انجام شده است. در غیر این صورت تنها می

 MRVگذاري تفاوتی نداشته و تاثیري نیز در نظام  موازین اعتباربخشی براي نهادهاي تصدیق و صحه  هر دو صورت،

 نخواهد داشت.  

بررسی تجربیات سایر کشورها و همچنین در نظر گرفتن شرایط اختصاصی کشور ایران، منتج به گردآوري شرایطی براي  

داشتن این شرایط امکان ارزیابی انطباق و اعتباربخشی به  گذاري شده است، تا تنها در صورت  نهادهاي تصدیق و صحه

ها وجود داشته و بتوانند در بازار فعالیت نمایند. این شرایط در دو دسته عمومی (الزامی) و اختصاصی (پیشنهادي) به  آن

 شرح زیر هستند. 

 الف) شرایط عمومی  

 یک نهاد قانونی باشد.   -

منافع بوده و مکانیزمی براي پایش و رفع تضاد منافع احتمالی در آینده داراي سیاست داخلی براي عدم تضاد   -

 داشته باشد. 

گذاري در بخش(هاي) مد نظر صالحیت داشته باشد (ساختمان، صنایع، صنعت هوانوردي  براي تصدیق و صحه -

 و غیره). 

 هاي مناسب داشته باشد. گذاري را با مهارت توانایی تشکیل تیم تصدیق و صحه -

 رایط اختصاصی ب) ش   

 سال سابقه کار مرتبط) باشد. 3جویی انرژي (با حداقل داراي حداقل یک ارزیاب در زمینه صرفه -

 سال سابقه کار مرتبط) باشد.  3اي (با حداقل داراي حداقل یک ارزیاب در زمینه انتشار گازهاي گلخانه -

 
 
1 Recognized body 
2 International Accreditation Forum 
3 NACI 
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 نفر پرسنل تمام وقت باشد.   5داراي حداقل  -

 هاي آموزشی برگزار شده توسط نهادهاي تخصصی و فنی باشند.  مه گذراندن دورهناها داراي گواهیارزیاب -

 : به شرح زیر استجویی انرژي با زمینه صرفهبرخی از مصادیق سابقه کاري مرتبط 

  M&Vسابقه اجراي  -1

 سابقه ممیزي انرژي   -2

 سابقه مدیریت انرژي   -3

 سازي انرژي  سابقه بهینه -4

 : به شرح زیر استاي با زمینه انتشار گازهاي گلخانهبرخی از مصادیق سابقه کاري مرتبط 

 اي سابقه برآورد انتشار گازهاي گلخانه -1

 هاي کاهش انتشار  سابقه تدوین یا اجراي طرح -2

 هاي مدیریت کربن سابقه تدوین یا اجراي برنامه -3

 هاي ملی انتشار  سابقه تدوین گزارش -4

 هستند.  2-12آموزشی پیشنهادي به شرح جدول هاي دوره

 MRVهاي آموزشی براي ارزیابهاي خدمات دوره -2-12جدول 
 نامه متولی برگزاري و ارائه گواهی  مرجع / استاندارد  عنوان دوره 

 سازمان حفاظت محیط زیست [60 ,59]) 2و   1هاي (قسمت 14064ایزو  اي دوره تدوین موجودي انتشار گازهاي گلخانه 
 سازمان حفاظت محیط زیست [61] )3(قسمت  14064ایزو  اي گذاري بر موجودي انتشار گازهاي گلخانه دوره تصدیق و صحه 

 ایفکو و ساتبا  IMPVP [62] سازي انرژي  گذاري بر اقدامات بهینه گیري و صحهدوره اندازه 

 

توانند درخواست خود را براي دریافت اعتبار به عنوان نهاد تصدیق و  نهادهاي متقاضی در صورت احراز شرایط فوق می

 مورد ارزیابی انطباق قرار گیرند.   12گذاري به نهاد تایید صالحیت ارائه کنند تا مطابق با دستورالعمل پیوست  صحه
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 ها افزار محاسبه، ثبت و مدیریت دادهنرم: سیزدهمفصل 

، در قالب یک  گر مناسب افزاري حاوي بانک داده و موتور محاسبهگزارش کاهش انتشار، نرمبرآورد و  به منظور تسهیل در  

 "هوا در بخش ساختمان  يها ندهیو آال  يا گلخانه  يبرآورد کاهش انتشار گازها افزار  نرم"فایل اکسل هوشمند و با نام  

 شده است.  توسعه داده 

هاي  جویی انرژي و کاهش در انتشار در دستورالعملهاي صرفهبر ضرورت ایجاد یک پایگاه داده براي ثبت و مدیریت داده

 تاکید شده است. موارد زیر بر اهمیت ایجاد پایگاه مرکزي داده داللت دارند:   MRVمختلف تدوین نظام 

   الزم دقت با  آنها مالکیت حقوق و انرژي جوییصرفه اقدامات  به مربوط سوابق  نگهداري .۶

 یافتهکاهش  ايگلخانه  گازهاي و شدهجوییصرفه انرژي  شماريدوبار از پیشگیري .۷

 بازار  عملکرد  دادننشان  براي  شدهانجام اقدامات مستندسازي .۸

  ملی مشارکت سندهداف ااز  یبعنوان بخش  ياگلخانه يکاهش گازها  يمستندساز  .۹

 المللی  گیري و ارائه نتایج به سایر محافل ملی و بینگزارش  .۱۰

 هاي زیر است: ویژگیها و افزار تهیه شده در این پروژه داراي قابلیتنرم

 فرض براي ضرایب انتشار و پارامترهاي مورد نیاز، داراي مقادیر پیش -

 فرض، هاي ورودي توسط کاربر و جایگزینی مقادیر پیشامکان وارد نمودن داده -

پروژه - نتایج  دریافت  صرفهامکان  گلخانههاي  گازهاي  انتشار  کاهش  خودکار  محاسبه  و  انرژي  و جویی  اي 

 ، هاي هوا در هر سال آالینده

 نهایت) ساختمان (با امکان افزودن تعداد تا بی 100امکان وارد نمودن اطالعات  -

 ) 1408تا  1398ساله (از   10دهی در یک بازه زمانی امکان محاسبه و گزارش -

 دادن حق انتخاب به کاربر براي استفاده از سطوح مختلف دقت براي انجام محاسبات  -

 ها (تصدیق) گذاري) و پس از اجراي آناستفاده در مراحل پیش از اجراي اقدامات (صحهداراي قابلیت   -

 ها با همان شناسه اختصاص کد شناسه یکتا به هر ساختمان (پروژه) و ردیابی اطالعات و نتایج ساختمان -

 است.  ه ارائ 14و تصویر آن در پیوست افزار به پیوست این گزارش در قالب فایل الکترونیکی این نرم
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گذاري  یید نهادهاي صحها زیست پس از تسازي انرژي و محیطهاي بازار بهینهاطالعات پروژه  شود که تمامیپیشنهاد می 

اطالعات    .شودزیست ذخیره  سازمان محیط  داده در  ثبت  مرکزي  و تصدیق و نیز بعد از طی گردش کار بازار نهایتا در پایگاه

ها  جویی در مصرف انرژي و یا کاهش آالیندههاي متنوعی براي صرفهتواند شامل ابزارها و روشها میاین پروژه  مربوط به

گزارش اما  صرفهباشد،  روشهاي  از  مشترك  اطالعات  شامل  انتشار  و  انرژي  معرفیشناسیجویی  در هاي  شده 

ها براي  رود پایگاه ثبت داده. انتظار میخواهند بود)  MRVهاي اجراي نظام  بازار (بطور مثال دستورالعمل  هاي دستورالعمل

هاي ملی و دوساالنه  صورت سرجمع در اختیار کارگروه تهیه گزارشه  شده را بهاي انجامهر سال اطالعات زیر از پروژه

 قرار دهد: 

 قل، ساختمان و غیره).نوهاي صادر شده)؛ بصورت کلی و در هر زیربخش (حملشده (گواهیهاي انجامتعداد پروژه  -1

 اي و آالینده تحت پوشش و ضرایب انتشار. شناسی و مفروضات محاسبه خط مبنا، مرزبندي، گازهاي گلخانهروش  -2

 جویی شده. شده به تفکیک بخش یا زیربخش و نیز به تفکیک حامل انرژي صرفهجویی انرژي انجاممیزان صرفه  -3

 اي و آالینده هوا به تکفیک نوع گاز. گلخانهمیزان کاهش انتشار گازهاي  -4

شده از بورس انرژي  هاي خریداريهاي فعال، گواهیها، تعداد شرکتسایر اطالعات توصیفی؛ مانند تعداد استان  -5

 و غیره.
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 بنديجمع فصل چهاردهم: 

نظام   که طراحی یک  داد  نشان  پروژه  این  اول  فاز  در  شده  انجام  اندازهمطالعات  براي  گزارشیکپارچه  و گیري،  دهی 

نفعان و نقش آنها و همچنین اسناد باالدستی و  اي، به شناخت دقیق از ذي) انتشار گازهاي گلخانهMRVگذاري ( صحه

سند باالدستی مرتبط با    14نفع و  سازمان یا نهاد ذي  17ساختارهاي قانونی و اداري جاري در کشور نیاز دارد. از این رو،  

 ، شناسایی و تحلیل شدند. MRVضوع مو

نشان داد که چه رویکردها و مراحلی باید    MRVالمللی براي ایجاد نظام  بررسی تجربیات دیگر کشورها و راهنماهاي بین

نفعان در آن تبیین شده و الزامات قانونی لحاظ شود. در این گزارش نشان داده شد  تا نقش تمامی ذي  ه شونددر نظر گرفت

ها و آموزش، از جمله  ها، بررسی کیفیت دادهشناسیها، تبیین روشنفعان، ایجاد یک پایگاه مرکزي دادهبا ذي  که مشورت

   .هستند MRVمهمترین ارکان یک نظام 

اي و  نویسی) انتشار گازهاي گلخانهنتایج مطالعات انجام شده نشان داد که استانداردهاي مفیدي در زمینه برآورد (سیاهه

هاي کاهش انتشار وجود دارند و الزامات آنها قابل انطباق با  گذاري اقدامات انجام شده در پروژهاي هوا و صحههآالینده

اند که با ساختارها و بسترهاي  اي تدوین شدهشرایط کشورهاي مختلف است. به عبارت دیگر، این استانداردها به گونه

توسعه    MRVهاي مورد انتظار از نظام  یکی از دیگر ویژگیشته باشند.  موجود در هر کشور سازگار بوده و قابلیت انطباق دا

المللی ایران در زمینه مقابله با تغییر  ها و تعامالت بینهاي آن با گزارشیافته در این پروژه، این است که نتایج و خروجی

روزرسانی ل گزارشهاي ملی و بهالمللی شامدهی به مجامع بیناقلیم منطبق باشند. به همین دلیل، سازوکارهاي گزارش

 دهی از آنها استفاده شود.  دوساالنه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند تا در تدوین دستورالعمل گزارش

المللی با ضرایب انتشار  مطالعات انجام شده در فاز دوم این پروژه نشان داد که با توجه به اختالف زیاد ضرایب انتشار بین

هاي هوا شود که برآورد میزان انتشار و کاهش انتشار آالیندههاي ایران، پیشنهاد می هوا در موتورخانههاي  واقعی آالینده 

هاي کالیبره شده  گیري تجربی و آنالیز گازهاي حاصل از احتراق با دستگاهبر اساس ضرایب انتشار انجام نشده و از اندازه

گیري قبل و شود باید اندازهها انجام میهاي آنمشعل در موتورخانه هایی که تنظیماستفاده شود. بنابراین براي ساختمان

هایی که تنظیم مشعل به هاي هوا برآورد گردد. براي ساختمانبعد از تنظیم مشعل انجام شده و کاهش انتشار آالینده

فی است.  برآورد انتشار آنها کاها براي  گیري آالیندهشود، فقط یکبار اندازهها انجام نمیجویی در آنعنوان راهکار صرفه
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هاي هوا ضروري است؛ چراکه ابعاد و واحدها  گیري و ثبت نتایج آالیندههمچنین، ایجاد یک فرآیند یکپارچه براي اندازه

 گیري یا گزارش نشده بودند. ها متفاوت بوده و در برخی موارد پارامترهاي کلیدي اندازهدر گزارش

ترین روش است. چرا که  اي بر مبناي ضرایب انتشار دقیقنههاي هوا، برآورد میزان انتشار گازهاي گلخابر خالف آالینده

و کسري از متان که به صورت    O2Nاکسیدکربن و همچنین میزان تبدیل نیتروژن هوا به  میزان تبدیل کربن به دي

جرم  ها بر اساس موازنه شود، تقریبا مستقل از شرایط احتراق و فناوري آن است و محاسبه آننسوخته از مشعل خارج می 

 دهد. نتایج قابل قبول و دقیقی را ارائه می

در ساختمانهاي پایلوت استخراج شدند در فصل هفتم این گزارش به تفصیل   MRVو    M&Vنکات مهمی که از اجراي  

 اند.  آمده

تا  نفعان و بر اساس نتایج پایلوتها و نهای، اصالح آن با مشورت ذيMRVنویس نظام  فاز سوم پروژه شامل تدوین پیش

ها در این فاز، به  بندي یافتهافزار مدیریت اطالعات کاهش انتشار بوده است. جمعتدوین دستورالعملهاي مورد نیاز و نرم

شناسایی   و  اجرایی  کار  گردش  یک  می  6تدوین  انتظار  شد.  منتج  این  دستورالعمل  اصالح  یا  تایید  از  پس  که  رود 

برآورده شود. به همین    MRVنها، تمامی الزامات مورد نیاز براي یک نظام  نفعان و اجرایی شدن آها توسط ذيدستورالعمل

 نفعان به مشورت گذاشته شدند.  ها با ذيدلیل، این دستورالعمل

این گزارش تشریح شدند، سه سناریو براي نظام تائید صالحیت    دهمبا توجه به موضوعات و دیگر نکاتی که در فصل  

نفعان به بحث و بررسی گذاشته در جلسات مشورتی با ذيکه  معرفی و مزایا و معایب هر یک عنوان شدند. این سناریوها 

 عبارتند از:  شدند،

 المللی سناریوي اول: سناریوي جامع با اعتبار ملی و بین •

 سناریوي دوم: سناریوي محدود به بازار با اعتبار ملی  •

 سناریوي سوم: سناریوي محدود به بازار و فاقد نظام تایید صالحیت  •

ی تدوین شده و قابلیت  المللها و ساختارها بر اساس موازین قابل قبول در مجامع بیندر سناریوي اول، تمامی دستورالعمل

ها بسیار منضبط و مشخص است و نهادهاي تخصصی و فنی  ها (به غیر از ساختمان) دارد. رویهتوسعه به سایر بخش
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کنند. این نهادها موازین مورد  گذاري ورود نمیها و عملیات تصدیق و صحهنقش نظارتی داشته و به ارزیابی فنی طرح 

 حیت ملی اعمال نموده و از این طریق بر بازار نظارت مضاعف دارند.  نظر خود را در نظام تایید صال

تصدیق    در سناریوي دوم، نهاد ملی براي تایید صالحیت وجود نخواهد داشت و نهادهاي تخصصی و فنی باید نهادهاي

ی به ارمغان  گذاري را تایید صالحیت مضاعف نمایند. این روش بار عملیاتی سنگینی براي نهادهاي تخصصی و فنو صحه

 شود. بینی میکند، تاحدي که احتمال شکست بازار پیشآورده و فرآیند اخذ صالحیت را براي نهادها دشوار می

المللی (ارائه به مجامع) و ملی (توسعه به سایر  از نظر اعتبارات بین  MRVدر سناریوي سوم، هیچ یک از مزایاي نظام  

بهینهگذاري صرفا براي پروژهو صحه  هاي تصدیق ها) وجود نداشته و رویهحوزه بازار  انرژي و محیط هاي ذیل  سازي 

زیست توسط نهادهاي تخصصی و فنی (یا پیمانکاران و ممیزان مورد تایید آنها) انجام خواهد شد. در این سناریو فرآیند  

اهند کرد. این سناریو  تایید صالحیت وجود نداشته و هر یک از نهادهاي تخصصی و فنی بر اساس موازین خود عمل خو

 فعاالن بازار را کاهش خواهد داد.    هاحتمال اعمال سلیقه و عدم هماهنگی را افزایش داده و انگیز 

هایی به دلیل در دسترس نبودن اطالعات و نبود بسترهاي  برخی از نتایج این پروژه داراي محدودیتالزم به ذکر است که  

جدید و آزمایش نشده است. با این حال،    ، ساختاري در اینجا براي ایران  MRVو ساختار ارائه شده براي    بودهنیاز  پیش

المللی پاسخ داده شوند و واقعیت موجود در سطح ملی،  سعی شده است که میان سواالت اساسی که باید در سطح بین

 ارتباط برقرار شود. 

) ارائه MRVگذاري ( دهی و صحهگیري، گزارشاندازي یک نظام اندازهگزارش حاضر اطالعات جامعی براي ایجاد و راه

هاي فنی،  المللی را در طراحی این نظام به طور همزمان رعایت کرده است. کلیه دستورالعملکرده و موازین ملی و بین

هاي کاهش انتشار در  وژهافزار براي مدیریت اطالعات پر ها، ابزارها و یک نرمها و مسئولیتکارهاي اجرایی، نقشگردش

با توجه به اهمیت موضوع و ارتباط بخشهاي    اند.ارائه شده  پیوست  14فصل و    14در قالب    بخش ساختمان در این گزارش

   شود.در کشور، توصیه می MRVمطالعه کامل این گزارش براي ایجاد نظام مختلف این گزارش به یکدیگر، 
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 1دستورالعمل شماره  -8پیوست  

 جویی انرژي صرفهدهی  گیري و گزارشدستورالعمل اندازه

 

 هدف -1

جویی انرژي (گاز طبیعی و برق) ناشی  دهی صرفهگیري و گزارشدستورالعمل، تشریح فرآیند کلی براي اندازههدف از این  

) 1M&V(  گذاريگیري و صحهها است. این فرآیند با عنوان اندازهسازي انرژي در محدوده ساختماناز اجراي اقدامات بهینه

 شناخته شده است.  نیز 

 

 کاربر(ها)  -2

جویی انرژي ناشی از اقدامات  دهی صرفه، براي برآورد و گزارشهاي خدمات انرژيو شرکتها  ساختمانمالکان   -

 سازي انرژي. بهینه

ها  هاي پیش از اجرا و تصدیق اظهارنامهبینیگذاري بر ادعاها و پیش، براي صحهگذاريتصدیق و صحه  نهادهاي -

 ي.  سازي انرژهاي پس از اجراي اقدامات بهینهو گزارش

 ها. ها و گزارشسازي انرژي و محیط زیست)، براي ارزیابی درخواست(در بازار بهینه نهادهاي فنی تخصصی -

 

 دامنه کاربرد  -3

هاي با کاربري مسکونی، اداري و تجاري مجهز به کنتور گاز طبیعی و متصل به دستورالعمل حاضر مربوط به ساختمان

از آن ب استفاده  کاربريشبکه سراسري برق است و  تعیین شاخص  ژهی وبههاي چندگانه  راي  هاي عملکردي  در بخش 

هاي  تر و اعمال اصالحات مورد نیاز است. همچنین در استفاده از این دستورالعمل براي ساختماننیازمند بررسی دقیق

 تر الزامی است.   مجهز به چند نوع سامانه سرمایشی و/یا گرمایشی، رعایت جوانب احتیاط و ارزیابی دقیق

 
 
1 Measurement & Verification  
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گیري آن در  ي بسیار محدودي رایج است، به دلیل عدم اندازهها ساختمانف گازوییل که در  در این دستورالعمل، مصار

منبع   عنوانبهها، در نظر گرفته نشده است. الزم به ذکر است که در این دستورالعمل وجود انرژي تجدیدپذیر  ساختمان

 راهکار در نظر گرفته نشده است.  عنوانبهانرژي مصرفی بالمانع است اما  

 

 مراجع و مدارك مرتبط -4

[1] ASHRAE Guideline 14-2014: Measurement of Energy, Demand, and Water Savings, 

ASHRAE. 

فر،  معماري احمدي، محمد )، سمیهIPMVPعملکرد ( گذاريصحه و  گیرياندازه المللیبین پروتکل اساسی مفاهیم ]  2[

 .  1396سازي مصرف سوخت، شرکت بهینه

 

 واژگان و تعاریف   -5

 انرژي  مصرف -1-5

 شده است.   گرفته  کار به انرژي کمّی مقدار

 که  واحدهایی به یا  شود داده  وزنی (سوخت) نشان واحدهاي یا  حجمی جریان صورت  به تواندمی انرژي  : مصرف 1نکته  

ترین واحدهاي انرژي  گردد. معمول تبدیل ساعت) لوواتی ک  گیگاژول یا است (براي مثال ساعت وات یا ژول از ضریبی

انرژي    استفاده  مورد در این دستورالعمل شامل مترمکعب گاز، کیلووات ساعت برق و یا سایر واحدهاي مشترك میان 

 ) است.  SIحرارتی و الکتریکی در سیستم متریک ( 

 دوره در یک یا شده گیريموقت اندازه یا دائمی کنتورهاي  از استفاده با  مستقیم صورت  به تواند می : مصارف انرژي 2نکته  

 گردد.  محاسبه مشخص،  زمانی

 ي گذارصحهگیري و  مرز اندازه -2-5

 گردد.پایش مصارف انرژي تعیین می منظوربهکه   است مکانی یا فیزیکی هايمحدوده
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مناسب  شاخص  ي مرزها  نییتع  دستورالعمل،   نی ا  در  مرز  از   مقصود:  نکته و  است  انرژي  در  عملکرد  مرز شاخص  ترین 

گیري براي طرفین،  با توجه به قابلیت استناد و اعتبار اعداد اندازه  1در قراردادهاي مبتنی بر عملکرد انرژي  ژه یوبهساختمان  

 هاي نفت و نیرو است.  وزارتخانه تاییدگیري با استفاده از کنتورهاي مورد برابر با مرز اندازه

 2مرتبط (مستقل) متغیر -5-3

 که خدمات انرژي (مانند عوامل محیطی) استي، مستقل از راهکار و یا خارج از کنترل شرکت  ر یگاندازهقابل عامل هر

دهی یا قبل  هاي زمانی خط مبنا و گزارشرود که میان دورهانتظار می و اثرگذار بوده توجهقابل  صورتبهانرژي   مصارف  بر

کند. این عوامل مبناي انجام تصحیحات معمول است. مقصود  تغییر معمول  صورتبهجویی  و بعد از اجراي راهکار صرفه

 است.   3ز متغیر مرتبط در مفاهیم ریاضی، همان متغیر مستقلا

 درجات)، بیرون، روز محیط آب و هوایی (دماي تواند شامل شرایطمثال متغیرهاي مرتبط در بخش ساختمان میبراي  

 و غیره باشد.   کارکرد، طول دوره قرائت کنتور، تعداد روزهاي کاري و غیرکاري ساعات

 4ثابت عامل -5-4

کند و یا  تغییر نمی معمول صورتبه ولی گذاردمی اثر انرژي مصارف  پارامترهاي تحت کنترل یا سایر عوامل است که بر

ترین حالت  شود. عوامل ثابت در سادهگذاري بر اساس توافق طرفین قرارداد، ثابت فرض میگیري و صحهدر طرح اندازه

شود. پایش این  ي آزمایشگاهی و موارد مشابه برآورد میها آزمونبر اساس اطالعات دریافتی، اظهارات مالک ساختمان،  

 حات غیرمعمول الزامی است. اعمال تصحی  منظوربهعوامل 

بر  طراحی تجهیزات انرژي   ازجملهکننده انرژي (هاي مصرفتغییر در سیستم  صورتبهتواند  یک عامل ثابت می  براي مثال

هاي تابعه) یا تغییر در  ها، فروش شرکتسپاري فعالیتنصب شده در ساختمان)، یا تغییر در سازمان (براي مثال، برون

 هاي استیجاري) باشد. در ساختمان ژهیوبهنین ساختمان (تعداد یا نوع ساک

 
 
1 Energy Savings Performance Contracts (ESPCs) 
2 Relevant Variable 
3 Independent Variable 
4 Static Factor 
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  که ی درصورتتغییر در عوامل ثابت در نظر گرفته شود.    عنوانبهتواند  تغییرات در الگوهاي کاري می  نمونه دیگر این است که

تواند در مورد آن صادق باشد. در رویکرد اول،  منظم حادث گردد، دو رویکرد می  صورتبهتغییرات در الگوهاي کاري  

یک متغیر مرتبط در نظر گرفته  عنوانبهتواند معمول باشد، پارامتر مربوطه می صورتبهچنانچه تغییرات در الگوي کاري 

انرژي میان روزهاي کاري و روزهاي تعط تغییرات در روند مصارف  اداري). ولی در شود (براي مثال،  یل در ساختمان 

این موضوع دال بر ماهیت الگوي کاري    آنگاهفصلی باشد،    صورتبهرویکرد دوم، چنانچه روند تغییرات در مصارف انرژي  

در ساختمان مربوطه بوده و بهتر است دو مدل متفاوت براي شرایط زمانی مختلف ایجاد گردد (براي مثال، در مدارس  

 تعطیالت فصلی).  میان سال تحصیلی و 

  1انرژي عملکرد شاخص -5-5

 است.  شده تعیین شرکت خدمات انرژي توسط کهينحو  به انرژي عملکرد کمّی مقیاس یا مقدار

هاي  تر (مدلپیچیده مدلی یا  یک نسبت ساده، متریک واحد یک توسط توانندمی انرژي عملکرد هايیادآوري: شاخص

 شود.  بیان آماري و مهندسی)

 2انرژي مبناي خط -5-6

 آورد. مرجع/ مراجع کمی که مبنایی براي مقایسه عملکرد انرژي فراهم می

تر وضعیت موجود ساختمان در یک دوره  : خط مبناي انرژي نمایانگر میزان عملکرد انرژي یا به عبارت ساده1یادآوري  

 زمانی مشخص است.  

متغیرهاي مرتبط که بر مصارف انرژي اثرگذار هستند، نرمال شود (به    برحسب تواند  : خط مبناي انرژي می2یادآوري  

 تعاریف تصحیحات معمول و غیرمعمول مراجعه شود).

  عنوان بهي نیست، خط مبناي انرژي همچنین  ر یگاندازهقابلمستقیم   صورت بهجویی انرژي صرفه کهییازآنجا:  3یادآوري 

 استفاده  مورد جویی انرژي،  بهبود عملکرد انرژي در راستاي محاسبه صرفه  سازي اقداماتیک مرجع، قبل و بعد از پیاده

 گیرد.  قرار می

 
 
1 Energy Performance Indicator (EnPI) 
2 Energy Baseline (EnB) 
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 1مبنا زمانی خط دوره -5-7

هایی از آن پیش از اجراي راهکار و  موجود از مصارف انرژي ساختمان یا بخش  دوره زمانی که براي نشان دادن وضعیت

 باید طوري تعیین شود که:   خط مبنا انتخاب شده است. دوره زمانی دهیمقایسه با دوره زمانی گزارش

عملیاتی کامل از حداکثر   هاي عملیاتی تأسیسات باشد. این دوره زمانی باید یک چرخهبیانگر تمامی حالت •

 گیري کند. مصرف انرژي تا حداقل آن را اندازه

خط  دوره زمانی  انعنوبهاگر یک سال  مثالعنوانبهدهد.  ارائهتمامی شرایط یک چرخه عملیاتی معمول را  •

هاي قابل قیاس براي ماه  هاي یک ماه در طی آن سال موجود نباشد، استفاده از دادهانتخاب شود و داده مبنا

پذیر باشد تا اطمینان حاصل شود که خط مبناي مربوطه شامل  ي آن امکانجا بهمشابه در یک سال متفاوت  

 کم و کاستی در خصوص شرایط عملیاتی ماه مفقود شده نیست. 

 را شامل شود که در آن تمامی عوامل ثابت و متغیرهاي مرتبط شناخته شده است.   تنها دوره زمانی  •

هاي زمانی بسیار طوالنی سازي منطبق باشد. دورهبا دوره زمانی بالفاصله قبل از تعهد به اجراي راهکار بهینه •

شرایط قبل از اجراي تواند در متغیرها و عوامل ثابت، نمی ژهیوبهوجود تغییرات اساسی  احتمال  بهبا توجه 

 راهکار را منعکس کند. 

 2تصحیحات معمول -5-8

  منظور بههاي انرژي است که طی آن تغییرات در متغیرهاي مرتبط  تصحیحات معمول شامل فرآیند اصالح منظم داده

شود. از تصحیحات  دهی تحت شرایط یکسان لحاظ میمقایسه مصارف انرژي میان دو دوره زمانی خط مبنا و گزارش

جویی محقق شده شود. از طریق اعمال تصحیحات معمول، تفکیک میزان صرفهنیز یاد می  3سازيمعمول با عنوان نرمال

 خواهد بود.    ری پذامکانناشی از اجراي راهکار (در صورت وجود) از اثرات ناشی از تغییرات همزمان در متغیرهاي مرتبط نیز  

 
 
1 Baseline Period 
2 Routine Adjustments 
3 Normalization 



  
 

 EEEB-98540-Final 307 سازان صنعت تاسیسات بهینه 

 1تصحیحات غیرمعمول -5-9

احتساب تغییرات غیرمعمول در متغیرهاي مرتبط و یا عوامل ثابت    منظوربهتصحیحات اعمال شده در خط مبناي انرژي  

 تصحیحات معمول، هستند.  عنوانبهفارغ از موارد درج شده 

  کننده مصارف انرژي یا الگوي مصرف انرژي : تصحیحات غیرمعمول جایی که خط مبناي انرژي دیگر منعکس1یادآوري  

 شده، قابل کاربرد است.  مالحظهقابلهاي انرژي دستخوش تغییرات  نیست و یا فرآیند، الگوهاي عملیاتی یا سیستم

 : زمانی که تغییر در عوامل ثابت پس از دوره زمانی خط مبنا رخ دهد، نیاز به تصحیحات غیرمعمول است. 2یادآوري 

تواند شامل نصب ، تصحیحات غیرمعمول در ساختمان می2عملکرد  گذاريگیري و صحهالمللی اندازهمطابق با پروتکل بین

 تجهیزات گرمایشی و سرمایشی جدید، تغییر کاربري فضاها، افزایش یا کاهش فضاهاي کنترل شده و غیره باشد.  

 3گزارش دهی / دورهگزارش دوره زمانی -5-10

 دوره این که است ذکر . شایاناستانرژي   عملکرد  دهیگزارش و محاسبه منظور  به  شده  نییتع و مشخص زمان  مدت

 ثابت عامل یک يا لحظه يری گاندازه از و ابدییم انرژي اختصاص ییجوصرفه راهکار یک یا چند اجراي از بعد به زمانی

 مبتنی بر قرارداد در یکرا  عملکرد   يری گاندازه دوره  زمانمدتیا   و ي گذارهیسرما یک  در بازگشت سرمایه دوره  طول تا

 .ردیگیبرمدر  )EPC(  انرژي عملکرد

 ) M&Vي (گذارصحه و گیرياندازه -11-5

فرآیند  از  یا دهی عملکردگزارش و  يگذار صحه آنالیز، ها،داده آوريجمع ي،ر یگاندازه ي،ز یرطرح عبارت   بهبود انرژي 

 ي است. گذارصحهو   يریگاندازه معین مرزهاي در انرژي عملکرد

 انرژي عملکرد بهبود -12-5

  انرژي است. یا مصرف انرژي استفاده انرژي، کارایی با مرتبط ير یگاندازه قابل نتایج در عبارت از بهبود

 
 
1 Non-routine Adjustments 
2 International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP) 
3 Reporting Period 
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 ) EPIA( 1انرژي عملکرد بهبود اقدام -5-13

 به  دستیابی جهت سازمان در یک  شده يز ی رطرح یا يسازادهیپ راهکارهاي  یا اقدامات از  ي امجموعه یا راهکار یا  اقدام

 تغییرات است.  سایر یا اقتصادي، رفتاري، عملیاتی، یا مدیریتی تغییرات فنی، طریق انرژي از عملکرد بهبود

 2انرژي غیرمستقیم اثر -5-14

 انرژي است.  عملکرد بهبود اقدامات از حاصل مستقیم اثرات بر افزون انرژي ساختمان  عملکرد بر اثرات از ايمجموعه

 انرژي غیرمستقیم اثر یک به روشنایی، سیستم  در کارایی افزایش  واسطه به برودتی سیستم در بار  کاهش مثالبراي  

 .انجامدمی

 3غیرانرژي اثر -5-15

افزون عملکرد بهبود اقدامات يساز ادهیپ از  حاصل اثرات شامل بر انرژي  انرژي،   اثرات  آب، مصرف کاهش اثرات 

 غیره است.  و يور بهره افزایش محیطی،زیست

 اثر یک به  خود که  است  ازیموردن آب کمتري  مقادیر باالتر، کارایی با  شستشو  ماشین  یک  نصب  نتیجۀ در  مثالبراي  

 .انجامدیم آب مصرف میزان نظر  ازغیرانرژي 

حرارتی و برودتی و با کاهش ساعات    ساتیتأسهاي کنترل هوشمند در  با استفاده از سامانهنمونه دیگر این است که  

  سات یتأسهاي نگهداري و تعمیر این  کارکرد تجهیزات، استهالك تجهیزات سرمایشی و گرمایشی کاهش یافته و هزینه

 .شودکمتر می

 انرژي عملکرد بهبود اقدامات که از يانرژریغ اثرات که کندمی  تعیین يگذار صحه و ير ی گاندازه کالن اهداف  یادآوري:

 .شوند گرفته نظر در میزان چه تا رندیگیم نشأت

 

 

 
 
1 Energy Performance Improvement Action   
2 Indirect Energy Effect 
3 None-energy Effect 



  
 

 EEEB-98540-Final 309 سازان صنعت تاسیسات بهینه 

 1متقابل اثر -5-16

 در را راهکار یک از حاصل جانبی اثرات دیگر، مجموعه عبارت  است. به غیرانرژي اثر انرژي یا  غیرمستقیم اثر شامل

 .اندنشده ير یگاندازه ي،ر یگاندازه مرز درون و نشده شامل را مربوطه اجرایی راهکاراصلی  اهداف اگرچه ؛ردیگیبرم

 

 شرح دستورالعمل  -6

حاصل  و هزینه دیماند انرژي،  واقعیِ هاي جوییصرفه اعتماد  قابل تعیین منظور  به ها گیرياندازه از استفاده  M&Vفرآیند  

هاي  نتایج پروژه اعتبار افزایش  منظور  بهاین فرآیند    گر ید   عبارت  بهانرژي است.   بهبود عملکرد هاي)راهکار(از اجراي  

 شود. انرژي به کار گرفته می عملکرد بهبود

 ارتقاي و پذیررقابت تولید موانع رفع قانون 12اجرایی شدن ماده  سبب تصویب و به M&Vاز   استفاده ایران، درکشور ما،

 ماده مورد توجه قرار گرفته است، این هايدر اجراي طرح الینفک جزئی عنوان  به نامه اجرایی آن،آیینکشور و   مالی نظام

 سازد: می ریپذامکان را ذیل که در عمل موارد

 دارند متغیر شدتبه هايمشخصه یا و باال قطعیت عدم  که هاییپروژه براي هاجوییصرفه محاسبۀ. 

   خدمات انرژي و مشتري. تخصیص ریسک بین شرکت 

 نماید اثبات را سرمایه بازگشت و شود  بیان اطمینان با تواندکه می شده گذارينتیجۀ صحه یک. 

 است شده گرفته در نظر جریمه یا مالی  مشوق یک که جایی در عملکرد نمایش. 

 انرژي.  هايهزینه اثربخش مدیریت 

 .کمک به پایش عملکرد تجهیزات 

   هاي اضافی.جوییصرفهشناسایی 

  .بهبود عملیات و نگهداري 

 
 
1 Consequential Effect 
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و انجام صحیح    M&Vمفاهیم اولیه، به ارائه روشی مناسب براي ایجاد طرح  دستورالعمل حاضر ضمن ارائه تعاریف و  

پردازد تا ضمن اجراي آن، طرفین و ذینفعان  هاي کشور میهاي بهبود عملکرد انرژي در ساختماندر پروژه  M&Vفرآیند  

 جویی انرژي واقعی، اطمینان حاصل نمایند.  هاي بهبود کارایی انرژي از دستیابی به صرفههپروژ

هاي  نشان داده شده و روش کار در هر مرحله در بخش  1در شکل    شماتیک  صورتبه  M&Vمراحل انجام یک فرآیند  

 گردد. بعد توصیف می
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آغاز کار
 

 یادداشت خروجی فرآیند
 

 

موردنظر براي اجرا، چه چیزي،   ECMطبیعت  •
 چه جایی، چه زمانی، چرا و چگونه 

 کدامند؟  M&Vهاي محرك •
کدامند: انرژي،   ECMشده بینیمزایاي پیش •

جویی، در انتشار گازهاي  هزینه، دیماند، صرفه
 اي و غیره گلخانه

طرح
ریزي و برنامه

ریزي 
M

&
V

 

  • ECM   ها به منظور مشخص شدن
و   M&Vهاي پذیري در مقابل گزینهامکان 

ارزیابی  M&Vهاي سطح موردنظر فعالیت
 شود. می

 M&Vریزي هاي طرح تعیین المان  •
بندي اجرا و بودجه موردنیاز  تعیین منابع، زمان  •

 M&Vپروژه 
دربرگیرنده تمامی جوانب   M&Vتهیه طرح  •

 پروژه
براي   M&Vریزي مراجعه به راهنماي طرح  •

 ها و ابزار ریزي، مثالنکات طرح 
 

گردآوري داده، شبیه 
سازي و تحلیل

 

 

 

به منظور ایجاد خط مبنا، پارامترهاي کلیدي  •
 شوند.گیري می اندازه 

 M&Vهاي مربوطه با توجه به طرح  سایر داده  •
 شوند.آوري می جمع 

عدم قطعیت به مدل داده انرژي به همراه  •
منظور تفسیر مصرف انرژي خط مبنا ایجاد  

 گردد. می
گیري پارامترهاي کلیدي مجدداً اندازه  •

 شوند. می
انرژي خط مبنا با جایگذاري داده پس از   •

اصالح به منظور ساختن خط مبناي  
 گردد.شده تصحیح می تصحیح

 شود.عدم قطعیت محاسبه می •
 
 
 
 
 

پایان
 

  

 شود.  مینتایج گزارش داده   •
ها به صورت زیر نمایش داده  جویی صرفه •

 شوند. می
 هاجویی سطح اطمینان، دقت، صرفه •

 
   M&Vنمودار جریان فرآیند  -1شکل 

ECMدرك طبیعت هاي پیشنهاديECMهاي پیشنهادي

شناخت مزایاي پروژه

ریزيطرح
M&V

M&Vگزینه

گیريمرز اندازه
پارامترهاي کلیدي

اثرات متقابل
دوره عملیاتی

افزاییهم

سازي آماده
M&Vطرح

جویی در مقابل عدم قطعیتصرفه
زمان بندي

منابع و بودجه
پروژهM&Vتهیه طرح 

گیري اندازه
داده 

مبناخط
داده

توسعه مدل 
انرژي با عدم 

قطعیت

هاECMاجراي 

گیري داده اندازه
دادهپس از اصالح

ها و جوییتحلیل صرفه
عدم قطعیت

گزارش نتایجدهیگزارش

پایان پروژه

مدل انرژي و  
 عدم قطعیت 
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 M&Vشروع پروژه  -1-6

فنی ممیزي  فرآیند  در طول  عمدتاً  انرژي  عملکرد  بهبود  و    راهکارهاي  ممیزي) شناسایی شده  به سطح  (بسته  انرژي 

شوند. الزم است تا جزییات راهکارها شامل شرح پروژه، محل و دالیل  بندي میالزامات و منابع موجود، اولویت  برحسب

هاي انرژي و دیماند، کاهش  جوییهاي مورد انتظار پروژه شامل برآورد صرفهتوجیهی آن مشخص گردد و تعیین خروجی

انتشار گازهاي گلخانههزینه یا کاهش  انرژي و  پروژهوري است. مثالاي ضرهاي  از منافع مذکور در  بهبود هایی  هاي 

 شده است.   خالصه 1عملکرد انرژي در ساختمان در جدول 

 منافع مورد انتظار براي برخی راهکارهاي بهبود عملکرد انرژي در بخش ساختمان  -1جدول 

 نوع راهکار 

 منافع حاصل 

جویی  صرفه 
 انرژي 

 کاهش 
هاي  هزینه 

 انرژي 
 جویی دیماند صرفه 

 کاهش 
 هزینه دیماند 

 سایر منافع 

 بهبود کارایی: 
 اصالح روشنایی 
 تعویض چیلر 

 تعویض مشعل گازي 

 بلی  بلی 

جویی  ممکن است صرفه 
ها بر روي  دیماند آن 

دیماند کل ساختمان قابل  
 مشاهده باشد. 

ممکن    ندرت به 
 است. 

 کاهش  
 اي گازهاي گلخانه 

 هاي کنترل: روش 
 کنترل روشنایی  

 HVACهاي زمانی  تهیه برنامه 
 براي موتورها   VSDنصب  

تنها زمانی که تجهیزات   بلی  بلی 
 در مدار نیستند. 

در شرایط مندرج  
 در ستون قبل 

 کاهش  
 اي گازهاي گلخانه 

 بهبود ضریب بار  بلی   طورمعمول به  بلی   طورمعمول به  بلی  خیر  جابجایی بار 

 

  سؤاالت   بر اساسپیشنهادي،   انرژي جوییصرفه راهکارهاي  ، الزم است تاM&Vکلیدي طرح   عناصر درك منظور  به

 ی قرار گیرد.  بررس موردپیشنهادي است،   و راهکارهاي ساختمان  به مربوط که 2جدول 
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 پیشنهادي  جوییصرفه راهکارهاي ماهیت درك منظوربه پاسخگویی براي یسؤاالت -2جدول 

 M&Vاثر   انرژي  جویی صرفه  راهکار  ساختمان 
 چیست؟  ساختمان  نوع کاربري  چیزي؟  چه 

 
 و  شنهادشده ی پ  انرژي  جویی صرفه  راهکار  نوع  چه 

 خواهد  را کاهش  دیماند  و  هزینه  انرژي،  چگونه 
 داد؟ 

 M&Vطراحی  
 پارامترها  انتخاب 

 آیا  و  است  مستقر  کجا  ساختمان در  کجا؟ 
 است؟  شده  تعریف  مرز  داراي 

 کدام بخش  انرژي در  جویی صرفه  راهکار 
 متأثر  تجهیزات  کدام  و  شد  خواهد  اجرا  ساختمان 

 شد؟  خواهند 

و گزینه   گیري اندازه  مرز  انتخاب 
M&V 

دوره زمانی مناسب بري ایجاد خط مبنا   زمانی؟  چه 
 کدام است؟ 

 خواهد  اجرا  انرژي چه زمانی   جویی صرفه  راهکار 
 شد؟ 
 

 بندي زمان 
 منابع 

 مبنا  خط  داده  آوري جمع  امکان 
 آوري جمع  زمانی  فواصل /دفعات 

 ها داده 
 چرا؟ 
 

 M&V سازي دالیل تهیه طرح و پیاده 
 است؟ 

 موردنظر  هاي خروجی  و  ها انگیزه 
 چیست؟ 

و   شود اجرا می  انرژي  جویی صرفه  راهکار  چرا 
 چیست؟  انتظار  مورد  منافع 

 متناسب  نتیجه 
 صحت 

 سوابق  نگهداري 

 مقدار؟  چه 
 

انتظار،   مورد  هاي جویی صرفه  بر اساس  انرژي در ساختمان چقدر است؟ هزینه  
بودجه   شده،  تصویب  بودجه  یا  پروژه  هاي هزینه 

M&V   به چه میزان خواهد بود؟ 

 M&Vبودجه  
 گزینه  و  کلی  رویکرد 

 

 M&Vریزي طرح -2-6

 M&Vتعیین گزینه  -1-2-6

معروف است.    D و   A  ،B  ،Cهاي  تعریف شده که به گزینه M&V هاي چهار دسته از تکنیک  IPMVPالمللی  در پروتکل بین

ها در  المللی استانداردسازي (ایزو) صادق است و از این گزینهبندي همچنین در استانداردهاي سازمان بیناین نوع دسته

ها به دو نوع کلی  بنديشود. این دستهمی  محور یادمحور و سازمانبا عنوان رویکرد اقدام  ISO 50047:2016استاندارد  

 شود: تقسیم می

محور: که در آن تنها تجهیز یا تجهیزاتی که مشمول راهکار(هاي) اصالحی  رویکرد اقدام  -هاي جداسازي راهکارروش

 ).Bیا   Aشود (گزینه در نظر گرفته می M&Vمرز   عنوان بهاست 

محور: که در آن مصارف انرژي در کل ساختمان(هاي) مشمول راهکار(هاي)  رویکرد سازمان  -هاي کل مایملکروش

 ).Dیا  Cشود (گزینه در نظر گرفته می M&Vمرز  عنوان بهاصالحی 
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 .کندیم فی توص را دسترس  در ۀنیگز چهار 3 جدول

 M&Vدسترس  در هاي گزینه -3جدول 

 مالحظات  گیري اندازه  ها جویی صرفه تعیین   عنوان  گزینه  

A 
گیري  اندازه 

  ي پارامترها 
 ي د ی کل 

 گیري اندازه  از طریق  ها جویی صرفه 
کلیدي   پارامتر(هاي) عملکردي 

 .شوند تعیین می 
مقادیر   ترکیب  با  ها جویی صرفه 

برآوردها محاسبه   و  شده  گیري اندازه 
 .شوند می 

مورد   تغییرات  به  بسته  گیري اندازه  دفعات 
طول   و  شده  گیري اندازه  در پارامترهاي  انتظار 
 تا  مدت کوتاه  از   تواند دهی می گزارش  دوره 

 .پیوسته تغییر کند 
 هاي دوره  در  یکسان  هاي گیري پارامتر اندازه 

 .الزامی است  اصالح  از  پس  و  خط مبنا 

با   باقیمانده  پارامترهاي 
قبلی،   هاي داده  از  استفاده 

قضاوت   یا  سازنده  مشخصات 
 .شوند می  برآورد  کارشناسی 

B 
گیري همه  اندازه 

 پارامترها 

 گیري اندازه  از طریق  ها جویی صرفه 
 متغیرهاي  تمامی  انرژي و  مصرف 

 ي ر ی گ اندازه  مرز  در  مصرف  بر  مؤثر 
 .شوند می  تعیین 

 مورد  تغییرات  به  بسته  گیري اندازه  دفعات 
دورة   طول  و  ها جویی صرفه  در  انتظار 

پیوسته   تا  مدت  کوتاه  از  تواند می  دهی گزارش 
 .کند  تغییر 

ها با  جویی تعیین صرفه 
داراي    Bاستفاده از گزینه  

  Aقطعیت باالتري از گزینه  
 است.  

C  ساختمان  کل 

 گیري اندازه  از طریق  ها جویی صرفه 
انرژي کل یا بخشی از   مصرف 

 .شود ساختمان تعیین می 
انتخاب   راهکارهایی  براي   Cگزینه  

 هاي جویی که در آن صرفه  شود می 
 با مصرف  مقایسه  در  انتظار  مورد 

 و  بزرگ بوده  ساختمان  انرژي 
 .است  طوالنی  گیري اندازه   هاي دوره 

کل   انرژي  مصرف  پیوسته  هاي گیري اندازه 
انجام   دهی گزارش  دوره  طول  در  ساختمان 

 .شود می 
  /و  موجود  کنتورهاي  از  معموالً  گزینه  این  در 
و   شود استفاده می  انرژي  ي ها حساب صورت یا  
مصرف   همه راهکارهاي  ترکیبی  اثرات  آن  در 

 .شود تعیین می  انرژي 
 از  استفاده  با  انرژي  ، مدل طورمعمول به 

 دوره  پوشش  با  نظیر رگرسیون  هایی روش 
 از  پس  دورة  براي  که  شود ایجاد می  مبنا  خط 

 .رو) شود (نرمالسازي پیش اصالح تصحیح می 

 ، Cگزینه   اولیه  هاي چالش 
همه   اعمال  و  شناسایی 

و   معمول  تصحیحات 
از   اطمینان  نیز  و  غیرمعمول 

 ها در جویی صرفه  بزرگی 
انرژي   مصارف  با  مقایسه 

 یا درصد    10(  ساختمان است 
 بیشتر). 

D 
سازي  شبیه 

 شده  کالیبره 

 ي ساز ه ی شب  طریق  از  ها جویی صرفه 
 در  یا  مایملک  کل  در  ي انرژ مصرف  
 .شوند تعیین می  از مایملک  بخشی 

  افزار نرم  از  انرژي  مصرف  بینی پیش  براي 
 Design  ازجمله کامپیوتري (  سازي شبیه 

Builder (  آن  که در  شود استفاده می 
ساختمان،   پوسته  نظیر  جزئی  اطالعات 
و   مصرف  الگوهاي  ، شده نصب  تجهیزات 

وارد   هوا  و  ب  آ  مانند  خارجی  متغیرهاي 
 .شود می 

 توان را می  انرژي  جویی صرفه  راهکارهاي 
 در  که  کرد  ارزیابی  گروهی  یا  مجزا  صورت به 

صورت   سازي شبیه  چندین  این صورت 
 .گیرد می 

و   انرژي  مصرف  با  ي ساز ه ی شب  است  الزم 
 .شود  کالیبره  واقعی  ماهانه  دیماند 

 که داده  حالتی  در  D گزینه 
 غیر  و یا  ناموجود  مبنا  خط 

 مفید باشد،   دسترس قابل 
 .است 

 شامل انجام  اولیه  هاي چالش 
 مناسب   صورت به  سازي شبیه 

 با  آن  کردن  و کالیبره 
گیري  اندازه  انرژي  هاي داده 

 .است  شده 
با   کار  خاص  هاي مهارت 

 مستندسازي دقیق  و  افزار نرم 
 .است  نیاز  مورد 

 

 استفاده کرد.   2توان از نمودار ارایه شده در شکل یمM&V گزینه  ترینبراي انتخاب مناسب
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آغاز

اندازه گیري عملکرد مایملک یا راهکار؟

صرفه جویی مورد انتظار 
درصد؟ 10بیشتر از 

امکان جداسازي راهکارها با 
کنتورها؟

نیاز به ارزیابی جداگانه هر راهکار؟

شبیه سازي 
سیستم یا 
تأسیسات

دستیابی به داده هاي 
کالیبراسیون یا امکان مدلسازي 

با نرم افزارهاي معتبر

شبیه سازي 
کالیبره شده

استفاده از محاسبات 
ا توافق  مهندسی ب

ذینفعان

تحلیل داده هاي 
کنتور اصلی

مفقود شدن داده هاي خط مبنا
یا دوره گزارش دهی؟ 

مفقود شدن داده هاي خط مبنا 
یا دوره گزارش دهی؟

عملکرد راهکارعملکرد مایملک

خیر

بله

خیر

بله

خیر

نیاز به نمایش کامل عملکرد؟

بله

خیر
بله

خیر

خیر

بله

بله

بله

Aگزینه 
جداسازي اصالح

اندازه گیري پارامترهاي کلیدي

Bگزینه 
جداسازي اصالح

اندازه گیري همه پارامترها

 Dگزینه 
شبیه سازي کالیبره شده Cگزینه گزینه توافقی

کل تأسیسات

نصب کنتورهاي جداسازي براي 
ابی اثرات  پارامترهاي کلیدي، ارزی
متقابل، و برآورد پارامترهاي به 

خوبی شناخته شده

نصب کنتورهاي جداسازي براي 
همه پارامترها و ارزیابی اثرات 

متقابل

شبیه سازي با و بدون راهکارها

خیر

 
 M&Vترین گزینۀ مناسب مراحل انتخاب -2شکل 
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پیشنهاد   4در جدول    هاساختمانیی انرژي رایج در  جوصرفههاي پیشنهادي براي برخی از راهکارهاي  هایی از گزینهنمونه

 شده است.  

 راهکار  برحسبهایی از انواع متغیرهاي مرتبط (مستقل) در بخش ساختمان مثال -4جدول 

 نوع راهکار 
ي  ها نه ی گز 

 پیشنهادي 
تجهیزات  

 گیري  اندازه 

پارامتر(هاي) کلیدي  
مرتبط (مستقل) با راهکار  

گیري آن و  جهت اندازه 
 محاسبه مصارف انرژي 

متغیر(هاي) مرتبط  
(مستقل) اثرگذار  
 بر مصارف انرژي 

 هاي آن معاینه فنی موتورخانه و تنظیم مشعل 
  Aي  ها نه ی گز 

 Cو   
 آناالیزر گاز 

ي راندمان  ر ی گ اندازه   :  Aدر گزینه  
احتراق در قبل و بعد از اجراي  
راهکار و برآورد ساعات کارکرد  

 ساالنه 

: روز درجات  Cدر گزینه  
 ) HDDگرمایش ( 

نصب دستگاه کنترل هوشمند موتورخانه  
 گرمایشی 

  Cگزینه  
 براي گاز  

یا    Aگزینه    
B    براي برق 

 آناالیزر توان 

گیري مصرف گاز ساختمان  اندازه 
 ) C(گزینه  

گیري توان یا برق مصرفی  اندازه 
هاي سیستم گرمایشی  الکتروپمپ 

 ) Bیا    Aي برق (گزینه  برا 

روز درجات گرمایش  
 )HDD ( 

دستگاه کنترل هوشمند موتورخانه  نصب  
 سرمایشی (داراي چیلر تراکمی) 

هاي  گزینه 
A ،B    و یاC  

براي سیستم  
 سرمایشی 

 

گیري مصرف برق ساختمان  اندازه 
 ) C(گزینه  

گیري برق یا توان مصرفی  اندازه 
 سیستم سرمایشی 

روز درجات سرمایش  
 )CDD ( 

جایگزینی بویلرهاي موجود با بویلرهاي  
 چگالشی  

 گیري مصرف گاز ساختمان  اندازه   Cگزینه  
روز درجات گرمایش  

 )HDD ( 

اجراي سیستم مدیریت انرژي ساختمان  
 )BEMS (   گزینهC   

گیري مصرف گاز و برق  اندازه 
  ساختمان 

روز درجات گرمایش  
 )HDD  و روز درجات (

 ) CDDسرمایش ( 

ي  ها پمپ ي  جا به ي دور متغیر  ها پمپ جایگزینی  
 دور ثابت 

 آناالیزر توان  Bگزینه  

گیري برق مصرفی براي یک  اندازه 
سیکل کامل و مقایسه آن با  

شرایط دور خط مبنا و در صورت  
 نیاز انجام تصحیحات  

ها، روز  بسته به نوع پمپ 
)  HDDدرجات گرمایش ( 

و / یا روز درجات  
 ) CDDسرمایش ( 

جایگزینی الکتروموتورهاي راندمان باال و  
 الکتروموتورهاي موجود 

 آناالیزر توان  Aگزینه  
گیري توان مصرفی و تخمین  اندازه 

   ساعات کارکرد 

نصب درایو کنترل دور بر روي فن برج  
 کننده خنک 

 آناالیزر توان  Bگزینه    

گیري برق مصرفی براي یک  اندازه 
سیکل کامل و مقایسه آن با  

شرایط دوره خط مبنا و در صورت  
 نیاز انجام تصحیحات 

روز درجات سرمایش  
 )CDD ( 

جداسازي گرمایش و سرمایش فضاهاي با  
کاربري دائم از فضاهاي با کاربري منقطع و  

  منظور به ي کنترل هوشمند  ها ستم ی س استفاده از  
کنترل گرمایش و سرمایش فضاهاي با کاربري  

 منقطع 

   Cگزینه  
گیري برق و گاز مصرفی  اندازه  

 ساختمان  

هاي  بسته به نوع سیستم 
کنترلی، روز درجات  

) و / یا  HDD(   گرمایش 
روز درجات سرمایش  

 )CDD ( 
موجود با    فلورسنت هاي  المپ   ض ی تعو 

 SMDو    LED  مصرف کم هاي  المپ 
 سنج توان  Aگزینه  

  ها المپ گیري توان مصرفی  اندازه 
   و تخمین ساعات کارکرد 
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 گیري انتخاب مرز اندازه -2-2-6

ترین سطوح براي بهبود عملکرد انرژي در ساختمان در  هاي اجرایی موجود در کشور، متداولبر اساس مطالعات و طرح

تواند بسته به نوع  هاي عملکرد انرژي در یک ساختمان مینشان داده شده است. مطابق شکل، مرز شاخص  3شکل  

ف انرژي کل ساختمان تا سطح مصارف انرژي تجهیزات  راهکار(هاي) پیشنهادي براي بهبود عملکرد انرژي، از سطح مصر

 تعیین شود. 

 
 شکست سطوح مختلف عملکرد انرژي در یک ساختمان -3شکل 

 

 

 ها متفاوت خواهد بود:گیريبر این اساس، دو حالت ذیل محتمل خواهد بود که در هر یک نحوه تعیین مرز و اندازه
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هاي اصلی آن تر شامل بخشممکن است مرزها دربرگیرنده کل ساختمان یا به صورت ساده  -  1محوررویکرد سازمان  -1

تعیین  و  موجود  وضعیت  ارزیابی  منظور  به  برق)  و  گاز  (کنتور  تأسیسات  کل  براي  انرژي  تأمین  کنتورهاي  از  و  باشد 

در ساختمان به ویژه در قراردادهاي    ترین مرز شاخصگردد. شایان ذکر است که این مرز مناسبها استفاده میجوییصرفه

گیري براي طرفین است. در این رویکرد ممکن است  مبتنی بر عملکرد انرژي با توجه به قابلیت استناد و اعتبار اعداد اندازه

گیري بر مبناي  پذیر باشد؛ اگرچه در هنگام استفاده از دستورالعمل جوانب احتیاط و تصمیمهر یک از حاالت زیر امکان

 ررسی بیشتر الزامی است. ب

 الف) اگر کل ساختمان به یک اشتراك گاز و برق مجهز باشد، بزرگترین مرز ممکن همان ساختمان است.  

 ب) اگر ساختمان یا محوطه/ شهرك داراي چندین اشتراك گاز و برق باشد: 

به  1-ب اگر فضاهاي مختص  اشتراك گاز:  با چندین  به عنوان مثال، پردیس دانشگاهی  قابل  )  اشتراك  هر 

اشتراك از  حاصل  انرژي  مصارف  است  بهتر  نیست،  از  تفکیک  یک  هر  خطاهاي  لحاظ  مختلف ضمن  هاي 

 2کنتورهاي موجود، تجمیع شده و به صورت یک عدد براي مصرف گاز مجموعه در نظر گرفته شود.

ي اشغال براي هر ك گاز براي هر واحد: با توجه به مشخص بودن فضا ا) یک ساختمان با چندین اشتر2-ب

 اشتراك و امکان تفکیک عوامل اثرگذار بر هر یک، امکان تشکیل خط مبنا براي هر اشتراك وجود دارد.  

  ي گیر اگر هدف، پایش و ارزیابی اثرات حاصل از هر یک از راهکارهاي اجرایی باشد، مرز اندازه  -  3محوررویکرد اقدام  -2

تعیین می  راهکار  اقتصادي نصب کنتورها و تجهیزات براي هر  یا عدم صرفه  دلیل عدم وجود  به  این حالت  در  گردد. 

مدت انجام گیرد که عمدتاً از اعتبار  هاي کوتاهگیريگیري دائمی، ممکن است تعیین مصارف انرژي از طریق اندازهاندازه

 کمتري برخوردار است.  

 

 
 
1 Organization-based approach 

مبنا خطبراي ایجاد خط مبنا در این حالت اگر تاریخ هاي قرائت کنتورهاي گاز مجموعه یکسان نباشد، بهتر است که به تعداد کنتورهاي گاز مجموعه     2
هاي محاسبه شده بر اساس همه کنتورها  وییرسم شود و محاسبات صرفه جویی گاز براي هر کدام به طور جداگانه انجام شود و سپس در نهایت، صرفه ج

 با هم تجمیع شود و به عنوان صرفه جویی نهایی اعالم گردد.  
3 EPIA-based approach 
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 تعیین پارامترهاي کلیدي  -3-2-6

 باشند:  شامل موارد زیر می M&Vدر فرآیند  کلیدي پارامترهاي

 بعد از اجراي راهکار(ها) و انرژي قبل مصرف -

 متغیرهاي مرتبط (مستقل) -

  ثابت عوامل -

 سطوح مثال (براي گیرياندازه مرز انرژي در خدمات عملکرد مرتبط با هايخروجی - عملکرد هايخروجی -

دارد؛ بدان معنا که راهکارهاي پیشنهادي نبایستی منجر به کاهش   روشنایی یا سطح آسایش حرارتی) اشاره

 کیفیت خدمات از سطح مطلوب گردند.  

 تعیین متغیرهاي مرتبط (مستقل)   -1-3-2-6

متغیرهاي مرتبط (مستقل) در هر ساختمان بسته به عوامل مختلفی از جمله نوع کاربري ساختمان، الگوهاي مصارف و  

 5ها با کاربري متفاوت در جدول  ترین متغیرهاي مرتبط (مستقل) براي ساختمانغیره متفاوت است. فهرستی از متداول

ها با توجه به مفهوم ارایه  سازي آنمل نیازمند بررسی بیشتر و بومیآورده شده است؛ اگرچه به هنگام استفاده از دستورالع

 شده براي متغیر مرتبط (مستقل) در بخش تعاریف و شرایط ساختمان مورد نظر خواهد بود.  

هاي مشترکین به ویژه مربوط به  کنتورهاي ساختمان به منظور صدور صورتحسابهاي قرائت  طول دوره  -یادآوري

تواند منتج به خطاهاي محاسباتی به ویژه در مقادیر  اخت نبوده که عدم لحاظ آن در مدلسازي آماري میمصارف گاز، یکنو

  شود و بار پایه به هاي رگرسیون بدون عرض از مبدأ ترسیم میبار پایه به صورت عرض از مبدأ گردد. در این حالت، مدل

 شود.در مدل در نظر گرفته می هاي قرائت (تعداد روزهاي هر قبض)صورت متغیري از طول دوره

 هاي ذیل ضروري است: سازي متغیرهاي مرتبط (مستقل)، انجام گامبه منظور نهایی

 در این   - تهیه فهرستی جامع از متغیرهاي مرتبط (مستقل) و محتمل در مرز شاخص به روش طوفان فکري

 گردد.هاي اولیه پیشنهاد میگیري از ایدهراستا، بهره

 زنی، ترسیم و تحلیل نمودارهاي کنترلی این کار از طریق انجام مطالعات تطبیقی و محک  -بندي متغیرهااولویت

ها، نحوه ارتباط متغیرها با راهکارهاي اجرایی، براي متغیرها به منظور بررسی نحوه کنترل و میزان تغییرات آن
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پذیر است. در این مرحله،  ر مرز مربوطه امکانهاي مهندسی و بررسی سوابق و الگوهاي مصرف انرژي دتحلیل

 شوند. متغیرهاي غیرمرتبط (مستقل) با مصارف انرژي بر اساس شواهد و تا حد امکان حذف می 

 گذاري نحوه ارتباط و اثرگذاري متغیرها بر هدف از این گام، بررسی و صحه  -هاي آماري گیري از تکنیکبهره

 ز ابزارهاي آماري است. مصارف انرژي بر اساس نتایج حاصل ا

 برخی از متغیرهاي مرتبط (مستقل) پیشنهادي -5جدول 

 متغیرهاي مرتبط (مستقل) پیشنهادي  نوع کاربري ساختمان 

 مسکونی 

 سرمایش)  سیستم  گرمایش (براي درجه روز 

 گرمایش)  سیستم  سرمایش (براي درجه روز 

  برق و/یا گاز کنتور قرائت دوره طول  

 وجود)  صورت استخر (در و  ورزشی  سالن از  برداريبهره  ساعات 

 اداري 

 سرمایش)  سیستم  گرمایش (براي درجه روز 

 گرمایش)  سیستم  سرمایش (براي درجه روز 

  برق  و/یا گاز کنتور قرائت دوره طول 

 کاري ساعات  

 تعطیالت و کاري روزهاي تعداد  

 محور) پروژه هاي شرکت در ویژه وقت (بهتمام   غیر کارکنان مراجعات تعداد 

 رستوران) به  تجهیز  صورت  غذا (در  پرس تعداد 

 کنفرانس)  هايسالن به  تجهیز  صورت  ها (درهمایش تعداد 

 آموزشی 

 سرمایش)  سیستم  گرمایش (براي درجه روز 

 گرمایش)  سیستم  سرمایش (براي درجه روز 

  برق و/یا گاز کنتور قرائت دوره طول  

 رستوران) به  تجهیز  صورت  غذا (در  پرس تعداد 

 کنفرانس)  هايسالن به  تجهیز  صورت  ها (درهمایش تعداد 

 امتحانی)  یا  کنفرانس هاي سالن به تجهیز  صورت جامع (در هاي آزمون تعداد 

 وجود)  صورت استخر (در و  ورزشی  سالن از  برداريبهره  ساعات 

 تعطیالت  و تحصیلی روزهاي تعداد 

 فروشگاه 

 سرمایش)  سیستم  گرمایش (براي درجه روز 

 گرمایش)  سیستم  سرمایش (براي درجه روز 

  برق  و/یا گاز کنتور قرائت دوره طول 

 مشتریان  تعداد  

 کاري ساعات  

 تعطیالت  و کاري روزهاي تعداد 

 بیمارستان 

 سرمایش)  سیستم  گرمایش (براي درجه روز 

 گرمایش)  سیستم  سرمایش (براي درجه روز 

  برق و/یا گاز کنتور قرائت دوره طول  

 مراجعین تعداد  

 مختلف  بخشهاي در  بیماران یا شده  اشغال  هايتخت تعداد 
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 متغیرهاي مرتبط (مستقل) پیشنهادي  نوع کاربري ساختمان 
 جراحی هاي عمل تعداد  

 ها بخش سایر و آزمایشگاهی بخش در  مختلف هايتست شمار 

 رستوران) به  تجهیز  صورت  غذا (در  پرس تعداد 

 هتل 

 سرمایش)  سیستم  گرمایش (براي درجه روز 

 گرمایش)  سیستم  سرمایش (براي درجه روز 

  برق  و/یا گاز کنتور قرائت دوره طول 

 مسافران تعداد  یا شده اشغال هاياتاق تعداد  

 رستوران) به  تجهیز  صورت  غذا (در  پرس تعداد 

 وجود)  صورت استخر (در و  ورزشی  سالن از  برداريبهره  ساعات 
 کنفرانس)  هايسالن به تجهیز صورت آموزشی (در هايدوره یا هاهمایش تعداد 

 رستوران 

 سرمایش)  سیستم  گرمایش (براي درجه روز 

 گرمایش)  سیستم  سرمایش (براي درجه روز 

  برق و/یا گاز کنتور قرائت دوره طول  

 غذا  پرس تعداد 

 بانک 

 سرمایش)  سیستم  گرمایش (براي درجه روز 

 گرمایش)  سیستم  سرمایش (براي درجه روز 

  برق  و/یا گاز کنتور قرائت دوره طول 

 مراجعین  تعداد 

 مسجد

 سرمایش)  سیستم  گرمایش (براي درجه روز 

 گرمایش)  سیستم  سرمایش (براي درجه روز 

  برق و/یا گاز کنتور قرائت دوره طول  

 نمازگزاران تعداد  

 خاص  مناسبات با روزهاي تعداد  

 کیترینگ)  وجود صورت  غذا (در  پرس تعداد 

 فروشگاه)  وجود صورت مشتریان (در  تعداد 

 

 تعیین عوامل ثابت    -2-3-2-6

 مصرف بر دائمی اي یادوره موقت، صورت به است ممکن که دارد اشاره غیرمعمول  رویدادهاي یا تغییرات به ثابت عوامل

در بخش ساختمان در زیر ارایه   ثابت عوامل از هاییباشد. مثال خارجی یا داخلی  است ممکن انرژي اثر گذارد. این عوامل

 مندي از دستورالعمل است.  شده است که نیازمند بررسی بیشتر و تعیین آن متناسب با شرایط ساختمان به هنگام بهره

  نوع کاربري ساختمان/ نوع ساکنین 

  ساکنینتوجه در تعداد  قابل کاهش یا  نامه جدید و لذا افزایشاجاره واسطه  به تغییر - ضریب اشغال 

  هاي توسعه و اضافه کردن فضاهاي جدید یا تخریب بخشی از ساختمان طرح -سطح فضاي کنترل شده 
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 ها، درها، درزبندي هوا) مشخصات پوسته ساختمان (شامل عایقکاري، پنجره 

   ،استانداردها یا اسناد باالدستی در خصوص مشخصات زیست محیطی داخلی (شامل سطح روشنایی، دماي پایه

 )  ویهنرخ ته

 هاي انرژي مصرفی تعداد، نوع و ارزش حرارتی حامل 

  تعداد اشتراك گاز و برق 

   نوع کنتور گاز و برق 

 بر در ساختمان تعداد و نوع تجهیزات انرژي 

 تجاري  -هاي اداريتعداد و ساعات حضور کارکنان در ساختمان 

 دماهاي تنظیم شده و تحت کنترل در موتورخانه 

 در ساختمان  مجري نگهداري و تعمیرات 

 براي مثال مطابق با آخرین بخشنامه موجود در زمان نگارش   -شده  ریزي نگهداري و تعمیرات برنامه

 یک هاآن  نمودن خاموش و اداري وقت آغاز از قبل ساعت یک گرمایشی وسایل نمودن دستورالعمل، روشن

 ها،سازمان ها،وزارتخانه تمامیهجري شمسی در  1397اداري تا پایان سال  وقت پایان از قبل ساعت

 ها الزامی است.   استانداري و مسلح اسالمی، نیروهاي انقالب نهادهاي دولتی، هايشرکت و مؤسسات

 بازسازي   نوسازي و 

 با تغییر احتمالی اما دهی است،خط مبنا و گزارش زمانی هايهدور غالباً فاقد تغییرات اساسی میان ثابت عوامل اگرچه

 ایجاد  ثابت به هنگام شرایط عوامل توانند دستخوش تغییرات اساسی شوند. بنابراین ثبتشرایط، این عوامل ثابت نیز می

اساسی   تغییرات گونه ها در طول زمان و ثبت هرمبناي انرژي متناظر، پایش آن ترسیم خطوط عملکردي و هايشاخص

 خطوط ها و شاخص ماندن باقی متناسب از تا  دار استرت بسزایی برخو باشد، از اهمی  مؤثر انرژي عملکرد بر تواندمی که

شوند. به منظور بررسی اصالحات مورد نیاز براي این تغییرات، به بخش   اصالح و در صورت نیاز حاصل شده مبنا اطمینان

 تصحیحات غیرمعمول مراجعه شود.
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 تعیین دوره زمانی خط مبنا  -4-2-6

عملکرد انرژي و پیش از اجراي راهکار، تعیین یک دوره زمانی مناسب به عنوان دوره زمانی خط  در قراردادهاي مبتنی بر  

زمانی خط مبنا   مبنا با رعایت الزامات مورد اشاره در بخش تعاریف توسط شرکت خدمات انرژي الزامی است. طول دوره

بناي مورد استفاده و نحوه تعیین آن، مستند بندي شود. بهتر است دوره زمانی خط متواند بر اساس موارد ذیل دستهمی

 گردد.

 زمانی که مصرف انرژي فصلی بوده و لذا الگوهاي کاري و متغیرهاي مرتبط   تر از یک سال و شرایط محور: کوتاه

زمانی کوتاه در طول سال براي لحاظ تمامی    (مستقل) آن در طول سال متفاوت است، ممکن است چندین دوره

ي هاهاي عملیاتی تأسیسات مورد استفاده قرار گیرد و بر این اساس از چند مدل خط مبنا با عنوان مدل لمد

 گردد. شرایط محور استفاده می

ها به طور معمول داراي دو دوره زمانی خط مبنا مجزا (مدل خطوط شکسته)، یکی در طول مدارس و دانشگاه:  1مثال  

 تحصیلی و دیگري تعطیالت تابستانی، هستند.سال 

گیري متفاوت،  جایی که گرمایش و سرمایش مورد نیاز ساختمان از طریق دو حامل مختلف با کنتورهاي اندازه:  2مثال  

) و انرژي الکتریکی (بر  HDDشود، امکان تفکیک خطوط مبناي انرژي حرارتی (بر حسب  گاز طبیعی و برق، تأمین می

 ) وجود دارد.    CDDحسب 

 :ز شرایط جوي است، به طور معمول از یک دوره زمانی یک ساله وقتی مصرف انرژي تابعی قوي ا   یک سال

 شود. شامل تمامی فصول استفاده می

مثال: جایی که مصارف انرژي در راستاي تأمین حرارت و برودت مورد نیاز ساختمان از طریق حامل انرژي یکسان تأمین 

پذیر نیست، تنها یک خط مبنا با لحاظ  دسترس امکانهاي در  گردد و جداسازي فصول گرم و سرد سال از روي دادهمی

گردد. در این حالت، دوره زمانی خط مبنا حداقل برابر با یک سال است.  ترسیم می  CDDو    HDDهمزمان هر دو متغیر  

هاي مجهز به هیترهاي  به بویلر و چیلر جذبی (با مصارف گاز طبیعی) و ساختمان  هاي مجهزمثال رایج آن ساختمان

 ریکی و چیلر تراکمی (با مصارف برق) است.   الکت
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 :هاي زمانی زمانی که هیچ سال کاملی با شرایط معمول وجود ندارد، آن گاه ممکن است دوره  بیش از یک سال

 بلندتر بیش از یک سال مناسب باشد.  

محور،  گیري گاز و برق در رویکرد سازمانها ناشی از قرائت نامنظم کنتورهاي اندازه: با توجه به محدودیت دادهیادآوري

گردد تا عدم قطعیت در تر به شرط عدم وجود تغییرات اساسی پیشنهاد میبه طور معمول انتخاب یک دوره زمانی طوالنی

 هاي آماري کاهش یابد.  مدل

 

 دهی گزارش زمانیدوره   تعیین -5-2-6

 شده، هاي محققجوییصرفه تدریجی افت احتمال و شده اجرا راهکار عمر طول توجه به با باید دهیگزارش دوره طول

 .باشد يتر کوتاهو یا دوره   ماهانه فصلی، ساالنه، صورت  بهدهی است دوره گزارش ممکن .شود تعیین

 

 تعیین شاخص عملکرد و ایجاد خط مبناي انرژي   -6-2-6

 الف) شدت مصرف انرژي 

زنی  ترین انواع شاخص عملکرد انرژي است که معموالً شاخص مناسبی با هدف محکشدت مصرف انرژي یکی از ساده

پایش چندین متغیر به  اي است و استفاده از آن به دالیل متعدد (از جمله عدم امکان  و تهیه استانداردهاي ملی و منطقه

هاي خدمات انرژي در قراردادهاي مبتنی و لذا عدم قطعیت باالي آن) توسط شرکت  1صورت همزمان، عدم لحاظ بار پایه

 شود. ) تعریف می1شود. شدت مصرف انرژي بر اساس رابطه (بر عملکرد پیشنهاد نمی

)1( 
شاخص  عملکرد  انرژي  =  

مقدار  انرژي  مصرفی در ساختمان 
دادههاي  مرتبط  با  نوع  کاربري  ساختمان 

  

 ئه شده است.  ا ار 6هاي عملکرد متداول در جدول فهرستی از شاخص

 

 
 

 مصارف انرژي در ساختمان فارغ از مصارف وابسته به متغیرهاي شناسایی شده.بار پایه عبارت است از  1
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 هاي عملکردي انرژيهایی از شاخصمثال -6جدول 

 هاي عملکردي انرژي شاخص سطح بهبود عملکرد انرژي 

 کل ساختمان

 بنا زیر  سطح واحد در ساختمان انرژي مصرف 

 ساختمان در ساکن نفرات تعداد بر ساختمان انرژي مصرف 

 کاري  روزهاي تعداد بر ساختمان انرژي مصرف 

 مصرف  اوج  ساعات در ساختمان انرژي مصارف 

 ماه طول در ساختمان مصرفی برق دیماند حداکثر 

 سیستم سرمایش ساختمان 

 بنا زیر سطح  واحد در سرمایشی سیستم انرژي مصرف 

 دوره  سرمایش درجات روز به سرمایشی سیستم انرژي مصرف 

 ساختمان در ساکن نفرات تعداد بر سرمایشی سیستم انرژي مصرف 

 کاري  روزهاي تعداد بر سرمایشی سیستم انرژي مصرف 

 سیستم گرمایش ساختمان 

 بنا زیر سطح  واحد در گرمایشی سیستم انرژي مصرف 

 بنا  زیر  سطح واحد  بویلر (دیگ) بر سوخت مصرف 

 دوره  گرمایش درجات روز به  گرمایشی سیستم انرژي مصرف 

 ساختمان در ساکن نفرات تعداد بر گرمایشی سیستم انرژي مصرف 

 کاري  روزهاي تعداد بر گرمایشی سیستم انرژي مصرف 

 در ساکن نفرات تعداد ازاء به  بهداشتی گرم آب تولید براي مصرفی انرژي مصرف 

 ساختمان 

 سیستم روشنایی ساختمان 

 بنا  زیر مساحت واحد بر روشنایی انرژي مصرف 

 کاري  ساعات تعداد بر روشنایی انرژي مصرف 

 ساختمان  اشغال ساعات تعداد بر روشنایی انرژي مصرف 

 ساختمان  طبقه  هر بر روشنایی انرژي مصرف 

 سیستم تهویه ساختمان
 تهویه تحت مساحت واحد بر هواساز انرژي مصرف 

 سرد  فصول در دوره  گرمایش درجات روز بر هواساز انرژي مصرف 

 گرم  فصول در دوره  سرمایش درجات روز بر هواساز انرژي مصرف 

 تجهیزات ساختمان

 روز شبانه  طول در سرمایشی یا گرمایشی سیستم هايپمپ انرژي مصرف 

 ساختمان  کاري ساعات طول در کننده  خنک برج فن یا و پمپ انرژي مصرف 

 ساعت یک در هاپمپ انرژي مصرف 

 ماه یک در آسانسور انرژي مصرف 
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 ب) مدل آماري

هاي مصارف و متغیرهاي مرتبط (مستقل) به روش تحلیل رگرسیون خطی الگوي انرژي در ساختمان با استفاده از داده

شود. شایان ذکر است که روش تحلیل رگرسیون یک روش ریاضی مدل حداقل مربعات تعیین می  -1(درجه یک) و مرکب

و آماري مرسوم است که به منظور توصیف ارتباط میان متغیر وابسته (در این دستورالعمل، مصارف انرژي) و متغیرهاي  

 گیرد. مستقل شناسایی شده مورد استفاده قرار می

ت که معرف مصرف انرژي به صورت تابعی از متغیرهاي مرتبط (مستقل) باشد. در حالت کلی،  اولین گام، ایجاد مدلی اس

 ) نشان داده شود: 2تواند به صورت رابطه (رابطه مذکور می

)2( 𝐸𝐸 = 𝑓𝑓 (𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2 … 𝑥𝑥𝑛𝑛) 

 که در آن 

E  مصرف انرژي است؛ 

ix متغیرهاي مرتبط (مستقل) است؛ 

f  (مستقل) است.تابعی از متغیرهاي مرتبط 

اعمال می  -1یادآوري   از دو طرف یک مقدار حدي  متفاوتی در هر یک  توابع  از یک مدل جایی که  استفاده  شود، 

 برابر با مقدار حدي متغیر است.   Nپذیر است که در آن محور مشابه زیر امکانشرایط

𝐸𝐸 = 𝑓𝑓 (𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2 … 𝑥𝑥𝑛𝑛) - - if  𝑥𝑥𝑖𝑖 > 𝑁𝑁 
𝐸𝐸 = 𝑔𝑔 (𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2 … 𝑥𝑥𝑛𝑛) - - if  𝑥𝑥𝑖𝑖 ≤ 𝑁𝑁 

انرژي    -2یادآوري   از طریق حامل  نیاز ساختمان  انرژي در راستاي تأمین حرارت و برودت مورد  جایی که مصارف 

محور مناسب نیست و بهتر است تنها یک خط مبنا با لحاظ همزمان هر دو  گردد، استفاده از مدل شرایطیکسان تأمین می

ویلر و چیلر جذبی (با مصارف گاز طبیعی) و هاي مجهز به بترسیم گردد. مثال رایج آن ساختمان  CDDو    HDDمتغیر  

 هاي مجهز به هیترهاي الکتریکی و چیلر تراکمی (با مصارف برق) است. ساختمان

 
 
1 Multiple Linear Regression 
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و    -3یادآوري کاري  روزهاي  قرائت؛  دوره  مثال، طول  (براي  متغیر  از یک  تابعی  به صورت  پایه  بار  که  مواردي  در 

 ) باید از مدل رگرسیون حذف شود. Eb0شود، عرض از مبدأ (تعطیالت) در نظر گرفته می

 

 تعیین اثرات متقابل  -7-2-6

 اما اگر؛  شود گرفته نادیده تواندباشد، می اثر متقابل ناچیز  در نظر گرفته شود. اگر  M&Vمتقابل در طرح   اثرات  الزم است

اثرات، اثرات  چهشوند. چنان برآورد پیشین مطالعات یا موجود هايداده کمک باشند، بایستی به  متوسط تا کوچک این 

 تحت هاي سیستم تا  یابد گسترش گیري بایدباید مرز اندازه  باشد مشکل هاآن تعیین یا باال باشند و به متقابل متوسط

 در بر گرفته و اثرات متقابل در مرز دیده شود.  را تأثیر

وات در یک سالن،   9با توان    LEDهاي  المپ با وات 50 اي رشته هايالمپ جایگزینی پیشنهادي  مثال در راهکاربراي  

کاهش بار سرمایش    صورتبهتعریف شود، ممکن است اثرات متقابل   سالن روشنایی مدار گیري در اطرافاگر مرز اندازه

 ناکارآمد اي رشته هايالمپ ، جایگزینیگری دعبارتبهو/یا افزایش بار گرمایش نادیده گرفته شده و باعث بروز خطا شوند.  

 بر آورد؛ لذا عالوهرا فراهم می وات هر ازاي به بیشتر و گرماي کمتري روشنایی امکان تأمین باالتر بازده با هاییالمپ با

در زمستان و کاهش بار سرمایشی در تابستان    ازین  موردروشنایی، افزایش بار گرمایشی   بار مصرف انرژيِ  جویی درصرفه

چه اثرگذار خواهد بود. چنان مطبوع تهویه سیستم انرژي مصرف  بنابراین اجراي این راهکار بر؛  را به دنبال خواهد داشت

 داشت:  خواهد وجود گزینه این اثر بارز باشد، دو

  مطبوع تهویه سیستم براي دیگر M&V هپروژ تعریف الف)

 تا جایی که این اثرات را شامل گردد گیرياندازه گسترش مرز ب) 
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 2شماريو اجتناب از دوباره 1ییافزاهم تعیین -6-2-8

کننده انرژي منجر به  دهد که یک اقدام بهبود عملکرد انرژي در بخشی از سیستم مصرفشماري زمانی رخ میدوباره

از اقدامی دیگر در بخشی دیگر گردد. در چنین مواردي،    هاي انرژي) حاصلجوییصرفه  جه یدرنتکاهش تقاضاي کل (و  

هاي انرژي است که از هر یک از اقدامات بهبود جوییهاي انرژي مورد انتظار کل، کمتر از مجموع صرفهجوییصرفه

 گردد.  جداگانه حاصل می صورتبهعملکرد انرژي  

نرژي از طریق بهبود پوسته ساختمان (براي مثال،  هاي ا جوییدر بازسازي یک ساختمان، ممکن است صرفه  مثالبراي  

ها) و نیز از طریق بهبود سیستم گرمایش (بویلرهایی با راندمان باالتر، کنترل  ها، دیوارها یا افزایش جدارهبندي سقفعایق

  صورت بهه  هاي انرژي محاسبه شدجوییهاي انرژي ترکیبی حاصل، کمتر از صرفهجوییبهتر) محاسبه گردد. اگرچه، صرفه

ها، بار حرارتی سیستم گرمایش کاهش  ها، دیوارها و پنجرهبه دلیل کاهش تلفات انرژي از سقف  چراکهمنفرد خواهد بود؛  

 یابد.  می

شماري، حالتی است که یک بهبود عملکرد انرژي یکسان در حالت کل، به دو اقدام متفاوت  یکی دیگر از انواع دوباره

انرژي  جوییممکن است صرفهشود. اگرچه  نسبت داده می اقدام بهبود عملکرد  از بهبود، به هر دو  انرژي حاصل  هاي 

 هاي انرژي کل باید تنها یک بار محاسبه گردد. جویینسبت داده شود، ولی در محاسبات صرفه

ورت  صکند و بهجایگزین می  LEDهاي  یک شرکت، سیستم روشنایی قدیمی خود را با المپی دیگر این است که  مثال

اندازد.  می  به راه ها در صورت عدم نیاز به روشنایی،  منظور یادآوري به خاموش کردن چراغزمان یک پویش کارمندي بههم

هاي انرژي متعلق به  جوییکنند که صرفهمدیران مسئول ارتقاي روشنایی و اصالح الگوي مصرف در کارکنان، ادعا می

گیري شده باید به هر دو اقدام بهبود عملکرد  هاي انرژي اندازهجوییشماري، صرفهمنظور جلوگیري از دوبارهها است. بهآن

 انرژي اختصاص داده شود.     

شود. بهتر است رویکرد  صورت زیر پیشنهاد میشماري و همپوشانی راهکارها، چند روش بهمنظور اجتناب از دوباره  به

 مداوم استفاده شده و مستند گردد.     طوربهاري شمبراي شناسایی و اجتناب از دوباره  استفاده مورد

 
 
1 Additionality 
2 Double Counting 
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ي تصحیح شود تا مرز راهکارها از یکدیگر تفکیک شود. ا گونهبهگیري باید  مرزهاي اندازه  -تصحیح مرزها   -

صورت مجزا  به هاي انرژي مربوط به هر اقدام بهبود عملکرد انرژي جوییصرفه، بهتر است تمام  گر ی دعبارتبه

 ).Bو  Aهاي  گزینه -در نظر گرفته شود (استفاده از رویکرد اقدام محور

تمامی راهکارها را در برگیرد. این موضوع منجر به تغییر    که  يطور بهگسترش مرز    -   »جعبه سیاه«روش   -

 گردد. می C به گزینه Aرویکرد از گزینه 

اقدام  جوییتخصیص صرفه - به هر  یا  چنان  -ها  تئوري  تحلیل  از طریق  راهکار  تعیین سهم هر  امکان  چه 

چه مرحله قبل دشوار  نانتر خواهد بود. ولی چبه هر راهکار ساده  جوییمهندسی فراهم باشد، تخصیص صرفه

ترین اقدامات بهبود عملکرد انرژي  باشد، بهتر است قوانین تخصیص ایجاد گردد. براي مثال انتخاب مرتبط

 تواند اثربخش باشد؛  هاي آماري میکه در این حالت، گاهی استفاده از روش

دوباره از  اجتناب  براي  مناسب  روش  که  بهتر  زمانی  ندارد،  وجود  دوبارهشماري  مجموع  اجتماع  شمارياست  از  ها 

 هاي انرژي حاصل از تمامی اقدامات بهبود عملکرد انرژي کسر گردد.جوییصرفه

 

 عدم قطعیت  -9-2-6

خطاهاي    است  ممکن  يانرژ  يهاییجوصرفه  محاسبات گیرد.  قرار  تصادفی  و  سیستماتیک  خطاهاي  تأثیر  تحت 

اندازه در  بایاس  شامل  تجهیزات  گیريسیستماتیک  کیفیت  نتیجه  تصادفی  خطاهاي  است.  تحلیل  و  مفروضات  ها، 

ي از  ری کارگبهگیري است. با توجه به آن که فرآیند تصحیحات نیز مبتنی بر  گیري و نمونههاي اندازهگیري، روشاندازه

 تواند عامل بروز خطاها شود. ي است، استفاده از ابزارهاي آماري نیز میساز مدل

 ممکن است خطاها ناشی از موارد زیر باشد: 

هاي انرژي از طریق خطاي انسانی ساده در انتقال دستی جوییممکن است صحت محاسبات صرفه  خطاهاي دستی:  -الف

ها)  سترده (براي مثال ارجاع به سلول نادرست یا اشتباهات تایپی در فرمولاطالعات و/یا محاسبات پیچیده در صفحات گ

ها و ترازها  منظور کمینه کردن ریسک چنین خطاهایی بهتر است، فرآیند شامل بررسیبنابراین به؛  تحت تأثیر قرار گیرد

 متناسب با پیچیدگی محاسبات باشد. 
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مناسب از تابع، حذف متغیرهاي مرتبط یا ناشی از شمول متغیرهاي  تواند ناشی از فرم نا: این میي سازمدلخطاهاي   -ب

 غیرمرتبط باشد. 

مثال در یک کارگاه تولیدي کوچک (ساختمان)، با توجه به عدم وجود رابطه علت و معلول میان مصرف انرژي و  براي  

است. این    مرتبط  ریغشود. این مورد، حالتی از شمول متغیر  یک متغیر مرتبط استفاده می  عنوانبهفروش، فروش ماهانه  

 متغیر مرتبط در نظر گیرد.   عنوانبهتواند حجم تولید روزانه را کارگاه می

: این موارد ممکن است ناشی از خطاهاي سیستماتیک و تصادفی باشد. یکی از دالیل ایجاد  گیريخطاهاي اندازه  -پ

میبای  میاس  تصادفی  خطاهاي  باشد.  کنتورها  کالیبراسیون  زمان  آخرین  از  زمانی  فاصله  صحت  تواند  از  ناشی  تواند 

 اي مدیریت گردد. تواند با استفاده از کالیبراسیون مجدد دورهو غیره باشد. بزرگی چنین خطاهایی می  هاسنسورها، فرستنده

برداري  قتی حادث گردد که نمونه، نماینده جامعه نباشد یا ناشی از نمونهتواند و: چنین خطایی میبرداريخطاهاي نمونه-ت

 بایاس باشد.  

 اند. نشده لحاظ هاجوییصرفه محاسبه در روش کامل طوربه که گیري)اندازه مرز (بیرون متقابل اثرات -ث

 و پارامتر شده  برآورد مقدار بین تفاوت توانمی، که در این حالت  Aدر گزینه    گیريجاي اندازهبرآورد پارامترها به  -ج

 حداقل به اجرا از پس  راهکار دقیق بازرسی و پارامتر  دقیق برآورد راهکار، طراحی دقیق بازبینی از طریق  را آن واقعی مقدار

 .رساند

انتخاب کنتور با تکرارپذیري کم یا نصب    ازجمله سازي باشد،  همچنین ممکن است منابع خطا ناشناخته یا غیرقابل کمّی

بهترین    بر اساس). این موارد با انتخاب و نصب صحیح  1گیري (براي مثال، کنتورهاي اوریفیسنادرست تجهیزات اندازه

 ها در صنعت، قابل مدیریت است.  رویه

 

 عناصر عدم قطعیت   -1-9-2-6

 مقدار رودمی انتظار که  میزانیاز « است عبارت . دقتاطمینان و دقتشود:  داده می نشان عنصر دو توسط قطعیت عدم

). kWh ±%2.7 340مثال    عنوان  به شود (می بیان تغییرات دامنه ± با دقت .»شود منحرف حقیقی مقدار از گیرياندازه

 
 
1 Orifice 
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سطح    ».ردی گ قرار  شده  انیب دقت  محدوده در  شده گیرياندازه مقدار هر اینکه  از «احتمال است عبارت اطمینان  سطح

 :باشد زیر موارد  شامل باید M&V  ییجوصرفه بنابراین عبارت؛ درصد 95 مثال عنوان به شود.می بیان درصد با اطمینان

 "اطمینان + دقت + هاجوییصرفه"

  %90با اطمینان  MJ 3500MJ ±56000: 1مثال 

 %95با اطمینان   kWh ±67200%3.6: 2مثال 

 

 طح قابل قبول عدم قطعیت س  -2-9-2-6

از تعیین صرفه بهتر است یک سطح  جوییپیش  انرژي،   که   آناز معیار عدم قطعیت تعیین شود. براي    قبولقابلهاي 

آماري معتبر باشد، بهتر است مقادیر آن نسبت به انحرافات آماري تصادفی بزرگ باشد   نظر  ازهاي انرژي  جوییصرفه

 قرار گیرد.  استفاده مورد صورت سازگار  (براي مثال دو برابر خطاي استاندارد). بهتر است این سطح مستند شده و به 

شود، سطح اطمینان  نظر گرفته میدر    1  معموالً (ضریب پوشش) در محاسبات عدم قطعیت    Kبا توجه به اینکه مقدار  

 تواند سطح قابل قبولی از عدم قطعیت باشد. درصد می 20یا   15است و بنابراین عدم قطعیت  درصد 68برابر با 

 

 هاي اعتبارسنجی آماري آزمون  -3-9-2-6

 ارائه شده است.    7هاي اعتبارسنجی آماري و محدوده قابل قبول هر یک در جدول انواع آزمون

 هاي اعتبارسنجی آماريانواع آزمون  -7جدول 

 محدوده قابل قبول کاربرد عالمت اختصاري  آزمون اعتبارسنجی

 ≤  0/ 75 متغیره  تک رگرسیون مدل اولیه ارزیابی 2R ضریب تعیین 
Adjusted ضریب تعیین تعدیل شده 

2R 0/ 75 متغیره چند رگرسیون مدل اولیه ارزیابی  ≥ 
 ≥  0/ 05 رگرسیون  مدل نوع  صحت بررسی F Significance Fآزمون 

 ≥  0/ 05 منتخب  متغیرهاي صحت بررسی P-value آزمون سطح معناداري

 istat-t آماره  tآزمون 
 مدل  در ضرایب صحت بررسی

 |critical> t|istat-t رگرسیون 

t  بحرانی criticalt 
  t-statقبول  قابل محدوده تعیین 

 ضرایب در مدل رگرسیون 
بر اساس درجه آزادي مدل، سطح اطمینان و 

 شود. تعیین می  tجداول 
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 M&Vسازي طرح  آماده -3-6

 ماتریس ریسک و مسئولیت  -1-3-6

است. این ماتریس    »ماتریس ریسک و مسئولیت«یک ابزار مفید مدیریت ریسک در قراردادهاي مبتنی بر عملکرد انرژي،  

در هنگام تنظیم قراردادهاي مبتنی بر عملکرد است که    از ی ن  مورد ها و الزامات  ها، مسئولیتشامل تعیین جزئیات ریسک

ریسک شناسایی  عملبه  موارد  از  اعم  پروژه  مهم  شفاف  هاي  تعیین  و  آن  احتمالی  پیامدهاي  ارزیابی  مالی،  و  یاتی 

نشان   8اي از این ماتریس در جدول کند. نمونههاي هر از یک طرفین قرارداد جهت مدیریت ریسک کمک میمسئولیت

 داده شده است. 

 اي از ماتریس ریسک و مسئولیت نمونه -8جدول 

 مسئولیت  نوع ریسک  
 هاي مالی ریسک   - 1

 .ندارد  آن  تغییرات  و  بهره  نرخ  قبال  در  پذیر مسئولیتی سرمایه  بهره نرخ  

 قیمت انرژي 
 (نرخ بازپرداخت) 

 انرژي  جویی صرفه  و  ي ر ی گ اندازه  طرح  دستورالعمل  با  مطابق  شده  یی جو صرفه  انرژي  هاي حامل  ریالی  ارزش  محاسبه 
 در  طبیعی  گاز  هر مترمکعب  یا  و  الکتریکی  انرژي  ساعت  کیلووات  هر  تعرفه  محاسبه  براي  روش ذکر شده  اساس  بر 
 .است  گذار ه ی سرما  عهده  بر  آن  ضرر  قبل  هاي دوره  به  نسبت  دوره  یک  تعرفه  کاهش  صورت  در  که  است  قبض  دوره  هر 

 .است  پذیر ه ی سرما  با  ساخت  و  گذار ه ی سرما  با  سرمایه  تأمین  مسئولیت  وساز ساخت هاي  هزینه 
گیري و  هاي اندازه هزینه 

 گذاري صحه 
 .  است پذیر)  جویی بر عهده مالک (سرمایه گذاري صرفه گیري و صحه هاي مربوط به طرح اندازه تأمین هزینه 

 تأخیر 
 دیرکرد پرداخت  جبران  به  نسبت  است  موظف  پذیر  سرمایه  یی، جو صرفه  ریالی  ارزش  پرداخت  در  ر ی تأخ  صورت  در 

 .نماید  اقدام  قرارداد  روش مشخص شده در  با  مطابق  شده  تعیین 
تصمیمات و تغییرات مدیریتی/  

 مالی 
 مسئولیت این بند دیده نشده است. 

 هاي عملیاتی و عملکردي ریسک   - 2
  ازجمله تغییر در عوامل ثابت ( 
 ساعات کاري) 

 را  ثابت عوامل   مقادیر  در  شده  اعمال  تغییرات  آخرین  است  موظف  پذیر سرمایه  یی، جو صرفه  دهی گزارش  دوره  هر  در 
 .بود  خواهد  غیرمعمول  تصحیحات  اعمال  مبناي  یی، جو صرفه  ناظر  تایید  و  بررسی  از  پس  که  نماید  اعالم 

 وهوا آب 
جویی  شود و مسئولیت عدم حصول صرفه جویی محاسبه می تصحیحات ناشی از تغییرات آب و هوایی صرفه 

 گذار است. سرمایه شده در اثر تغییرات آب و هوایی به عهده  بینی پیش 

 مشارکت کاربر 

 در عملکرد  اخالل  به  اقدام  پذیر  سرمایه  که  گردد  مشخص  عملیاتی  راهکارهاي  از  ي بردار بهره  دوره  طول  در  چنانچه 
 سوي  مستندات از  و  مدارك  ارائه  از  پس  امر  این  و  است  نموده  یی جو صرفه  راهکارهاي  با  مرتبط  تجهیزات  صحیح 

 نسبت  به تجهیزات،  وارده  خسارت  جبران  بر  عالوه  است  موظف  پذیر  سرمایه   مستدل گردد،  طرح  ناظر  به  گذار ه ی سرما 
 نماید.  تجهیزات اقدام  ناصحیح  عملکرد  دوره  طول  در  انرژي  یی جو صرفه  ریالی  ارزش  متوسط  پرداخت  به 

به   خسارت  آمدن  وارد 
عملکرد   براثر  سات ی تأس 

 با  تجهیزات مرتبط  ناصحیح 
 یی جو صرفه راهکارهاي  

راهکارهاي   با  مرتبط  تجهیزات  ناصحیح  عملکرد  واسطه به  ساختمان  مرکزي  سات ی تأس  به  وارده  خسارت  مسئولیت 
 .نماید  براي پروژه  خطر  تمام  پوشش  ن ی تأم  به  اقدام  است  موظف  گذار ه ی سرما  و  است  گذار ه ی سرما  عهده  بر  یی جو صرفه 

 سرمایه پذیر  توسط  پروژه 
 بیافتد  به تعویق  یا  و  تعلیق 

 گردید که  خواهد  تعیین  پروژه  پیشرفت  میزان  بسته  که  است  حاصله  خسارات  کلیه  پرداخت  به  موظف  پذیر  سرمایه 
 سرمایه پذیر  نماید،  گذار ه ی سرما  تعلیق  به  اقدام  یی جو صرفه  راهکارهاي  ي ساز اده ی پ  از  پس  چنانچه  مثال عنوان به 

 .نماید  پرداخت  را  گرفته انجام  هاي هزینه  کلیه  است  موظف 
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 مسئولیت  نوع ریسک  

 یا  کاربري ساختمان  در  تغییر 
 توسعه  طرح   هاي برنامه 

هاي  هزینه تمامی   است  موظف  پذیر  سرمایه  قرارداد،  مدت  طول  در  آن  تخریب  یا  و  ساختمان  کاربري  تغییر  صورت  در 
 در   شده ن یی تع  پیش  از  توسعه  برنامه  وجود  صورت  در  همچنین   .نماید  تسویه  قرارداد  مطابق  گذار ه ی سرما  با  را  پروژه 

 پذیر موظف سرمایه  صورت  این  در  و  است  الزامی  گذار ه ی سرما  شرکت  به  پذیر سرمایه  سوي  از  ی رسان اطالع  ساختمان، 
 ثبت  تا امکان  نماید  استفاده  فرعی  کنتور  از  جدید  هاي ساختمان  یا  ها بخش  در  انرژي  مصارف  ثبت  براي  بود  خواهد 

 این صورت،  غیر  گردد در  فراهم  مبنا  خط  غیرمعمول  تصحیحات  انجام  براي  ها آن  ي ر ی کارگ به  و  انرژي  مصارف 
 توافق  مطابق با  جریمه  پرداخت  به  مکلف  و  است  پذیر  سرمایه  با  انتظار  مورد  جویی  صرفه به  دستیابی  عدم  مسئولیت 

 .بود  خواهد  گذار ه ی سرما  به 

 

 تعیین منابع و بودجه  -2-3-6

 به عواملی وابسته است که شامل موارد زیر است:  M&Vهزینه 

 ها؛آن میان برهمکنش مقدار و پیچیدگی و  راهکارها  تعداد •

 شده؛ انتخاب  IPMVPگزینه  •

 ؛ Dیا  A ،Bهاي گزینه در گیرياندازه مرز درون انرژي هايجریان تعداد •

 حذف)؛ قرائت، کالیبراسیون، نگهداري، نصب، (طراحی، گیرياندازه تجهیزات پیچیدگی و تعداد •

 تجهیزات؛ گیرياندازه نماینده عنوانبه شدهاستفاده هاي نمونه میزان •

 آیند؛می حساببه ریاضی هايمدل در که مستقلی متغیرهاي پیچیدگی و تعداد •

 ؛شدهانتخاب گزینه براي ازی موردن مبناي  خط ایجاد با مرتبط تالش و  جزئیات مقدار •

 ؛Dیا  Aهاي گزینه در شدهاستفاده برآوردهاي  پشتیبانی و تعیین براي موردنیاز مهندسی میزان •

 دهی؛گزارش دوره طول •

 صحت؛  الزامات •

 ها؛جوییصرفه هايگزارش الزامات •

 شده؛ و گزارش هايجوییصرفه گذاريصحه یا  بازبینی فرآیند •

 .هاجوییصرفه تعیین مجري افراد فنی مهارت و تجربه •

آورده    9 ها در جدولاز گزینه  هرکدامو محدوده هزینه    M&Vهاي  عوامل کلیدي منحصر به هر گزینه در تعیین هزینه

 شده است. 
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 نوع رویکرد برحسب M&Vهاي  برآورد پیشنهادي و عوامل اثرگذار بر هزینه -9جدول 

 M&Vعوامل اثرگذار بر هزینه   M&Vنوع رویکرد  
  M&Vهزینه پیشنهادي  

 از مجموع هزینه پروژه 

گیري  رویکرد جداسازي راهکار از طریق اندازه 
 ) Aپارامترهاي کلیدي (گزینه  

گیري، پیچیدگی برآورد، تناوب نظارت در  تعداد نقاط اندازه 
 درصد   5الی    1 ی گزارش ده دوره زمانی  

گیري  رویکرد جداسازي راهکار از طریق اندازه 
 درصد   10الی    3 ی ده گیري، طول دوره زمانی گزارش تعداد نقاط اندازه  ) Bتمامی پارامترها (گزینه  

گیري کل سایت در صورت وجود کنتورهاي  اندازه 
 ) Cگیري (گزینه  اندازه 

جهت اعمال تصحیحات معمول    تعداد متغیرهاي مستقل 
جهت پایش و/یا اعمال    ي) و تعداد عوامل ثابت ساز نرمال ( 

 تصحیحات غیرمعمول 
 درصد   3الی    1

افزار  شده با استفاده از نرم   بره ی کال سازي  شبیه 
 ) D(گزینه  

، تعداد  شده ي ساز ه ی شب هاي  سیستم   تعداد و پیچیدگی 
هاي عملی موردنیاز جهت کالیبراسیون  گیري اندازه 

 سازي سازي، مهارت و تخصص تیم شبیه شبیه 
 درصد   10الی    3

 

قطعیت   عدم  از  انتظار،  فارغ  هزینه    معمول  طوربهمورد  سالیانه  از    M&Vمیانگین  سالیانه    درصد  10کمتر  میانگین 

 شوند.  هایی است که ارزیابی میجوییصرفه

در  M&Vبراي یک رویکرد    هزار دالر هزینه 5هزار دالر در سال و  100جویی مورد انتظار  اي با صرفهبراي مثال، پروژه

دالر،    ±7000ندارد. براي تقویت دقت تا    درصد  90  با اطمینان  هرسالدالر در    ±25000از    ی بهترنظر بگیرید که دقت

  20000اما افزایش تا مقدار  ؛  ها) منطقی استجوییصرفه  درصد   10دالر در سال (  10000باالي    M&Vافزایش مخارج  

 ) منطقی نیست.  درصد 20دالر در سال ( 

 

 M&Vبندي زمان -3-3-6

است.   مهم بسیار  راهکار  اجراي ریزيبرنامه در هاآن کردن  و اعمال   M&Vانجام   براي يبند زمان الزامات  گرفتن نظر در

 کرد.   آوريجمع را مبنا خط ضروري اطالعات بتوان تا شود انجام  زودتر M&V ي زی رطرح که است ضروري

 .کند ایجاد نهایی اعداد در  را زیادي قطعیت عدم یا باشد دشوار مدل ایجاد مناسب،  مبناي یک خط بدون  است ممکن

  4جویی در شکل  هاي صرفهجویی انرژي تا ارائه گزارشي در یک چرخه شناسایی راهکارهاي صرفهبندزماني از انمونه

 آورده شده است.
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 M&Vجویی و  ي چرخه عمر راهکار صرفهبندزمان -4شکل 

 

 M&Vطرح تهیه  -4-3-6

 موارد زیر است:   شامل M&Vطرح  صورت خالصه، یکبه

مواردي که مشمول    ژهیو بههاي آن (از ساختمان و بخش کلی شرح یک شامل شرح پروژه  -پروژه شرح .۱

 و اندازه درباره پروژه و اطالعاتی عنوانبهاقدامات پیشنهادي  تمامی از فهرستی  به همراه راهکار است)

ممیزي انرژي (در صورت   هايقبیل گزارش از مواردي شامل باید همچنین بخش این ها است.آن ماهیت

 ی راهکارهاي پیشنهادي کاربرد دارد. سنجامکان عنوانبه باشد که هاییتحلیل سایر یا وجود)

 اهداف و از روشن و کامل درك یک M&V طرح از بخش این -انرژي جوییصرفه هايراهکار اهداف .۲

 شود.می ارائه موردنظر اقدامات مقاصد

به  -اقدامات کلی شرح .۳ دستیابی  راهکار جوییصرفه چگونگی  اجراي  از  حاصل  مثال    طوربه( انرژي 

 و غیره).   عملکردي ساعات هشکا تجهیزات، راندمان  افزایش

 . راهکار  اجراي از متأثر تجهیزات فهرست .٤

باشد و  مالی منافع سایر تواند شاملاین بخش می  - انتظار مورد جوییصرفه میزان .٥ نیز   که غیرمالی 
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 آید.  به دست می انرژي مصرف کاهش به مربوط اجراي اقدامات در راستاي است ممکن

 گیري اندازه مرز و شدهانتخاب IPMVP گزینه .٦

 اثرات متقابل  .۷

 همپوشانی  .۸

 بودجه و منابع  .۹

 شناخت وضعیت موجود  .۱۰

 دوره زمانی خط مبنا .۱۱

 هاي مصرف انرژي و دیماند داده .۱۲

 پارامترهاي کلیدي   .۱۳

 ي برآورد شده و اساس تصحیحات آن پارامترها   .۱٤

 شناسایی متغیرهاي مستقل و اساس تصحیحات آن  .۱٥

 عوامل ثابت و اساس تصحیحات آن  .۱٦

 گیري فهرست تجهیزات اندازه  .۱۷

 دهیگزارش دوره .۱۸

 تصحیحات معمول و غیرمعمول اساس .۱۹

 گزارش هر در استفاده  مورد فرضیات و هاالگوریتم ها، داده تحلیل دقیق  هايرویه  -تحلیل شیوه  .۲۰

مثال  صرفه براي  تمامیجویی،    مورد  ریاضی مدل هر در که مستقلی متغیرهاي دامنه و  عبارات ارائه 

 دارد.  اعتبار در این طرح استفاده

 و شودمی استفاده هاجوییصرفه گذاريارزش براي که انرژي هايقیمت تعیین  -انرژي هايقیمت  .۲۱

 .هاقیمت آتی تغییر صورت در هاجوییتصحیح صرفه چگونگی

 گیرياندازه (اگر  دوره(ها) و گیرياندازه نقاط تعیین  - گیريکنتور(ها) و تجهیزات اندازه مشخصات  .۲۲

 یندآفر کنتور، اندازيراه شیوه کنتور، نظارت و قرائت پروتکل کنتور، مشخصات نیست). ذکر پیوسته
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 غیر اصلی کنتورهاي گمشده براي با اطالعات برخورد روش و ادواري کالیبراسیون

 . ماتریس ریسک و مسئولیت  .۲۳

 . هاي مورد نیازگذارينظارت و صحه .۲٤

 عوامل و مستقل متغیرهاي انرژي، هايداده ثبت گزارش، تهیه مسئولین تعیین  -پایش هايمسئولیت  .۲٥

 .دهیگزارش دوره طول در گیريمرز اندازه درون ثابت

 و بردارينمونه ها،داده برداشت گیري،اندازه براي انتظار مورد صحت ارزیابی  -انتظار مورد صحت  .۲٦

 عدم سطح از قبولقابل کمی هاياندازه همه و کیفی هاياندازه شامل باید ها. این ارزیابیداده تحلیل

 استفاده هاجوییصرفه شدهریزيبرنامه گزارش در باید که تصحیحات باشد و هاگیرياندازه در قطعیت

 شود.

 . نتایج مستندسازي و گزارش چگونگی تعیین -گزارش ظاهري شکل .۲۷

 خواهند استفاده هاجوییصرفه هايگزارش در که کیفیتی تضمین هايروش  -کیفیت تضمین تعیین .۲۸

 . هاگزارش تهیه در میانی هرگونه مرحله و شد

 

 M&Vاجراي  -4-6

 انرژي جوییسازي راهکار(هاي) صرفهپیاده -1-4-6

 کهیدرحالالمپ؛   وريبهره بهبود مانند نیست عادي عملکرد شرایط به رسیدن نیازمند انرژي جوییصرفهراهکارهاي   برخی

 به و رفته بین  از آن گذراي رفتار تا دارد نیاز زمان مقداري اندازيراه و نصب از پس انرژي جوییدیگر راهکارهاي صرفه

 جایگزینی پروژه در انتظارِ عملکرد مورد سطح به رسیدن منظوربه است ممکن مثال، براي .برسد "عادي"عملکرد  سطح

 سیستم یک باشد یا  سیستم اندازي راه و نصب  از  بعد کنترلی پارامترهاي تنظیم و نقاط در  ایجاد تغییرات به  نیاز  چیلر،

ساکنان باشد زمان  نیازمند است ممکن روشنایی کنترل  را روشنایی کنترل  سیستم بکارگیري چگونگی درستی به  تا 

 .  رندیفراگ
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 گذاري عملیاتی صحه -2-4-6

عنوان اولین قدم به  مورد  هر پروژه در دستور کار قرار گیرد. این   M&Vطرح  عنوان بخشی از  گذاري عملیاتی باید بهصحه

گیرد.   انجام جویی صرفه گذاريصحه هايفعالیت از قبل باید و کرده عمل هاجوییصرفه پتانسیل تشخیص هزینه برايکم

 هاي فعالیت توسط و  شودمی انجام تأثیر  تحت  هاي سیستم تمامی  اندازيراه طریق  از عملیاتی، گذاري صحه هايفعالیت

 حاصل هايجوییصرفه که  دهدمی اطمینان امر شود. اینها) کامل میها (مانند تعیین روند و بازبینی دادهبر داده مبتنی

باید رویکرد    M&Vطرح    .است شده محقق عملیات کامالً بهبود و انرژي کارایی  کنترل هايروش راهکارها، اجراي  از

روشصحه بر  عالوه  را  عملیاتی  صحهگذاري  صرفههاي  جدول  گذاري  کند.  ذکر  صحه  10جویی  گذاري  رویکردهاي 

 دهد.عملیاتی را نشان می

ازگذاري عملیاتی می هاي صحهفعالیت بعد  تداوم صرفهدوره گزارش  تواند  از  تا  اعمال شود  نیز  انرژي  جوییدهی  هاي 

از اجراي رسمی فرآیند  گذارصحهاطمینان حاصل کند. اگر   باشد، براي سازمانی که کارایی    M&Vي عملیاتی بخشی 

ممکن است بدعمل در عملکرد راهکارهایی که  را  مخرب    انرژي خود را ارتقاء داده، مفید است. این کار ریسک تغییرات

 دهد.کنند، کم اثر شوند و یا کنار گذاشته شوند، کاهش می

 گذاري عملیاتیرویکردهاي صحه -10جدول 

گذاري  رویکرد صحه 
 عملیاتی 

 ها فعالیت  کاربرد راهکارهاي متداول 

 بازرسی ظاهري 

خوبی اجرا  در مورد راهکارهایی صادق است که اگر به 
کند و  عمل می بینی شده  صورت پیش شود، به 

گیري مستقیم عملکرد راهکار ممکن نیست.  اندازه 
 ها پنجره   و   مثال: عایق کردن دیوار 

 گذاري ظاهري راهکار و صحه   ت ی رؤ 

اي  هاي نمونه گیري اندازه 
 اي نقطه 

عواملی مثل جزئیات نصب یا بار مصرفی هر جزء  
قرار دهد.    ر ی تأث تواند عملکرد نهایی راهکار را تحت  می 

 ها ها، پمپ ها، فن ها/ باالست ها/ المپ مثال: چراغ 

گیري یک یا چند پارامتر کلیدي مصرف انرژي براي  اندازه 
 ي انجام شده از راهکار ها نصب یک نمونه نماینده از  

عملکرد  آزمایش  
 مدت کوتاه 

آمده از راهکار ممکن است بسته به بار  دست عملکرد به 
ها و/یا ارتباط متقابل اجزاء، متفاوت  واقعی، کنترل 

هاي  باشد. مثال: حسگرهاي نور در روز و کنترل 
و تهویه    VSDهاي داراي  تضعیف شدت نور (دیمر)، فن 

 دیماند   - کنترل  

 ي عملکردي و کنترل مناسب.  ها تست انجام  
گیري پارامترهاي کلیدي مصرف انرژي، ممکن است  اندازه 

هایی براي برداشت اطالعات عملکردي از  شامل انجام آزمون 
هاي عملکردي در  اجزاء در کل دامنه عملیات یا گردآوري داده 

دوره زمانی کافی براي تعیین مشخصات کل دامنه عملیات  
 باشد. 

ها و  ه تعیین روند داد 
 بررسی منطق کنترل 

عملکرد راهکار ممکن است بسته به بار واقعی و  
  ها متفاوت باشد. اجزاء یا سیستم از طریق کنترل 

شده  ) پایش و کنترل BASهاي کنترل هوشمند ( سیستم 
 تواند از طریق کنتورهاي مستقل پایش شوند. یا می 

وره  ها و یا بررسی منطق کنترل د تنظیم روندها و مرور داده 
گیري ممکن است از چند روز تا چند هفته به طول  اندازه 

بیانجامد که این امر به زمان موردنیاز براي برداشت دامنه  
 کامل عملکرد بستگی دارد. 
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 دهی ها در دوره گزارشداده آوريجمع -3-4-6

 جدول بر اساسدهی  دوره گزارش هاي داده رسید، عملکردي  عادي شرایط به  و  شد  ي سازادهیپراهکار(ها)   که  آن  از  پس

اندازهM&Vطرح   در شده مشخص يبند زمان میآورجمع و  گیري،  دادهگر ید   عبارت  بهشوند.  ي  عمده    ه دور  هاي ، 

دهی  دورة گزارش طول  در شدهینیبشیپ مصرف  محاسبه  و انرژي مدل  تصحیح براي را    ازی موردن هاي ورودي دهی،گزارش

 . شد خواهد واقعی مقایسه مصرف با  مقدار  این تقریبی، هايجوییصرفه تعیین منظوربه که گذاردمیاختیار  در

 

 انرژي  هايجوییگذاري صرفهصحه -4-4-6

هاي انرژي در ساختمان، حاصل اختالف مصرف انرژي داخل مرزها بین دو دوره زمانی  جوییپس از اجراي راهکار، صرفه

و   مبنا  (گزارشخط  تصحیحات    کهيطور بهدهی  هرگونه  اعمال  از  پس  باشد)  معادل  زمانی  طول  داراي  دوره  دو  هر 

هاي انرژي مربوط به هر نوع  جوییمنظور جمع عددي صرفههاي اصلی بهغیرمعمول (حسب مورد) خواهد بود. فرمول

 شود.  ارائه می 11، در جدول iانرژي، 

 هاي انرژي حاصل از یک نوع انرژيیجویها براي صرفهفرمول -11جدول 
 سازي هاي نرمال روش  

 شرایط مرجع  رو پس  رو پیش 
𝑬𝑬𝐛𝐛,𝐢𝐢,𝐧𝐧 هاي انرژي جویی صرفه  −  𝑬𝑬𝐫𝐫,𝐢𝐢 𝑬𝑬𝐛𝐛,𝐢𝐢 −  𝑬𝑬𝐫𝐫,𝐢𝐢,𝐧𝐧 𝑬𝑬𝐛𝐛,𝐢𝐢,𝐧𝐧 −  𝑬𝑬𝐫𝐫,𝐢𝐢,𝐧𝐧 

 راهنما 
𝑬𝑬𝐛𝐛,𝐢𝐢   مصرف انرژي نوعi   در دوره زمانی خط مبنا 
𝑬𝑬𝐫𝐫,𝐢𝐢   مصرف انرژي نوعi   دهی در دوره زمانی گزارش 

𝑬𝑬𝐛𝐛,𝐢𝐢,𝐧𝐧   مصرف نرمال مربوط به انرژي نوعi   در دوره زمانی خط مبنا 
𝑬𝑬𝐫𝐫,𝐢𝐢,𝐧𝐧   مصرف نرمال مربوط به انرژي نوعi   دهی در دوره زمانی گزارش 

 

 . استجویی مبناي محاسبه صرفه "رو شیپ"ي ساز نرمالدر این دستورالعمل روش  

سازي و هم براي  اما الزم به توضیح است که تصحیحات معمول در شرایط مرجع (نرمال)، هم براي دوره پیش از بهینه

ها باشد)  جوییهاي واقعی قبل و بعد از صرفهمتفاوت از داده  کامالتواند  نسبت به شرایط مرجع (که می  آن   از  پسدوره  

مقایسه    باهم  افتهیتوسعه شوند و مقادیر  هاي مرجع توسعه داده میسپس هر دو بر اساس یک جدول داده  شود؛ایجاد می

 شوند. می
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دهنده دهی بیش از دوره زمانی خط مبنا باشد، محاسبات نشانچه میزان مصرف انرژي در دوره زمانی گزارشیادآوري: چنان

 خواهد بود.هاي انرژي منفی (افزایش مصرف انرژي) جوییصرفه

 هاي زیر تعیین گردد:هاي انرژي به یکی از روشجوییجایی که چند نوع حامل انرژي وجود دارد، ممکن است صرفه

شود؛ این  ) تعیین می12سازي (جدول  هاي انرژي مربوط به هر یک از انواع انرژي پس از نرمالجوییصرفه  حالت اول:

بیان میانرژي هاي انرژي کل محاسبه  جوییمنظور تعیین صرفهشود و مجموع این مقادیر بهها در واحدهاي مشترك 

 گردد. می

 از چند نوع انرژي: حالت اول هاي انرژي حاصل جوییها براي صرفهفرمول -12جدول 
 سازي هاي نرمال روش  

 شرایط مرجع  رو پس  رو پیش 

𝑬𝑬𝐛𝐛,𝐢𝐢,𝐧𝐧)� هاي انرژي جویی صرفه  −  𝑬𝑬𝐫𝐫,𝐢𝐢) �(𝑬𝑬𝐛𝐛,𝐢𝐢 −  𝑬𝑬𝐫𝐫,𝐢𝐢,𝐧𝐧) �(𝑬𝑬𝐛𝐛,𝐢𝐢,𝐧𝐧 −  𝑬𝑬𝐫𝐫,𝐢𝐢,𝐧𝐧) 

 

شود، ولی برق براي مقاصد متعدد کاربرد دارد. ممکن  در یک ساختمان اداري، گاز تنها براي گرمایش استفاده می  -1مثال  

دهی بر اساس  سازي مصرف گاز با استفاده از روز درجه گرمایش در هر دو دوره زمانی خط مبنا و گزارشاست نرمال

از متوسط دماي محیط   آن  نرمال نشده است.  استفاده میشرایط دوره مرجع، که در  برق  باشد. مصارف  شود، مناسب 

 مصارف برق و گاز هر دو بر اساس واحدهاي انرژي مشترك بیان شده است.   

منظور تعیین  شود و سپس بههاي انرژي تجمیع میپس از نمایش در واحدهاي مشترك، مصارف انواع حامل  حالت دوم:

 ).  13(جدول گردد هاي انرژي، نرمال میجوییصرفه

 هاي انرژي حاصل از چند نوع انرژي: حالت دومجوییها براي صرفهفرمول -13جدول 
 سازي هاي نرمال روش  

 شرایط مرجع  رو پس  رو پیش 

𝐧𝐧(𝑬𝑬𝐛𝐛,𝐢𝐢�) هاي انرژي جویی صرفه  −  �𝑬𝑬𝐫𝐫,𝐢𝐢 �𝑬𝑬𝐛𝐛,𝐢𝐢 −  (�𝑬𝑬𝐫𝐫,𝐢𝐢)𝐧𝐧 (�𝑬𝑬𝐛𝐛,𝐢𝐢)𝐧𝐧 −  (�𝑬𝑬𝐫𝐫,𝐢𝐢)𝐧𝐧 
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 انرژي  هايجوییصرفهتعیین ارزش  -5-4-6

هاي واحد  جویی انرژي بر اساس قیمتهاي انرژي، ارزش صرفهجوییگذاري مقادیر عددي صرفهپس از تعیین و صحه

 شود:می تعیین زیر روش سه  از یکی از استفاده با  شده عموما اجتناب . هزینه1شودمی  محاسبه  M&Vطرح  توافق شده در  

 توافق مورد متوسط قیمت . اعمال1

 حدي قیمت . اعمال2

 مصرف  زمان براساس انرژي تعرفه . اعمال3

 . قیمت متوسط 4

 قیمت متوسط  -1-5-4-6

  .است شده محاسبه هايجوییصرفه به متوسط انرژي قیمت یک اعمال شده، اجتناب هزینه برآورد براي روش  ترینساده

 شود: می محاسبه صورت زیربه انرژي مصرفی آن دوره قبض و کل به قبض کل هزینه ساده تقسیم با انرژي قیمت متوسط

)3( 
قیمت انرژي  متوسط =  

هزینه  کل قبض
انرژي  کل قبض

 

 آید: بنابراین هزینه انرژي اجتناب شده براي هر نوع حامل انرژي از فرمول زیر به دست می

�ریال � )4(  هزینه  اجتناب شده

= �واحد� صرفه جویی هاي  انرژي 

× �
واحد
ریال 

  قیمت انرژي  متوسط�

 ماه 12 قبوض از  استفاده  با کامل سال یک طول در انرژي مصرف و هزینه گرفتن  نظر در با  طورمعمولبهمتوسط   قیمت

 متغیر قبوض در قیمت متوسط محاسبه شده، اثر گذارند.  و ثابت هايهزینه در این روش تمامی  .شودمی  تعیین

 
 

هاي  ، مبناي محاسبه قیمت حامل انرژي در طرح 30/11/1396سازي انرژي و محیط زیست مصوب  نامه ایجاد بازار بهینه مطابق با آئین  1
صرفه صرفه  گواهی  قبال  در  تحویلی  انرژي  حامل  قیمت  انرژي،  صرفه جویی  انرژي  تعرفه  برابر  انرژي  زمانجویی  در  شده  انجام   جویی 
 .جویی انرژي در دوره صدور قبض خواهد بودصرفه 
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محقق   مصرف غیراوج و مصرف  اوج هاينرخ در اختالف از  شده  اجتناب هزینه  که بار جابجایی هايپروژه براي  روش  این

 انرژي يهاجوییصرفه در  اما توان محاسبه نموددیماند را نمی هايجوییآن صرفه  لهی وسبهنیست و   مناسب  شود،می

 .شوندمی لحاظ ضمنی صورتبه

 قیمت حدي   -2-5-4-6

 حدي، است. قیمت جوییصرفه محاسبات به انرژي حدي قیمت اعمال شده،  اجتناب هايهزینه برآورد براي  دوم روش

 از ناشی شده جوییصرفه واحدهاي  اولین واقع  در که است شده مصرف انرژي واحدهاي آخرین براي شده هزینه پرداخت

 را  شدهمصرف انرژي  مقدار در  متناظر تغییر بر  تقسیم مشتري قبوض در تغییر  حدي هاي قیمت  .بود راهکار خواهد اجراي 

 قبض از  انرژي  واحد یک کردن کم یا  اضافه از  که  شود  تصور قیمتی اختالف عنوانبه تواندمی حدي  قیمت  .دهندمی نشان

 .شد خواهدنتیجه  انرژي 

 دارد:  بستگی حدي به عوامل زیر قیمت

  مشترك قبض در موجود اقالم و  تعرفه ساختار -

 مصرفی انرژي حجم -

 متغیر و ثابت يهاهزینه بین رابطه  -

تر،  پیچیده موارد  در شود. برآورد یا خوانده قبض مناسبی از یک دقت با و ی راحتبه تواندمی حدي قیمت برخی موارد،  در

 .شود استفاده گذاريقیمت مدل یک ایجاد براي تواندمی رگرسیون

نسبت به قیمت متوسط   جهت  نیا  ازخواهد شد و   متغیر و ثابت يهامنجر به تفکیک مؤثر هزینه حدي قیمت  از استفاده

 آید.  دستبه  شده اجتناب ههزین از ترقیدق برآورد یکشود سبب می کلی صورتبه حدي گذاريمزیت دارد. قیمت

 مصرف غیراوج و مصرف اوج يهانرخ در اختالف از  شده اجتناب  هزینه که جابجایی بار يهاپروژه براي روش نیز این

 از ناشی ي هاجوییصرفه شود، لحاظ استفاده زمان بر اساس هزینه که زمانی  .نیست مناسب شود،می داده تشخیص

 ساعات در مصرف از ناشی هايجوییصرفه و شد خواهد گزارش کمتر مصرف اوج ساعات در انرژي مصرف کاهش

صرفه  .شد خواهد گزارش  بیشتر مصرف  غیراوج دیماندجوییلذا  روشنمی هاي  این  به   در اما شوند محاسبه توانند 
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انرژيجوییصرفه ایجادمی  لحاظ ضمنی صورتبه هاي   خاص  مصرف با مشترکین براي قیمت مدل شوند. همچنین 

 نباشد.  عملی است ممکن

 تعرفه انرژي بر اساس زمان مصرف   -3-5-4-6

 کرد.  خواهد فراهم دقیق برآورد یک مربوطه، مصرف زمان براساس انرژي تعرفه از استفاده با شده هزینۀ اجتناب محاسبه

 زیر باشد:  موارد شامل است ممکن و است متغیر نوع حامل انرژي طبیعت براساس انرژي جزئیات قبوض

 غیره)  و حجم سوخت، وزن انرژي، سوخت (مصرف يهاهزینه •

 دیماند)  ي هاهزینه شبکه، ي توزیع و انتقال درهاتوزیع سوخت یا هزینه و (انتقال ونقلحمل يهاهزینه •

 ي (قرائت) ریگاندازه يهاهزینه •

 یطیمحستیز عوارض •

روستاها در قبوض گاز یا عوارض برق در  ی به گازرسانمثال عوارض  طور بهو سایر عوارض (  هامالیات •

 قبوض برق)

  باال موارد همه یا برخی شامل هااز هزینه ايمجموعه •

 ممکن راهکار، به شود. بستهمی محاسبه تعرفه اقالم از یک هر اعمال با انرژي  تعرفه از استفاده با شده اجتناب يهاهزینه

 محاسبات و قواعد فهم منظوربه اقالم تعرفه از یک هر مرور  مهم، گام اولین  شود. اعمال تعرفه اقالم است تنها برخی 

از جاري  پس  راهکارجوییصرفه تعرفه،  اقالم از یک  هر هايورودي تعیین براي مورد،  این از  آگاهی است.   در  هاي 

 با هزینه هايجوییصرفه تعرفه، اقالم از هریک هاي ورودي شناخت از پس درنهایت،   .شوندمی مرور قواعد این چارچوب

 .شوندمی محاسبه قواعد  و تعرفه ي واحدهانرخ اعمال با ورودي مقادیر از استفاده

(بنابراین بیان قطعیت با توانندمی قبوض در شده ذکر واحد قیمت نرخ که داشت توجه باید نیهمچن  عدم هیچ شوند 

 شود). نمی گرفته نظر در هابراي آن قطعیتی

 باشند:  روش به ترتیب زیر میي این هامحدودیت و مالحظات

 گیرد.اصالح صورت می از پس دهیگزارش دورة در استفاده  قابل زمانی برنامه اعمال -
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 با یک پروژه کهاعالم کرد   اطمینان با بتوان اگر مثال، است. براي ارزیابی نیازمند کرده،  تغییر که اجزایی تنها -

دیماند   محاسبه به نیازي شد، نخواهد قبض در  دیماند کاهش به  منجر شده انجام هايبنديزمان به توجه

 .نیست

تعرفه در نظر گرفته   پلکانی هايبلوك و زمانی هايبازه بر اساس دیماند و انرژي جوییصرفه الزم است ارقام -

آن مربوط به   kWh  6000،  آمدهدستبهجویی برق  صرفه kWh  8000است از کل   ممکن مثال، براي شوند.

تعرفه بعدي در نظر گرفته شود (در قبوض برق و گاز    همانده مربوط به پلباقی  kWh  2000تعرفه و    هیک پل

 ي پلکانی کاربرد دارد). هابا تعرفه خانگی در کشورمان تعرفه

 افزایش را نیاز مورد سازيمدل و تحلیل پلکانی، پیچیدگی هايبلوك و ي زمانیها بازه  انطباق است ممکن -

  .شود M&Vي هاهزینه افزایش منجر به  و داده

باید   کند تغییر یا شود اضافه مختلف فصول در است ممکن که تعرفه در اقالمی  -تعرفه فصلی ماهیت درك -

ي تیر، مرداد و شهریور)  هاي برق مشترکین کشور در فصل تابستان (در ماههامثال به تعرفه  طوربهپایش شود.  

  شود. افزوده می درصد 20مبلغ 

 و انتقال و توزیع تلفات شامل هانرخ که شد مطمئنباید    آیند،می به دست انرژي قبض یک از هانرخ که جایی -

 .نباشند   هامالیات

 

 M&Vدهی گزارش -5-6

 متناسب با درك ها باید شده، تهیه و ارائه شوند. این گزارش  تعریف  M&Vطور که در طرح  باید همان M&V هايگزارش

 شوند.  نوشته هاآن نفعانذي

 حداقل باید شامل موارد زیر باشند:  M&Vهاي کامل گزارش

 هايداده زمان، واحد در گیري اندازه دوره پایان و آغاز دهی: نقاطگزارش دوره از شدهمشاهده  هاي داده •

 مستقل مقادیر متغیرهاي و انرژي

 شده مشاهده  هايداده بر تصحیحات هرگونه توجیه و شرح •
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 Aمقادیر برآورد شده مورد توافق براي گزینه  •

 جدول قیمت انرژي مورد استفاده •

 در توضیحاتی شامل باید جزئیات مبنا. این خط بر شدهاعمال رمعمولیغ تصحیحات هرگونه  جزئیات •

 مهندسی محاسبات و شدهمشاهده فرضیات و وقایعتمامی   مبنا، خط دوره زمان از در شرایط تغییر مورد

 باشد  تصحیحات به منجر

 پول.  و انرژي واحدهاي در  شدهمحاسبه هاي جوییصرفه •

 

 

 

 

  



  
 

 EEEB-98540-Final 346 سازان صنعت تاسیسات بهینه

 2دستورالعمل شماره  -9پیوست  

 ا هاي هواي و آالیندهدهی کاهش انتشار گازهاي گلخانهگیري و گزارشدستورالعمل اندازه

 

 هدف -1

دهی کاهش انتشار گازهاي  گیري، برآورد و گزارشهدف از این دستورالعمل، تشریح روش و حداقل الزامات براي اندازه

 ها است.  سازي انرژي در محدوده ساختمانهاي هوا ناشی از اجراي اقدامات بهینهاي و آالیندهگلخانه

 

 کاربر(ها)  -2

شرکت   هاساختمان  مالکان - خدمات  و  انتشار  انرژيهاي  کاهش  میزان  برآورد  براي  گلخانه،  و گازهاي  اي 

 سازي انرژي. ناشی از اقدامات بهینههاي هوا  آالینده

ها  اظهارنامه  هاي پیش از اجرا و تصدیقبینیگذاري بر ادعاها و پیش، براي صحهگذاريتصدیق و صحه  نهادهاي -

 سازي انرژي.  هاي پس از اجراي اقدامات بهینهو گزارش

 ها. ها و گزارشسازي انرژي و محیط زیست)، براي ارزیابی درخواست(در بازار بهینه نهادهاي فنی تخصصی -

 

 دامنه کاربرد  -3

اي به واسطه احتراق سوخت (گاز طبیعی) و انتشار  این دستورالعمل شامل انتشار مستقیم گازهاي گلخانهدامنه کاربرد  

هاي  هاي هوا از دودکش، در ساختمانواسطه خرید برق از شبکه سراسري و انتشار آالیندهاي به  غیرمستقیم گازهاي گلخانه

این دستورالعمل گازهاي گلخانه )، متان  2COاکسیدکربن (اي شامل ديمسکونی و غیرمسکونی در شهر تهران است. 

)4CH) و اکسیدنیتروس (O2Nهاي هوا شامل منوکسیدکربن () و آالیندهCOتروژن ()، منواکسیدنیNOاکسیدنیتروژن ) و دي

)2NOي بسیار محدودي رایج است، به دلیل هاساختماندر این دستورالعمل، مصارف گازوییل که در  گیرد.  ) را در برمی

 ها، در نظر گرفته نشده است. گیري آن در ساختمانعدم اندازه
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 مرتبط و مدارك مراجع -4

[1] ISO 14064-2 (2006): Greenhouse Gases – Part 2: Specification with guidance at the project 

level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or 

removal enhancements. 

[2] EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook, EEA, 2016.  

 پروژه سطح در راهنمایی  و هاویژگیقسمت دوم:    –اي  ، گازهاي گلخانه11265- 2به شماره  استاندارد ملی ایران    ]3[

 .  ايگلخانه  گازهاي حذف افزایش  یا  انتشار  کاهش دهیگزارش و پایش  سازي،کمی براي

 

 واژگان و تعاریف   -5

  1ايگاز گلخانه -5-1

ساخت، که انرژي ساطع شده از سطح زمین،  زمین، چه با منشا طبیعی و چه با منشا انساندهنده اتمسفر  جزء گازي تشکیل

اي مد نظر این دستورالعمل  کنند. گازهاي گلخانهابرها و اتمسفر را در طول موج خاصی در طیف زیرقرمز جذب و منتشر می

 ) هستند.  O2N) و اکسیدنیتروس (4CH)، متان (2COاکسیدکربن (شامل دي

 2هوا ندهیآال -5-2

شوند.  ها در اتمسفر موجب کاهش کیفیت و آسیب به اکوسیستم طبیعی از جمله سالمت انسان میگازهایی که انتشار آن

(آالینده منوکسیدکربن  شامل  دستورالعمل  این  نظر  مد  هواي  (COهاي  منواکسیدنیتروژن   ،(NOو دي اکسیدنیتروژن ) 

)2NO .هستند ( 

 3یپتانسیل گرمایش جهان -5-3

 دهدمی  نشان  شاخص   این.  است  شده   ارائه  مختلف  ايگلخانه  گازهاي  جهانی  گرمایش  اثر  مقایسه   براي   که  است  شاخصی

  همان   انتشار  با  مقایسه   در  را  انرژي  چه میزان  مشخص،  زمانی  بازه  یک  طی  ايگلخانه  گاز  یک   از  مشخصی  جرم  انتشار  که

 
 
1 Greenhouse gas (GHG) 
2 Air Pollutant (AP) 
3 Global Warming Potential (GWP) 
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 کند. می جذب اکسیدکربن،دي مقدار

 1اياظهارنامه گازهاي گلخانه -5-4

 . است مسئول طرف توسط شده تهیه واقعیت بر مبتنی و عینی شده تهیه اظهاریه

 . شود  ارائه زمانی دوره یک  براي یا خاص زمانی  مقطع یک براي است ممکن گلخانهاي گازهاي  اظهارنامه -1یادآوري 

  اي گلخانه  گازهاي   هژپرو  طرح  یا  گلخانهاي  گازهاي  گزارش   یک   درقالب   میتواند  گلخانهاي  گازهاي   اظهارنامه  - 2  یادآوري

 شود. تهیه

 2اکسیدکربندي معادل  -5-5

  استفاده   مورد  هاآن  جهانی  گرمایش  قابلیت  اساس   بر  مختلف  اي گلخانه  گازهاي  انتشار  مقایسه  براي  که  است   ايسنجه

  ضرب حاصل  از  توانمی  را  اکسیدکربندي  معادل  اساس  بر  ايگلخانه  گاز  یک  انتشار  مقدار  اساس،  این  بر .  گیردمی  قرار

 .آورد دست به آن جهانی گرمایش قابلیت در  گاز آن مقدار

  ايگلخانه گاز انتشار  -5-6

 .مشخص زمانی بازه یک طی منتشر شده ايگازهاي گلخانه جرم میزان

   ايگلخانه  گاز مستقیم انتشار  -5-7

  از   اکسیدکربن دي  انتشار.  دارد  قرار   سازمان  کنترل  یا  مالکیت  تحت  که  ايگلخانه  گاز  انتشار  منبع  از  ايگلخانه  گاز  انتشار 

 . است اي گلخانه گاز مستقیم انتشار از اي یک ساختمان نمونه دودکش

  ايگلخانه گاز  غیرمستقیم انتشار  -5-8

 مثال  عنوان به. است شده  مصرف و شده سازمان  آن وارد سازمان بیرون از که یبرق تولید به مربوط ياگلخانه گاز انتشار

  نیروگاه   آن  از   را  خود  برق  از  بخشی  یا   تمام  سازمان  که  کرد   اشاره  برق  نیروگاه   یک  در  گرفته  صورت  انتشار  به  توانمی

  نگرفته   صورت  سازمان  آن  داخل  در  برق  تامین  واسطه  به  اي گلخانه  گاز  مستقیم  انتشار  هیچ  حالت  این  در.  کندمی  تامین

 باشد. می غیرمستقیم انتشار  نوع  از که  شده منتشر ايگلخانه گاز نظر مورد  نیروگاه در  نیاز،  مورد  برق تامین  براي ولی

 
 
1 Greenhouse gas assertion 
2 CO2e 
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 شرح دستورالعمل  -6

 یکدیگر متفاوتند: هاي هوا از دو جنبه با اي و آالیندهدهی کاهش انتشار گازهاي گلخانهبرآورد و گزارش

جویی دهی قابل انتظار است، بر اساس میزان صرفهاي که در دوره گزارشمیزان کاهش انتشار گازهاي گلخانه .۳

که میزان شود؛ در صورتیبرآورد میاي  گازهاي گلخانهبینی شده در مصارف برق و گاز و ضرایب انتشار  پیش

بینی شده و ضرایب انتشار تجربی  یی پیشجودهی، بر اساس صرفههاي هوا در دوره گزارشکاهش انتشار آالینده

 (حاصل از آنالیز احتراق) محاسبه خواهد شد. 

گلخانه .٤ گازهاي  انتشار  کاهش  مصرفمیزان  کاهش  اساس  بر  نوع   انرژي  اي  و  شده  محاسبه  ساختمان   کل 

ه کاهش در صورتی ک   کننده گاز یا برق در محاسبات کاهش انتشار گاز یا برق تاثیرگذار نیست؛تجهیزات مصرف

هاي موتورخانه با توجه به تنظیمات و آنالیز احتراق، متفاوت خواهد هاي هوا براي هر یک از دیگانتشار آالینده

ها در یک موتورخانه داراي کنتور مجزا نیستند، برآورد کاهش انتشار  بود. البته با توجه به اینکه معموال مشعل

آنالیز احتراق آن امکانمان  در یک ساختها  هاي هوا به تفکیک دیگآالینده ها  پذیر نیست و باید از میانگین 

 استفاده کرد.  

هاي هوا به دو طریق مستقیم (در محل ساختمان) و غیرمستقیم (در محل نیروگاه) منتشر  اي و آالیندهگازهاي گلخانه

 شده است.   خالصه 1جدول شوند. بنابراین، چهار دسته محاسبات کاهش انتشار در این دستورالعمل تشریح و در می

 بندي انواع محاسبات کاهش انتشار  تقسیم -1جدول 

 هاي هواآالینده اي اي گلخانهگازه
2CO  4وCH  وO2N CO  وNO  2وNO 

 جویی گاز طبیعی (مستقیم)  کاهش انتشار ناشی از صرفه  جویی گاز طبیعی (مستقیم) کاهش انتشار ناشی از صرفه 
 جویی برق شبکه سراسري (غیرمستقیم) کاهش انتشار ناشی از صرفه  جویی برق شبکه سراسري (غیرمستقیم)کاهش انتشار ناشی از صرفه 

 

جویی انرژي  هاي هوا بر اساس میزان صرفهاي و آالیندهگذاري کاهش انتشار گازهاي گلخانهتصدیق و صحه  :1نکته  

شود. به همین میهاي گذاشته (تصدیق) انجام  گذاري) یا محقق شده در سالهاي آینده (صحهبینی شده در سالپیش

 ها نیز باید به شرح زیر انجام شود: دهی آندلیل، برآورد و گزارش
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 حالت اول: قبل از اجراي اقدامات 

هاي  اي و آالیندهکه اقدامات هنوز اجرا نشده است، براي برآورد کاهش انتشار گازهاي گلخانهدر این حالت با توجه به این 

دهی ثابت  شود. این مقادیر براي هر سال در دوره گزارشبینی شده استفاده می جویی انرژي پیشهوا از مقادیر صرفه

جویی شده، این مقادیر به روزرسانی شوند. بدیهی است که پس از گذشت هر سال و تصدیق میزان انرژي صرفهفرض می

 خواهد شد. 

 حالت دوم: پس از اجراي اقدامات 

جویی انرژي تصدیق شده و لذا کاهش انتشار آن قدامات، میزان صرفهدر این حالت، پس از گذشت هر سال از اجراي ا

دهی، مقادیر کاهش انتشار براي هر  جویی انرژي محاسبه خواهد شد. بنابراین در دوره گزارشسال نیز بر اساس صرفه

شود، ضرایب انتشار  که براي محاسبه کاهش انتشار از ضرایب انتشار استفاده میسال متفاوت خواهند بود. با توجه به این 

نیز باید هر ساله به روزرسانی شوند. به عنوان مثال، براي تعیین ضریب انتشار برق شبکه سراسري و ضریب اتالف شبکه  

 در هر سال، باید از آخرین ترازنامه انرژي منتشر شده استفاده شود. 

به عنوان گازهاي آالینده هوا شناخته شده و میزان انتشار یا کاهش    MRVدر نظام    2NOو    CO  ،NOسه گاز    :2نکته  

بوده و در    XNOو    COها، میزان غلظت  شود. بنابراین، تنها اطالعات مورد نیاز از آنالیز احتراق موتورخانهها دنبال میآن

 mg/kWhها را به واحد  آن  گزارش شده باشد، باید  PPMدر گزارش آنالیز احتراق برحسب    XNOیا    COمواردي که میزان  

گزارش شده و مقادیر به    XNOهاي هوا، تنها  دهی آالیندهتبدیل کرد. الزم به ذکر است که معموال در برآورد و گزارش

 شوند.  ارائه نمی 2NOو   NOتفکیک 

 

 جویی گاز طبیعی اي ناشی از صرفهکاهش انتشار گازهاي گلخانه -6-1

 یک هر مصرف مقدار حاصل ضرب از ثابت، احتراقی منابع از O2N و 2CO، 4CH ايگلخانه گاز سه از یک هر انتشار میزان

 : آیدمی دست به ) 1مطابق رابطه ( سوخت آن انتشار ضریب و حرارتی ارزش  در هاي مصرفیسوخت از

)1 (    𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑒𝑒𝑇𝑇𝑐𝑐 = ∆𝑄𝑄 × 𝑇𝑇𝐺𝐺𝑁𝑁 × 𝐸𝐸𝐺𝐺𝑖𝑖 

 که در این رابطه، 
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𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑒𝑒𝑇𝑇𝑐𝑐: اي گلخانه گاز ساالنه انتشار  میزانi تن در سال،   حسببر  گاز طبیعی احتراق از حاصل 

∆𝑄𝑄: جویی گاز طبیعی بر حسب مترمکعب استاندارد در سال، میزان صرفه 

𝑇𝑇𝐺𝐺𝑁𝑁: مترمکعب،   استاندارد هر ازاي به ژول گاز طبیعی بر حسب گیگا 1خالص حرارتی ارزش 

𝐸𝐸𝐺𝐺𝑖𝑖 :اي ضریب انتشار گاز گلخانهi   ژول، است.   گیگا هر ازاي به تنبر حسب 

 همه به مربوط احتراقی انتشارات حاصل جمع از ،جویی گاز طبیعیناشی از صرفه ايانتشار گازهاي گلخانهکاهش   کل

 آید. ) بدست می2، مطابق با رابطه (گاز هر جهانی گرمایش  قابلیت احتساب  گازها با

)2 (         𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐸𝐸𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡,𝑒𝑒𝑇𝑇𝑐𝑐 = ∑ (𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐸𝐸𝑖𝑖.𝑒𝑒𝑇𝑇𝑐𝑐 × 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑖𝑖)𝑖𝑖 

 در این رابطه، 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐸𝐸𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡,𝑒𝑒𝑇𝑇𝑐𝑐2جویی گاز طبیعی بر حسب معادل تن اي ناشی از صرفه: کاهش انتشار کل گاز گلخانهeCO  ،در سال 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑖𝑖۲: ضریب پتانسیل گرمایش جهانی گاز i  2بر حسب معادل تنCO   .به ازاي هر تن گاز، است 

آخرین گزارش اساس  بر  پتانسیل گرمایش جهانی  ب  IPCCهاي  ضرایب  از گازها  است.    2ه شرح جدول  براي هر یک 

 استفاده شود.  IPCCشود که به منظور حفظ رویه یکسان، از ضرایب گزارش پنجم پیشنهاد می

 اي ضرایب پتانسیل گرمایش جهانی گازهاي گلخانه -2جدول 

 IPCC 2CO 4CH O2Nگزارش 

 265 28 1 پنجم 
 298 25 1 چهارم 

 

 آید:  ارزش حرارتی خالص گاز طبیعی از دو روش زیر بدست می

 گاز طبیعی  خالص  حرارتی ارزش براي فرض پیش مقدار یک انتخاب:  اول گزینه •

 سوخت درصد ترکیب اساس بر گاز طبیعی خالص حرارتی ارزش مقدار تعیین: دوم  گزینه •

 در نظر گرفته شده است.    34/ 2×10-3در این دستورالعمل مقدار پیش فرض براي ارزش حرارتی خالص گاز طبیعی برابر با  

 
 
1 Lower Heating Value (Net Calorific Value) 
2 Global Warming Potential  
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 آید:  اي ناشی از احتراق گاز طبیعی از دو روش زیر بدست میضرایب انتشار گازهاي گلخانه

 ضرایب انتشار   براي فرض پیش مقادیر  انتخاب:  اول گزینه •

 سوخت درصد ترکیب اساس بر گاز طبیعی ضرایب انتشار احتراق  تعیین: دوم  گزینه •

 اند.  ارائه شده 3در این دستورالعمل مقدار پیش فرض براي ضرایب انتشار احتراقی گاز طبیعی در جدول 

 ضرایب نشر احتراقی گاز طبیعی -3جدول 

2CO 4CH O2N 
2-10×61/5 6-10×1 7-10×1 

کند که براي مقادیر ارزش حرارتی خالص گاز طبیعی و ضرایب انتشار احتراقی این دستورالعمل پیشنهاد می  تذکر مهم:

نحوه محاسبه    توان از بخشکه آنالیز گاز طبیعی در دسترس باشد، میآن، از مقادیر پیش فرض استفاده شود. در صورتی

 این دستورالعمل براي محاسبه این مقادیر استفاده کرد.  )7-6( یعیگاز طب یانتشار احتراق بی و ضرا یارزش حرارت

  

 جویی برق شبکه اي ناشی از صرفهکاهش انتشار گازهاي گلخانه -6-2

گلخانه  گازهاي  انتشار  کاهش  میزان  تخمین  آالیندهروش  (و همچنین  از صرفهاي  ناشی  هوا)  برق شبکه،  هاي  جویی 

است. به عنوان   1396نیروگاهی و بر اساس آخرین ترازنامه انرژي ایران در سال  استفاده از ضرایب انتشار ملی در بخش  

شده است. با    ارائه  4جدول  در    1396  سال  در  کشور  نیروگاهی  بخش  ايگلخانه  و  آالینده  گازهاي  انتشار  مثال، شاخص

نیست، از ضرایب میانگین  هاي شهر تهران از یک نیروگاه  که محل تامین برق شبکه سراسري در ساختمانتوجه به این 

 شود. کل در این جدول استفاده می

به عنوان نمونه در این دستورالعمل آورده شده است. کاربر این دستورالعمل باید همواره از آخرین    4جدول    تذکر مهم:

 ترازنامه انرژي ایران استفاده نماید. 
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  1396 سال در کشور نیروگاهی بخش ايگلخانه و آالینده گازهاي انتشار شاخص -4جدول 

 xNO 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N C نوع نیروگاه  

          وزارت نیرو  

 186.784 0.002 0.015 684.874 0.106 2.042 0.013 2.673 2.366 بخاري 
 227.017 0.002 0.016 832.395 0.106 0.083 0.007 0.239 2.043 گازي 

 134.648 0.001 0.01 493.708 0.07 0.096 0.004 0.124 2.536 سیکل ترکیبی 
 221.225 0.007 0.033 811.159 0.287 0.001 0.069 4.52 1.497 دیزلی  

 182.93 0.002 0.014 670.744 0.098 1.197 0.01 1.596 2.339 میانگین  

          بخش خصوصی  

 185.72 0.001 0.012 680.974 0.081 0.522 0.004 1.197 2.019 بخاري 
 205.298 0.002 0.015 752.758 0.101 0.041 0.007 0.336 1.293 گازي 

 135.648 0.001 0.011 497.376 0.073 0.055 0.005 0.165 2.9 سیکل ترکیبی 
 164.763 0.001 0.012 604.129 0.083 0.122 0.006 0.374 2.269 میانگین  

 273.92 0.001 0.012 1004.372 0.075 0.346 0.0001 0.005 1.928 صنایع بزرگ 

 174.885 0.002 0.013 641.245 0.088 0.548 0.007 0.841 2.287 میانگین کل  
 مقادیر بر حسب گرم بر کیلووات ساعت است. 

شود، براي محاسبه کاهش انتشار غیرمستقیم که بخشی از برق تولیدي در شبکه انتقال و توزیع برق تلف میبا توجه به این 

شود. به عنوان باید ضریب تلفات شبکه را نیز در نظر گرفت، که مقدار آن ساالنه در ترازنامه انرژي کشور منتشر میبرق  

 درصد گزارش شده است.   4/11برابر با  1396مثال، مقدار تلفات برق در شبکه در ایران در سال 

) و میزان  3جویی برق شبکه سراسري از رابطه (اي ناشی از صرفهانتشار هر یک از گازهاي گلخانهبنابراین، میزان کاهش  

 ) محاسبه خواهد شد. 4اي از رابطه (کاهش انتشار مجموع گازهاي گلخانه

)3 (       𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = �𝐸𝐸𝐸𝐸𝐺𝐺×𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖,𝐺𝐺�
(1−𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸) × 10−6 

 در این رابطه،  

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒اي شار گاز گلخانه: کاهش انتi  جویی برق شبکه سراسري بر حسب تن در سال، ناشی از صرفه 

𝐸𝐸𝑇𝑇𝐺𝐺جویی شده از شبکه برق سراسري بر حسب کیلووات ساعت در سال، : مقدار برق صرفه 

𝐸𝐸𝐺𝐺𝑖𝑖,𝐺𝐺اي : ضریب انتشار گاز گلخانهi  شبکه برق سراسري بر حسب گرم به ازاي هر کیلووات ساعت،   در 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 است. 1: تلفات شبکه انتقال و توزیع برق سراسري (کسري از ،( 

)4 (         𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐸𝐸𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = ∑ (𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐸𝐸𝑖𝑖.𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 × 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑖𝑖)𝑖𝑖 
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 در این رابطه، 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐸𝐸𝑡𝑡𝑇𝑇𝑡𝑡,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒2جویی برق شبکه سراسري بر حسب معادل تن  صرفهاي ناشی از : کاهش انتشار کل گاز گلخانهeCO    در

 سال، 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝑃𝑃𝑖𝑖 ضریب پتانسیل گرمایش جهانی گاز :i  2بر حسب معادل تنCO   .به ازاي هر تن گاز، است 

 

 جویی گاز طبیعی هاي هوا ناشی از صرفهکاهش انتشار آالینده -3-6

 زیر بستگی دارد: این بخش از محاسبات به پارامترهاي مختلفی به شرح 

 ها  تنظیم مشعل دیگ .۶

 ها (و در صورت تنظیم مشعل آنالیز قبل و بعد از تنظیم)نتایج آنالیز احتراق هر یک از دیگ .۷

 ها)جویی به نسبت ظرفیت آنها (براي تسهیم صرفهظرفیت دیگ .۸

 ها روشن یا خاموش بودن هر یک از دیگ .۹

آنالیز احتراق پس از تنظیم مشعل نیز نیاز خواهد بود. در این حالت، میزان  در صورتی که تنظیم مشعل انجام شده باشد، به  

 هاي هوا به دو پارامتر بستگی خواهد داشت: کاهش انتشار آالینده

 جویی گاز میزان صرفه -

 ها قبل و بعد از تنظیم مشعلاختالف شاخص انتشار آالینده -

جویی  ها از این جهت اهمیت دارد که میزان کل گاز صرفههایی که بیشتر از یک دیگ دارند، ظرفیت دیگدر ساختمان

ها در مصرف گاز مشخص نیست و با توجه به عدم وجود کنتور مجزا براي  شده در دسترس است اما سهم هر یک از دیگ

اندازه انتشار آالیندههر یک، قابل  گاز  هاي هوا باید میزان مصرف  گیري نیز نیست. در این موارد، براي برآورد کاهش 

جمع  ها محاسبات جداگانه انجام شود و حاصلهاي روشن شده و براي هر یک از دیگتسهیم به نسبت ظرفیت دیگ

 ها به عنوان کاهش انتشار ساختمان منظور گردد.آن
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(یا  ۱ها در کل سال در حالت آماده به کارها از این نظر حائز اهمیت است که اگر یکی از آنخاموش یا روشن بودن دیگ

 رزرو) قرار گرفته باشد، ظرفیت آن در محاسبه تسهیم به نسبت دخیل نخواهد شد. 

جویی گاز طبیعی با توجه به موارد ذکر شده براي  هاي هوا ناشی از صرفهبنابراین محاسبات برآورد کاهش انتشار آالینده

 شود. ها، به طور مجزا انجام میهاي آنها و دیگهر یک از ساختمان

ها در صورتی که تنظیم مشعل انجام  هاي هوا در هر یک از دیگوجه به موارد ذکر شده، میزان کاهش انتتشار آالیندهبا ت

 شود.) محاسبه می6() و در صورت تنظیم مشعل از رابطه  5نشده باشد از رابطه (

)5 (     𝐺𝐺𝑃𝑃𝐸𝐸𝑗𝑗,𝑒𝑒𝑇𝑇𝑐𝑐
1 = 𝐺𝐺 × ∆𝑄𝑄 × 𝑇𝑇𝐺𝐺𝑁𝑁 × ∑ (𝐸𝐸𝑘𝑘 ×  𝐸𝐸𝐺𝐺𝑗𝑗,𝑘𝑘)𝑘𝑘   

 که در آن، 

𝐺𝐺78/2×10-7یب تبدیل واحد برابر با : ضر ، 

𝐸𝐸𝑘𝑘 نسبت ظرفیت دیگ :k تنظیم مشعل نشدههاي روشن و هاي دیگبه مجموع ظرفیت ، 

𝐸𝐸𝐺𝐺𝑗𝑗,𝑘𝑘 ضریب انتشار آالینده :j  دیگk  بر حسبmg/kWh، 

∆𝑄𝑄جویی گاز طبیعی ساختمان بر حسب مترمکعب در سال، : میزان صرفه 

𝑇𝑇𝐺𝐺𝑁𝑁: مترمکعب،   استاندارد هر ازاي به ژول طبیعی بر حسب گیگاگاز ص خال حرارتی ارزش 

𝐺𝐺𝑃𝑃𝐸𝐸𝑗𝑗,𝑒𝑒𝑇𝑇𝑐𝑐
 هاي تنظیم مشعل نشده بر حسب تن در سال است.  در دیگ j: کاهش انتشار آالینده 1

)6 (  𝐺𝐺𝑃𝑃𝐸𝐸𝑗𝑗,𝑒𝑒𝑇𝑇𝑐𝑐
2 = 𝐺𝐺 × 𝑇𝑇𝐺𝐺𝑁𝑁 ×  ∑ �𝐸𝐸𝑐𝑐 × �(𝑄𝑄𝑏𝑏 × 𝐸𝐸𝐺𝐺𝑗𝑗,𝑐𝑐

1 ) − (𝑄𝑄𝑟𝑟 × 𝐸𝐸𝐺𝐺𝑗𝑗,𝑐𝑐
2 )��𝑐𝑐 

 که در آن،  

𝐺𝐺 78/2×10-7: ضریب تبدیل واحد برابر با  ، 

𝐸𝐸𝑐𝑐 نسبت ظرفیت دیگ :m تنظیم مشعل شدههاي روشن و هاي دیگبه مجموع ظرفیت، 

𝐸𝐸𝐺𝐺𝑗𝑗,𝑐𝑐
 ، mg/kWhقبل از تنظیم مشعل بر حسب  mدیگ  jضریب انتشار آالینده  :1

𝐸𝐸𝐺𝐺𝑗𝑗,𝑐𝑐
 ، mg/kWhبعد از تنظیم مشعل بر حسب  mدیگ  jضریب انتشار آالینده  :2

 
 
1 Standby  
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𝑄𝑄𝑏𝑏:  ،مصرف گاز طبیعی ساختمان بر اساس روند خط مبنا بر حسب مترمکعب در سال 

𝑄𝑄𝑟𝑟 :جویی بر حسب مترمکعب در سال، مصرف گاز طبیعی ساختمان پس از اجراي اقدامات صرفه 

𝑇𝑇𝐺𝐺𝑁𝑁: مترمکعب،   استاندارد هر ازاي به ژول گاز طبیعی بر حسب گیگاص خال حرارتی ارزش 

𝐺𝐺𝑃𝑃𝐸𝐸𝑗𝑗,𝑒𝑒𝑇𝑇𝑐𝑐
 هاي تنظیم مشعل شده بر حسب تن در سال است.  در دیگ j: کاهش انتشار آالینده 2

 

 آید: ) بدست می7هاي یک ساختمان بر حسب تن در سال نیز از رابطه ( از تمامی دیگ  jمیزان کل کاهش انتشار آالینده  

)7 (    𝐺𝐺𝑃𝑃𝐸𝐸𝑗𝑗,𝑒𝑒𝑇𝑇𝑐𝑐 = 𝐺𝐺𝑃𝑃𝐸𝐸𝑗𝑗,𝑒𝑒𝑇𝑇𝑐𝑐
1 +  𝐺𝐺𝑃𝑃𝐸𝐸𝑗𝑗,𝑒𝑒𝑇𝑇𝑐𝑐

2 

 

 جویی برق شبکه هاي هوا ناشی از صرفهکاهش انتشار آالینده -4-6

و نتیجه غیرمستقیم آن کاهش عرضه (تولید) برق از    است  يسراسر  شبکه  از  تقاضا  کاهش  یمعن  به  برق  مصرف  کاهش

هاي متصل به شبکه است. به عبارت دیگر، کاهش تقاضا در محل مصرف منتج به کاهش عرضه در محل تولید  نیروگاه

 و کاهش اتالف در شبکه توزیع خواهد شد. 

انتشار آالینده از صرفهبه همین دلیل، برآورد کاهش  برآورد  جویی برق بهاي هوا ناشی  ه روش مشابه ذکر شده براي 

گلخانه گازهاي  انتشار  از صرفهکاهش  ناشی  انتشار  اي  ضرایب  از  اینجا  در  که  تفاوت  این  با  است؛  شبکه  برق  جویی 

شود. ضریب اتالف شبکه نیز در این محاسبات باید در نظر  معرفی شدند، استفاده می  4هاي هوا که در جدول  آالینده

 شود.  ) انجام می7سبات بر اساس رابطه (گرفته شود. این محا

)7 (       𝐺𝐺𝑃𝑃𝐸𝐸𝑗𝑗,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = �𝐸𝐸𝐸𝐸𝐺𝐺×𝐸𝐸𝐸𝐸𝑗𝑗,𝐺𝐺�
(1−𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸) × 10−6 

 در این رابطه،  

𝐺𝐺𝑃𝑃𝐸𝐸𝑗𝑗,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 کاهش انتشارآالینده هواي :j  جویی برق شبکه سراسري بر حسب تن در سال، ناشی از صرفه 

𝐸𝐸𝑇𝑇𝐺𝐺سراسري بر حسب کیلووات ساعت در سال، جویی شده از شبکه برق : مقدار برق صرفه 

𝐸𝐸𝐺𝐺𝑗𝑗,𝐺𝐺 ضریب انتشار آالینده هواي :j شبکه برق سراسري بر حسب گرم به ازاي هر کیلووات ساعت،  در 

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 است. 1: تلفات شبکه انتقال و توزیع برق سراسري (کسري از ،( 
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 کل کاهش انتشار  -5-6

سازي انرژي در ساختمان از جمع  ي هوا ناشی از اجراي اقدامات بهینههااي و آالیندهکل کاهش انتشار گازهاي گلخانه

توانند براي هر  عناوین مقادیري را که می  5شود. جدول  جویی گاز طبیعی و برق محاسبه میکاهش انتشار ناشی از صرفه

هر سال در دوره   ساختمان محاسبه و گزارش شوند، فهرست کرده است. این مقادیر براي هر سال محاسبه شده و پس از

 دهی نیز محاسبه و گزارش کرد. ها را براي کل دوره گزارشتوان مجموع آنشوند و میدهی به روزرسانی میگزارش

 

 هاي هوا اي و آالیندهعناوین کاهش انتشار گازهاي گلخانه -5جدول 

 واحد  عنوان  ردیف 
 ايگازهاي گلخانه 

 y2tCO/ جویی گاز طبیعی ناشی از صرفه  2COکاهش انتشار  1
 y4tCH/ جویی گاز طبیعی ناشی از صرفه  4CHکاهش انتشار  2
 e/y2tCO متان)  GWPو   2ضرب ردیف  جویی گاز طبیعی (برابر با حاصلناشی از صرفه  4CHمعادل کاهش انتشار  3
 O/y2tN جویی گاز طبیعی ناشی از صرفه   O2Nکاهش انتشار  4
 e/y2tCO اکسید نیتروس)  GWPو  4ضرب ردیف  جویی گاز طبیعی (برابر با حاصلناشی از صرفه  O2Nمعادل کاهش انتشار   5
 y2tCO/ جویی برقناشی از صرفه  2COکاهش انتشار  6
 y4tCH/ جویی برقناشی از صرفه  4CHکاهش انتشار  7
 e/y2tCO متان)  GWPو   7ضرب ردیف  جویی برق (برابر با حاصل ناشی از صرفه  4CHمعادل کاهش انتشار  8
 O/y2tN جویی برقناشی از صرفه   O2Nکاهش انتشار  9
 e/y2tCO اکسید نیتروس)  GWPو   9ضرب ردیف جویی برق (برابر با حاصلناشی از صرفه  O2Nمعادل کاهش انتشار   10
 e/y2tCO ) 5و   3و   1هاي جویی گاز طبیعی (مجموع ردیف اي ناشی از صرفه کاهش انتشار گازهاي گلخانه مجموع  11
 e/y2tCO ) 10و   8و   6هايجویی برق (مجموع ردیفاي ناشی از صرفه مجموع کاهش انتشار گازهاي گلخانه  12
 e/y2tCO ) 12و   11هاي  سازي انرژي (مجموع ردیفبهینه اي ناشی از اجراي اقدامات  کل کاهش انتشار گازهاي گلخانه  13

 هاي هوا آالینده 

 tCO/y جویی گاز طبیعی ناشی از صرفه  COکاهش انتشار  14
 yXtNO/ جویی گاز طبیعی ناشی از صرفه  XNOکاهش انتشار  15
 tCO/y جویی برق ناشی از صرفه  COکاهش انتشار  16
 yXtNO/ جویی برقناشی از صرفه  XNOکاهش انتشار  17
 tCO/y ) 16و  14هاي سازي انرژي (مجموع ردیفناشی از اجراي اقدامات بهینه  COمجموع کاهش انتشار   18
 yXtNO/ ) 17و  15هاي سازي انرژي (مجموع ردیفناشی از اجراي اقدامات بهینه  XNOمجموع کاهش انتشار   19
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 دهی  قالب گزارش -6-6

گزارش قالب  بخش  این  گلخانهدر  گازهاي  انتشار  کاهش  آالیندهدهی  و  این  اي  کاربران  است.  شده  ارائه  هوا  هاي 

 تهیه و گزارش کنند.   6هاي مشخص شده در جدول دستورالعمل باید نتایج اقدامات خود را در قالب سرفصل

 هاي هوا اي و آالیندهانتشار گازهاي گلخانههاي گزارش محاسبات کاهش سرفصل -6جدول 

 توضیحات  سرفصل 
 شامل:  معرفی پروژه  -1

 معرفی ساختمان، مالک، شرکت خدمات انرژي و سایر طرفین قرارداد -
 سازي انرژي  اي از اقدامات بهینه خالصه  -
 جویی انرژي (به تفکیک گاز طبیعی و برق) میزان صرفه  -
 دهیپایان اجرا و دوره گزارش دوره خط مبنا، تاریخ شروع و  -
 معرفی محدوده پروژه  -
 معرفی منابع مصرف انرژي و منابع انتشار در محدوده پروژه  -

 شامل:   گیري هاي محاسبه و اندازه روش -2
 هاي هوااي و آالینده هاي برآورد کاهش انتشار گازهاي گلخانه روش -
 ضرایب انتشار استفاده شده در محاسبات  -
 دستگاه آنالیز احتراق (در صورت استفاده)روش و  -

 هاي هوا استفاده شده است. اي و آالینده شامل تمامی فرضیاتی که در برآورد میزان انتشار گازهاي گلخانه  فرضیات  -3
 دهیگیري و گزارش معرفی افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با فرآیندهاي اندازه  ها مسئولیت -4
 دهیاین دستورالعمل براي هر سال از دوره گزارش  5مطابق با جدول  نتایج -5

  

 نحوه محاسبه ارزش حرارتی و ضرایب انتشار احتراقی گاز طبیعی  -7-6

 شود.می  محاسبه ) 8(  رابطه بر اساس گازي هايسوخت حجمی) مبناي  (بر  خالص حرارتی ارزش

)8 (     𝑇𝑇𝐺𝐺𝑁𝑁 = ∑ (𝑥𝑥𝑘𝑘×𝐸𝐸𝐻𝐻𝐿𝐿𝑘𝑘)𝑛𝑛
𝑘𝑘=1

23.685
 

 که در آن، 

𝑇𝑇𝐺𝐺𝑁𝑁 مترمکعب،  استاندارد هر ازاي به ژول بر حسب گیگا: ارزش حرارتی خالص گاز طبیعی 

𝑥𝑥𝑘𝑘 کسر مولی (حجمی) ترکیب :k  1در گاز طبیعی (کسري از  ،( 

𝑇𝑇𝐺𝐺𝑁𝑁𝑘𝑘 ارزش حرارتی خالص ترکیب شیمیایی :k  کیلومول،  هر ازاي به  ژول گیگادر گاز طبیعی بر حسب 

 : حجم مولی در شرایط استاندارد، است.  23.685

) در atm  1و فشار    ºF60فشار (دماي   و  دما   استاندارد  شرایط  در  گازي  هايسوخت  در  متداول موجود  ترکیبات  مشخصات

 ارائه شده است.   7جدول 
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 ) قابل محاسبه است.  9گاز طبیعی نیز بر اساس رابطه ( 2COضریب انتشار احتراقی 

)9 (     𝐸𝐸𝐺𝐺𝑖𝑖 = ∑ (𝑥𝑥𝑘𝑘×𝐶𝐶𝐶𝐶𝑘𝑘)×44𝑛𝑛
𝑘𝑘=1

23.685×𝐸𝐸𝐻𝐻𝐿𝐿×1000
 

 که در آن، 

𝐸𝐸𝐺𝐺𝑖𝑖 :اي ضریب انتشار گاز گلخانهi   ژول،  گیگا هر ازاي به تنبر حسب 

𝑥𝑥𝑘𝑘 کسر مولی (حجمی) ترکیب :k  1در گاز طبیعی (کسري از  ،( 

𝐸𝐸𝑁𝑁𝑘𝑘 تعداد کربن در ترکیب :k  ،در گاز طبیعی 

𝑇𝑇𝐺𝐺𝑁𝑁 مترمکعب،  استاندارد هر ازاي به ژول بر حسب گیگا: ارزش حرارتی خالص گاز طبیعی 

 اکسیدکربن، : جرم مولی دي44

 : ضریب تبدیل کیلوگرم به تن، 1000

 : حجم مولی در شرایط استاندارد، است.  23.685

 فشار  و دما  استاندارد شرایط در  گازي هايسوخت در موجود ترکیبات مشخصات -7جدول 

 ارزش حرارتی خالص 
)GJ/kmol ( 

 جرم مولی 
)gr/mol ( 

 ترکیب  فرمول  تعداد کربن 

0.2418 2.01588 0 2H Hydrogen 
0.0000 4.003 0 He Helium 
0.0000 18.01528 0 O2H Water 
0.2829 28.0104 1 CO Carbon Monoxide 
0.0000 28.0134 0 2N Nitrogen 
0.0000 31.9988 0 2O Oxygen 
0.5180 34.07588 0 S2H Hydrogen Sulfide 
0.0000 39.948 0 Ar Argon 
0.0000 44.0098 1 2CO Carbon Dioxide 
0.8027 16.04276 1 4CH Methane 
1.4288 30.06964 2 6H2C Ethane 
2.0433 44.09652 3 8H3C Propane 
2.6484 58.1234 4 10H4C Iso-Butane 
2.6576 58.1234 4 10H4C n-Butane 
3.2650 72.15028 5 12H5C Iso-Pentane 
3.2693 72.15028 5 12H5C n-Pentane 
3.8872 86.17716 6 14H6C n-Hexane 
4.5019 100.20404 7 16H7C n-Heptane 
5.1162 114.23092 8 18H8C n-Octane 
5.7318 128.2578 9 20H9C n-Nonane 
6.3464 142.28468 10 22H10C n-Decane 
3.2508 72.15028 5 12H5C Neopentane 
3.8796 86.17716 6 14H6C 2-Methylpentane 
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 ارزش حرارتی خالص 
)GJ/kmol ( 

 جرم مولی 
)gr/mol ( 

 ترکیب  فرمول  تعداد کربن 

3.8822 86.17716 6 14H6C 3-Methylpentane 
3.8698 86.17716 6 14H6C 2,2-Dimethylbutane 
3.8775 86.17716 6 14H6C 2,3-Dimethylbutane 
1.9596 42.08064 3 6H3C Cyclopropane 
2.5694 56.10752 4 8H4C Cyclobutane 
3.1000 70.1344 5 10H5C Cyclopentane 
3.6894 84.16128 6 12H6C Cyclohexane 
1.2569 26.03788 2 2H2C Ethyne (acetylene) 
1.3232 28.05376 2 4H2C Ethene (ethylene) 
1.9261 42.08064 3 6H3C Propene (propylene) 
3.1695 78.11364 6 6H6C Benzene 
2.6530 58.1234 4 10H4C Butanes, avg 
3.2670 72.15028 5 12H5C Pentanes, avg 
3.8790 86.17716 6 14H6C Hexanes, avg 
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 3دستورالعمل شماره   - 10پیوست  

 جویی انرژيگذاري صرفهدستورالعمل تصدیق و صحه

 

 هدف -1

هاي مربوط  ها و گزارشگذاري و تصدیق اظهارنامههدف از این دستورالعمل، تشریح روش و حداقل الزامات براي صحه

 ها است.  سازي انرژي در محدوده ساختمانبه اقدامات بهینه

 

 کاربر(ها)  -2

موازین تصدیق و دهی خود با  ، براي تطبیق روند اجرا و گزارشهاي خدمات انرژيو شرکت  هاساختمان  مالکان -

 گذاري. صحه

ها  هاي پیش از اجرا و تصدیق اظهارنامهبینیگذاري بر ادعاها و پیش، براي صحهگذاريتصدیق و صحه  نهادهاي -

 سازي انرژي.  هاي پس از اجراي اقدامات بهینهو گزارش

 ها. ها و گزارشسازي انرژي و محیط زیست)، براي ارزیابی درخواست(در بازار بهینه نهادهاي فنی تخصصی -

 

 دامنه کاربرد  -3

صحه یا  و  تصدیق  نهادهاي  در  اجرایی  روش  صحهاین  براي  اظهارنامهگذاري،  و  گذاري  ادعاها  بر  مشتمل  هاي 

سازي انرژي کاربرد داشته و هاي پس از اجراي اقدامات بهینهها و گزارشهاي پیش از اجرا و تصدیق اظهارنامهبینیپیش

هاي انرژي شامل گاز طبیعی و برق شبکه سراسري  جویی در مصرف حاملگذاري و یا تصدیق مرتبط با صرفهبراي صحه

 هاي مسکونی و غیرمسکونی در شهر تهران کاربرد دارد.  در ساختمان
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 مراجع و مدارك مرتبط -4

[1] ISO/IEC 17029:2019 - Conformity assessment - General principles and requirements for 
validation and verification bodies. 
[2] ISO/IEC 17000:2020 - Conformity assessment - Vocabulary and general principles. 

 واژگان و تعاریف   -5

 1ادعا -5-1

اقدامات  در ارتباط با میزان کاهش مصرف برق و گاز طبیعی ناشی از    شرکت خدمات انرژياعالم شده توسط    اظهارات

  ی ق یتلف  يهاداده   ای، طرح پروژه  اعالمیه،  هی انیتواند در قالب گزارش، بیادعا ماین    سازي انرژي در ساختمان، است.بهینه

 . ارائه شود

  2گذاريصحه  -5-2

 نده یدر آ  یخاص کاربرد    ای  مورد نظر  استفاده  برايالزامات    که ن ی، در مورد اینیفراهم آوردن شواهد ع  قیادعا از طر   دییتأ

 .شده حاصل شوند يساز هیشب  ای یتوانند از منابع واقعیم ینیشواهد ع. برآورده شده است

  3صدیقت -5-3

در   صدیقت.  اندشده  شـده بـرآورده  الزامـات مشخص  کـهنی ، در مورد اینیفراهم آوردن شواهد ع  قیادعا از طریک    دییتأ

 .شودی ) اعمال محقیقت دییقبال به دست آمده (تأ جی نتا  ای که قبال اتفاق افتاده  ییدادها یدرباره رو  ییمورد ادعاها 

 4گذارينهاد تصدیق و صحه -5-4

مس  نهادیک   داراي  بیئحقوقی  شایستگی،  از  که  شده  تعریف  عملیات ولیت  و  بوده  برخوردار  الزم  انسجام  و  طرفی 

یا  صحه الزامات دستورالعمل  تصدیقگذاري و  با  این نهاد میانجام می  هاي مربوطهو استاندارد  هارا مطابق  تواند دهد. 

 یا هر دو فعالیت را انجام دهد. تصدیقیا   گذاريصحه

 
 
1 Claim 
2 Validation  
3 Verification  
4 Verification/Validation body (V&V Body) 
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 1گذاريصحه  هی انی ب -5-5

را که صادر    یموجود در زمان  تیفقط وضع  گذاري صحه  هیانیبگذاري است.  صحه   ندیآفراز پیامد    گذاريصحهنهاد    اعالمیه

بدون اظهار نظر    ایادعا،    دییعدم تأ  ای  دییتواند تأیمطابق با الزامات برنامه م  گذاريصحه  هی انیب  .کندیشود، منعکس میم

 . باشد

 2صدیقت ه ی انیب - 5-6

را که صادر    یموجود در زمان  تیفقط وضع  صدیقت  هیانیباست. این   صدیقت  ندیآفر  از پیامدکننده  تصدیقنهاد    اعالمیه

 . بدون اظهار نظر باشد  ایادعا،    دییعدم تأ  ای  دیی تواند تأ یمطابق با الزامات برنامه م  صدیقت  هی انیب  .کندیشود، منعکس میم

 3گذاريو طرح صحه برنامه  -5-7

گذاري  را برنامه صحه  خاصحوزه فنی    کی در    گذاريصحه  يهاتیانجام فعال  يبرا  تیری و مد  هاي اجراییروش،  نیقوان

گذاري با در  طرح صحه  .شودمیاجرا    شهر تهران، تعریف ودر سطح  در این روش اجرایی    گذاريصحه  برنامه گویند.  می

گذاري یک حالت کاربردي  شود. در واقع طرح صحهبرنامه و براي یک پروژه مشخص تعریف میهاي  چارچوبنظر گرفتن  

 گذاري است. از برنامه صحه

 4صدیقت  و طرح برنامه  -5-8

 گویند. را برنامه تصدیق می  خاصحوزه فنی    کی در    تصدیق  يها تیانجام فعال  يبرا   تیری و مد  هاي اجراییروش،  نیقوان

اجرایی    تصدیق  برنامه روش  این  سطح  در  ودر  تعریف  تهران،  تصدیق  .شودمیاجرا    شهر  گرفتن    طرح  نظر  در  با 

تعریف می وبچچار پروژه مشخص  براي یک  و  برنامه  واقع طرح تصدیقهاي  در  برنامه    شود.  از  کاربردي  یک حالت 

 است.   تصدیق

 
 
1 Validation statement 
2 Verification statement 
3 Validation plan 
4 Verification plan  
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  1برنامه  مالک -5-9

  نهاد تواند خود  یبرنامه م  مالک   تصدیق.برنامه    ا ی  گذاري صحه برنامه    کی   يو نگهدار   تدوینسازمان مسئول    ا یشخص  

تصدیق/    گذاريصحه صنف  کی،  یدولت  رجعم  کی  کننده،نهاد  گروهیانجمن  نهادها   ی،    ي نهادها   /گذاري صحه  ياز 

 .باشدموارد  سایر ابرون سازمانی یمالک برنامه  کی ، کنندهتصدیق

 2گذاري/تصدیقصحهدامنه  -5-10

 شامل تعیین موارد زیر است: 

 ادعا،  يمرزها  شامل، صدیق ت ای گذاريصحه موضوع و هدف اصلیادعا به عنوان  -

 صدیق قابل کاربرد، برنامه ت  /گذاريصحهرنامه  ب -

 . شده است صدیقت ای  گذاريصحهها، که ادعا در آن انتشار آن  خیتار شامل، مدارك الزامی ریاستانداردها و سا  -

 3یطرفیب  -5-11

نهاد    ای   گذاريصحهنهاد    يها تیفعال  بر  که  يبهنحو   ،ستا  هشد  فبرطر  یا  اردند  دجوو  منافع  رضتعا  که  ستآن ا  يمعنا  به

 باشد.  شتهاند ءسو تأثیر کنندهصدیقت

،  نداشتن گرایش   ،منافع  رضتعا   دننبوعبارتند از: استقالل،  مفید هستند،    یطرفیب  ی که در بیان عنصراصطالحات   ر یسا

 توازن.، نداشتن وابستگی ،  برخورد یکسان، داشتن ذهن باز ، منصف بودن، نداشتن جانبداري ، داوري نداشتن پیش

 4کارفرما -5-12

 تصدیق دارد.  /گذاري صحهکه درخواست  یشخص ای سازمان

 

 
 
1 Plan owner 
2 Verification/Validation scope 
3 Impartiality  
4 Client  
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 دستورالعمل شرح   -6

 کلیات  -1-6

 :دهدمیانجام  تصدیق /گذاري صحه ي ها تیرا به عنوان فعال ریمراحل ز تصدیق /گذاريصحه نهاد

 توافق شیپ -

 توافق  -

   يز یرطرح -

   تصدیق /گذاريصحه  ياجرا -

   ازنگريب -

   تصدیق /گذاريصحه  هیانیو صدور ب گیريمیتصم -

   تصدیق /گذاريصحه  هیانیپس از صدور ب حقایق یافت شده -

 ات ی شکا هاي رسیدگی مجدد وبه درخواست یدگیرس -

 توافق ش یپ -2-6

، از جمله  توافقپیش  ازنگريانجام ب   يبرا   یارائه اطالعات کاف   يرا برا   کارفرما  د یبا  تصدیق  /گذاري صحه  نهاد  -1-2-6

 الزام کند:  ری حداقل موارد ز

 ؛ تصدیق /گذاريصحه نهادي اعالم شده به ادعا موضوع و  کارفرما ) نام  الف

 ؛شودیکارفرما انجام م   يها تیکه فعال ییها ) مکانب

 ؛تصدیق /گذاري صحه نهاد يو الزامات مشخص شده مرتبط برا  تصدیق /گذاري صحه  نهاد) برنامه ج

 ؛ تصدیق /گذاريصحه نهاد) اهداف و دامنه د

 گر؛ یها و هرگونه اطالعات مرتبط د، داده ها گزارشها،  اظهارنامه) ه

 یابد؛موضوعیت میمرحله  نیدر ا کهی در جائسطح اطمینان، ) ج

 . استآور  الزام تصدیق  /گذاري صحه نهادکه طبق برنامه   يگر یهرگونه اطالعات دچ) 
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انجام    دیبا  تصدیق   /گذارينهاد صحه ،  توافقدر مرحله پیشتوسط کارفرما    یاطالعات ارسال  بازنگريپس از    -2-2-6

 . رد کند ای رد ی را بپذ تصدیق /گذاري صحه

 توافق  -3-6

بر اساس الزامات قانونی و مقرارت    تصدیق  /گذاري صحه يهاتی ارائه فعال  يبرا  دیبا  تصدیق  /گذاري صحه نهاد -1-3-6

 اي تنظیم کند. نامه با هر کارفرما توافق

خود با کارفرما    (مندرج در قرارداد)  در الزامات قرارداديحاصل کند که    نانیاطم باید    تصدیق  /گذاري صحه  نهاد  -2-3-6

 :کندیعمل م ریحداقل به موارد ز

 ؛تصدیق /گذاريصحه) الزامات الف

 تمامی به    یو دسترس  مستندات  ی، از جمله مقررات بررستصدیق  /گذاري صحهانجام    يالزم برا  داتیتمه  تمامی ) انجام  ب

 .مربوطه کارکنانها، سوابق و  ، حوزه یندهاآفر

 .ناظران ناسکا  يبرا  یمقدمات هی، تهکاربرد ) در صورت  ج

 .استفاده از عالئم   ای  تصدیق /گذاريصحه ي ارجاع بهبرا  تصدیق  /گذاري صحهمقررات مربوط به نهاد  تی) رعاد

  / گذاري هاي صحهانجام فعالیت  يبرا   تصدیق  /گذاريصحهنهاد  به  که کارفرما  کند    دییتأ باید  نامه  توافق  ن یا  -3-3-6

 و موارد زیر را مد نظر قرار دهد: است ، متعهدتصدیق

 ؛شودیم  جادیا ي ا برنامه  ایوجود دارد  کاربردي برنامه   کی) الف

 ی)؛ دگ یچی، محتوا و پنهیشود (به عنوان مثال زمی) ادعا درك م ب

 ؛ توافق شده است يبا مشتر  تصدیق  /گذاريصحه   کاربرد اهداف و دامنه) پ

 ؛ شناسایی شده و مناسب هستند تصدیق خواهد شد،  /گذاري صحه یی کهادعا  بر اساس) الزامات مشخص شده  ت 

 ؛انددهیبه توافق رس  نانیو سطح اطم گراییکلی) در صورت لزوم،  ج

شواهد،    يآور جمع  يها تی(به عنوان مثال فعال  قابل دستیابی است.  تصدیق  /گذاريصحه  يهاتیفعال  تعیین   ندیفرآچ)  

 ؛)شده  يآور شواهد جمع شیابیارز

 زد؛ نی توان تخمیرا م  تصدیق /گذاريصحهمدت ح) 
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  یی کرده شناساآور است،  الزام  تصدیق  /گذاريصحهانجام    يبرا   یی کههایستگ یمنابع و شا  تصدیق  /گذاريصحه  نهاد)  خ

 ؛(امکان سنجی) ی دارددسترسها به آنو 

 ؛شود شنهادیتواند پیشده م يزی ربرنامه  تصدیق /گذاريصحه  يبرا یچارچوب زمان  د)

استاندارد    ایبرنامه    کیکه توسط    یاضاف  الزامات مرتبط  ری، از جمله ساتصدیق  /گذاريصحه  تی) الزامات خاص فعالذ

 .شده است نییتع

  يزیر طرح -4-6

  مشخص شده در برنامه   چارچوبرا با در نظر گرفتن    ریز   ریزيطرح   يها تی فعال  دیبا   تصدیق  /گذاري صحه  نهاد  -1-4-6

 :انجام دهد تصدیق /گذاري صحه ي ها تی قبل از انجام فعال تصدیق /گذاري صحه

 . داختصاص ده هاتیانجام فعال  ي) منابع الزم را براالف

 .کند نییرا براساس درك ادعا تع تصدیق /گذاري صحه  يهاتی) فعالب

 را انجام دهد.  در مورد ادعا گراییکلیسوء تفاهم   ریسک یابی ) ارزپ

 . دکن دییبا کارفرما را تأ یو دسترس  يبندزمان بی) ترتت

مطابق با الزامات مشخص و مطابق با    تصدیق  /گذاريصحه  لیتکم  ي شواهد را برا  ي آورمربوط به جمع  يها تی) فعالث

 .دکن نییتع "پ "و  "ب "موارد  جی نتا

و اظهارات غلط،   اتی، حذفی احتمال يکنترل منابع خطاها  ي و هرگونه اقدامات کارفرما برا   "پ "  مورد ) با در نظرگرفتنج

 .دکن هیشواهد ته  يآورجمع يبرا  یطرح

 . دکن هیتهرا   تصدیق /گذاريصحهطرح  کی ، ي شواهد به عنوان ورود يآوردر نظرگرفتن برنامه جمعبا چ) 

 عنوان تعریف شود.   کتحت یتواند  می  تصدیق  /گذاري صحه  طرحآوري شواهد و یک  جمع  طرحتهیه یک    -1  یادآوري

 .شودنامیده می  "گیريطرح نمونه"آوري شواهد ها، طرح جمعدر برخی برنامه   -2 یادآوري

  تصدیق   یا  و   را مطابق فرم طرح صحهگذاري  تصدیق   /گذاريصحه  طرح  ک ی  دیبا   تصدیق  /گذاري نهاد صحه -2-4-6

 شامل موارد زیر باشد: کند و مدونها ها و برنامهتی فعالبراي شرح 

 ؛تصدیق /گذاري کاربرد صحه) اهداف و دامنه الف
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) ناظرو    می هبر تا(به عنوان مثال ر  میها در تآن  يها تیها و مسئولو نقش  تصدیق   /گذاريصحه   میت  ياعضا  یی) شناساب

بر اساس روش اجرایی انتخاب و اختیاردهی رسمی به کارکنان و با در نظر گرفتن شرایط احراز تعریف شده در شناسنامه  

   ؛شغلی کارکنان

 ؛تصدیق / گذاريصحه يها تیو مدت فعال ی) بازه زمانج

 . ) الزامات مشخص شدهد

در مورد هرگونه اعتراض   یکاف   اتاطالع همراه بارا   میت يو نقش اعضا یاسام   دیبا تصدیق /گذاري نهاد صحه -3-4-6

 .، به کارفرما اطالع دهدمیعضو ت  کیبه انتصاب  

 .کارفرما  ابالغ کندرا به   تصدیق / گذاري صحهطرح  دیبا تصدیق /گذاري نهاد صحه -4-4-6

 تصدیق  /گذاري صحه ي اجرا -5-6

  / گذاري صحه  طرح  فرم  را مطابق با  تصدیق  /گذاري صحه  ياجرا   يهاتیفعال   دیبا  تصدیق  /گذاري نهاد صحه  -1-5-6

 .انجام دهد تصدیق

  بازنگري مورد    در صورت لزوم،   تصدیق   /گذاريصحه  ياجرا  يها تیدر طول فعال  دیبا   تصدیق  /گذاري صحه  طرح  -2-5-6

 . ردیقرار گ

همراه دالیل کافی به مستند شود و به  باید به شکل داخلی    تصدیق  /گذاريصحه  طرحدر    بازنگريهرگونه    -3-5-6

 .کارفرما ابالغ شود

 : را انجام دهد ری ز يها تی فعال دیباگذاري  تصدیق و صحه نهاد -4-5-6

  ت ی ر یمد  ندی آفر  قی آن از طر  یابی رد  ت یاز قابل  نانی، اطمیها و اطالعات اصلدر مورد داده   یکاف  ینیشواهد ع  يآور) جمعالف

 ؛شتریو محاسبه ب لیتحلتجزیه و ها و اطالعات، هرگونه داده

 بیانیه نادرست؛   یی) شناساب

 .تصدیق  /گذاريصحه برنامه   در چارچوبانطباق با الزامات مشخص،  یابی) ارزج

 :کند هیرا ته ریموارد ز دیباتصدیق  /گذاري نهاد صحه -5-5-6

 ؛همین روش اجرایی 4- 5-6زیربند ها در تیفعال پیامددر مورد  ير یگجهی ) نتالف
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 ؛تصدیق /گذاري بیانیه صحه سینوشیپتصدیق مطابق با فرم  /گذاريبیانیه صحه سینوشی) پب

   تصدیق. یا  و مطابق با فرم گزارش صحهگذاري گزارش، یک ) در صورت کاربرد ج

م  -یادآوري باشد    کی تواند  یگزارش  در سندیم  ایسند جداگانه  پیشکه حاو  يتواند  /    گذاريصحه  هیانیب  نویسي 

 .است درج شودتصدیق 

 ازنگريب -6-6

 . را انجام دهد ي بازنگري ها تی فعالتصدیق باید  /گذاري صحه نهاد -1-6-6

یا  توسط  باید    بازنگري  -2-6-6 که  انجام    ايشایسته  افرادفرد  اجرايشود  در  اندرکار   تصدیق    /گذاري صحه  دست 

 اند. یند مستقل بودهآاند و از اجراي فرنبوده

 د: کن  دییتأ موارد زیر را دیبا ازنگريب  -3-6-6

 ؛ است دهیرس انی نامه و برنامه به پامطابق توافقتصدیق  /گذاري صحه يها تی ) تمام فعالالف

 وجود دارد؛ میاز تصم پشتیبانی يو تناسب شواهد برا   تی) کفاب

 ؟ اندشده و مستند ، حل و فصلییشناسا  ،قابل توجه يهاافتهی ای که آ نی) اج

شفاف -4-6-6 لزوم  صورت  بايساز در  ت  د یبا   کنندهزنگري ،  تتصدیق    /گذاريصحه   میبا  کند.  برقرار    میارتباط 

 .کند بررسی و حل و فصلرا  کنندهزنگري مطرح شده توسط با  يهاینگران  دیباتصدیق  /گذاري صحه

 تصدیق دسترسی داشته باشند.  /گذاريصحه  يهاتیسوابق فعال تمامیبه   دیبا  کنندگانازنگريب  -5-6-6

 تصدیق  /گذاريصحه هی انیو صدور ب گیريمی تصم  -7-6

 گیري میتصم -1-7-6

از    -1-1-7-6 بپس  تأتصدیق    / گذاري نهاد صحه،  تصدیق  /گذاريصحه  ازنگرياتمام  تایید  دییدر مورد  ادعا   یا عدم 

 شود. ثبت می ،گیري یند در فرم صورتجلسه تصمیمآخروجی این فر .کندگیري میتصمیم

 اندرکار نباشند.تصدیق دست /گذاريصحه  ياتخاذ خواهد شد که در اجرا  يتوسط افراد میتصم نی ا  -2-1-7-6

 .شودینم ای شودمی  مطابق با الزامات برنامه صادرتصدیق   /گذاريصحه  هیانی ، بمی تصم نیبراساس ا  -3-1-7-6
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را    /گذاريصحه  هیانیبتصدیق    /گذاري نهاد صحهکه    یهنگام  - 4-1-7-6 نمتصدیق    / گذارينهاد صحهکند،  یصادر 

 داده و کارفرما را از دالیل منطقی خود آگاه نماید. کارفرما اطالع تصدیق باید به  

 تصدیق  /گذاريصحه هی انیصدور ب -2-7-6

تصدیق    /گذاريصحه  هیانیب و مطابق فرم    با شرایط زیر   راتصدیق    / گذاريتصدیق باید بیانیه صحه  /گذاريصحهنهاد  

 کند: یصادر م

 ؛دکن  انی) نام کارفرما را بالف

 تصدیق است را مشخص کند؛  هیانیب ایاست  گذاريصحه  هیانیب کی نی ا ای آ کهنی) اب

 ؛دهدیکه ادعا را تحت پوشش قرار م  يادوره  ای خ ی) ارجاع به ادعا، از جمله تارپ

شخص ثالث)   ای   دومشخص اول، شخص    یعنیمورد نظر (  هیانیدر رابطه با بتصدیق    /گذاريصحهنوع نهاد  شامل    ت)

 باشد؛ 

، درج شده باشند،  تایید صالحیت  (اگر نمادها، به عنوان مثال نماد  تصدیق باشد  /گذاري نهاد صحهنام و آدرس  شامل  )  ث

 ؛ مبهم باشد) ایکننده گمراه  دینبا

 ؛ درا شرح دهتصدیق   /گذاريصحه  اهداف و دامنه کاربرد) ج

 اند؛ داشته یخی تار ایشده و  ین یب شیپ، یفرض  تی ماه ،ادعا پشتیبانها و اطالعات داده ایکند که آ فی) توصچ

 ؛ باشد و الزامات مشخص شده مرتبطتصدیق  /گذاري صحهاشاره به برنامه   کی) شامل ح

  گرایی کلی، از جمله انجام هرگونه الزامات مربوط به برنامه (به عنوان مثال  باشددر مورد ادعا  اخذشده    می ) شامل تصمخ

 ؛ )نانیسطح اطم ای

 منحصر به فرد؛  یی شناساشماره و   خیتاردرج ) د

یند بدست آمده که در بیانیه درج نشده است و مطابق برنامه الزم است این یافته حفظ شود، آاي در جریان فراگر یافته)  ذ

 بیانیه اشاره یا ارجاع شود.بهتر است در 
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 ویا تصدیق یند صحهگذاريآخاتمه فر از پس شده آشکار حقایق -8-6

  صحهگذاري   یخ صدور بیانیه و اعالم نظررا تا تار مرتبط اطالعات و فراهم  را کافی شواهد تصدیق باید  یا  و  صحهگذاري  نهاد

قراردهند،   تأثیر تحت از اساس، تصدیق را  یا  و  صحهگذاري بیانیه توانندمی که حقایقی اگر  .کند  مشخص  یا تصدیق،  و

   .دهد مالحظه قرار مورد را  مناسب اقدام تصدیق باید  یا و  صحهگذاري نهاد باشند، شده تاریخ کشف و آشکار این از پس

احتمالی، صدور اصالحیه این موضوع باید شامل برقراري ارتباط فعال با کارفرما، انجام اقدام اصالحی و پیگیري الزم  

 تصدیق باشد.  یا و بیانیه صحهگذاري

 بینی شده و منابع الزم در نظر گرفته شود.تصدیق پیش یا و این موارد الزم است در طرح صحهگذاري

 هاي رسیدگی مجدد رسیدگی به شکایات و درخواست -6-9

هاي رسیدگی مجدد واصله به خود در ارتباط  درخواست تصدیق باید مسئول رسیدگی به شکایات و  یا و صحهگذاري نهاد

انجام شده توسط خود باشد. این موضوع بر اساس روش اجرایی رسیدگی به   یا  و  هاي صحهگذاريبا فعالیت تصدیق 

 شود.هاي رسیدگی مجدد انجام میشکایات و درخواست

 یا تصدیق  و یند صحهگذاريآسوابق فر -10-6

یا تصدیق و سایر    و  یا تصدیق باید به شکل کامل و در نظر گرفتن الزامات طرح صحهگذاري   و   صحهگذاريیند  آسوابق فر

مقررات ملی و بین المللی حفظ و نگهداري شده و مطابق الزامات سیستم مدیریت و روش اجرایی کنترل سوابق، تحت  

 تصدیق است.  یا و صحهگذاري  هاي نهادولیتئکنترل باشد. این کار از مس

 هاي مرتبط با این روش اجرایی مستندات و فرم  -6-11

 شناسنامه شغلی کارکنان  -

 روش اجرایی انتخاب و اختیاردهی رسمی به کارکنان  -

 روش اجرایی کنترل سوابق  -

 هاي رسیدگیروش اجرایی رسیدگی به شکایات و درخواست  -

 تصدیق  یا  و فرم طرح صحهگذاري -

 تصدیق  یا و فرم گزارش صحهگذاري -
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 گیري  جلسه تصمیمصورتفرم  -

 تصدیق  /گذاريبیانیه صحه  سینوشیپفرم  -

 تصدیق  /گذاريصحه  هیانیبفرم  -

 

 ارائه شده است.    1گذاري در شکل فلوچارت اجراي یک فرآیند تصدیق و صحه

 



  
 

 EEEB-98540-Final 373 سازان صنعت تاسیسات بهینه 

نیاز به اثبات تحقق اقدامات مشخص شده

پیش توافق، توافق، طرح ریزي اطالعات اقالم انتخاب شده

اجراي صحه گذاري و تصدیق
اطالعات تحقق 

الزامات مشخص شده

بازنگري

تصمیم گیري اینکه ادعا تأیید می شود یا خیر؟

صدور بیانیه تایید
صحه گذاري و تصدیق

صدور بیانیه رد 
صحه گذاري و تصدیق فرآیند پایان

بازنگري، 
تصمیم گیري 
و صدور بیانیه

بله

خیر

 
 گذاري و تصدیقفرآیند اجراي صحه -1شکل 

 

 جویی انرژي گذاري صرفهصحهمصادیق تصدیق و  -12-6

سازي انرژي و محیط زیست در ساختمان به شرح موارد زیر  هاي بهینهگذاري در پروژههاي نهاد تصدیق و صحهمسئولیت

 است. 
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 جویی شده (پیش از اجرا) گذاري بر انرژي صرفههاي نهاد در بخش صحهمسئولیت -1-12-6

  ي ز یکار بر اساس مم  نیاست، که ا  يبر عهده شرکت خدمات انرژ  يریگ روش اندازه  هیاول   شنهادیپ  ارایه  تیمسؤولالف)  

 .ردی گیانجام م يری گو نقاط اندازه رهایمتغ نییانجام شده، تع  يانرژ

شده را    نیی تع  نهیگز  يگذارصحه  تیمسؤول  ،ي از شرکت خدمات انرژ  ر یبا طرح سؤاالت زو تصدیق    گذاريصحهنهاد  ب)  

 بر عهده خواهد داشت: 

 تنها عملکرد راهکار مدنظر است.  ای بوده و  ملکی در کل ما ییجوصرفه  يریگهدف اندازه -1

 : است ملکی هدف کل ما کهیدر صورت -2

 ر؟یخ  ایآن موجود است  يعملکرد  طیساختمان و شرا  يمصارف انرژ خچهیتار  ایآ •

 ؟وجود دارد نانیموجود اطم يبودن کنتورها  برهیاز کال ایآ •

 مورد انتظار چه مقدار است؟  ییجوصرفه زانیم •

 وجود دارد؟  کیاز راهکارها به تفک کیهر ییجوصرفه زانیم یاب یبه ارز  ازین ایآ •

 موجود وجود دارد؟  يها بر اساس کنترهابره کردن دادهیمعتبر و کال يافزارها با نرم يساز هیامکان شب ایآ •

 هستند؟  دییساختمان مورد تأ خچهیثابت در نظر گرفته شده به همراه تار يپارامترها  •

 چه مقدار است؟  ییجومحاسبه صرفه يمورد انتظار برا تیعدم قطع زانیم •

 راهکار مشخص است:  ک یعملکرد  نییهدف تنها تع کهیدر صورت -3

 وجود دارد؟  يا منطقه يراهکار با کنتورها  يامکان جداساز ایآ •

 کرد؟  یپوشو خارج آن چشم ير یگاز اثرات متقابل داخل مرز اندازه توانیم ایآ •

تعداد   ای با راندمان باالتر)    يالکتروموتورها   ینیگزی جا  ایالمپ    ضی کرده (مانند تعو  رییتغ  يدیپارامتر کل  کیتنها   •

 )VSD(مانند استفاده از  کنندیم رییمستقل تغ  يرهایمتغ رییمتناسب با تغ يشتریب يپارامترها 

 است؟   حیها صحآن ریمقاد نی اند و نحوه تخمشده  نییتع یبه درست  يدیرکلیغ  يپارامترها ایآ •

 اند؟  شده نییتع یثابت و اثرات متقابل به درست يپارامترها ایآ •

 اند؟ شده  نییتع یمورد انتظار به درست تیو عدم قطع  نانیمتناسب با اطم يبردار دستورالعمل نمونه ایآ •
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 ارائه شده است؟   يبردار نحوه نمونه  يبرا   حیصح  يروش آمار ایآ •

  ست، ین  ریپذامکان  IPMVPشده در پروتکل    یگانه معرفچهار  يها با روش  ییجوصرفه  زانی محاسبه م  کهی در صورت  -4

 معتبر است؟  يانرژ   يزیمم  جی شده بر اساس نتا یمعرف یروش محاسبات ایآ

 : يبر رو  يخدمات انرژ توافق با شرکت پ) 

 مورد انتظار  تیو عدم قطع  نانیاطم زانیم •

 یدهدر دوره خط مبنا و گزارش ير یگو اندازه شیپا انیزمان شروع و پا  •

 برآورد شوند  دیکه با ییشوند و پارامترها   يریگاندازه دیکه با  ییپارامترها •

 ي ر یگاط اندازهقن •

 ها آن ازیو دقت مورد ن يریگاندازه زاتیتجه •

 ي ر یگاستاندارد اندازه  يهاروش •

 جویی شده (پس از اجرا) هاي نهاد در بخش تصدیق انرژي صرفهمسئولیت  -2-12-6

  رات ییو اطالع از تغ  یدهساختمان در دوره گزارش  ي بردارنحوه بهره  یمصاحبه با کاربران مجموعه به منظور بررس  -1

 ؛ نامعمول

 غیره؛ قرائت شده توسط کنتورها و  ری مقاد ،ی شده اعم از اطالعات هواشناس  يور آجمع يهاداده قیتصد -2

 ؛دادها و محاسب ي ور آ روش جمع  قیدفترچه محاسبات به منظور تصد یبررس -3

تصدیق  شده و توسط نهاد    شنهادیپ  ي روش آن توسط شرکت خدمات انرژ  رمعمول،یغ  حاتیبه تصح  ازیدر صورت ن   -4

 ؛شود دییتأ  دیبا

 . يشرکت خدمات انرژ ییگزارش نها دییتأ -5

 

 گذاري صحه تصدیق و سایر مشخصات  -3-12-6

گذاري (مانند تصدیق راهکارهاي اجرا شده)، بسته به نوع راهکار باید از  هاي مربوط به تصدیق و صحهبراي سایر فعالیت

این دستورالعمل به عنوان مرجعی براي    1تواند از جدول  گذاري میموازین مختلفی استفاده کرد. نهاد تصدیق و صحه
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هاي  نماید. در این جدول براي هر یک از گزینه  سازي انرژي در ساختمان استفاده گذاري بهینهمصادیق تصدیق و صحه

 گذاري مشخص شده است.  هاي تصدیق و صحهسازي انرژي در بخش ساختمان، مسئولیتمتداول بهینه
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 سازي انرژي در ساختمان هاي متداول بهینهگذاري براي گزینهتصدیق و صحه -1جدول 

ف 
ردی

 

 واحد  راهکارها 

روش  
 پیشنهادي 

پارامتر  
کلیدي 
(براي  
گزینه  

A( 

متغیرهاي  
مستقل 

و  B(گزینه 
C( 

پارامتر غیر  
کلیدي 

)A /(
پارامترهاي  

و  Bثابت (
C( 

 شناسی روش
مسؤولیت شرکت خدمات  

 انرژي 
(در صورت موافقت با روش  

 پیشنهاد شده) 

تصدیق و  مسؤولیت نهاد 
در بخش  گذاريصحه

تصدیق راهکارهاي اجراي 
 شده

مشخصات  
هاي  دستگاه

گیري مورد اندازه
 نیاز 

 گذاري بر اساس پیشنهاد نهاد تصدیق و صحه

1 

تنظیم مشعل و  
سرویس موتورخانه  
مطابق با الزامات  

 16000استاندارد 

موتور  
 A خانه  

راندمان  
 احتراق 

 
ساعات کارکرد  

ظرفیت   /
 مشعل 

ساعت کارکرد از  
تقسیم قبض گاز یک  
سال گذشته بر ظرفیت 
 مشعل بدست می آید.  

راندمان احتراق به  
وسیله دستگاه آنالیزر  
توسط پیمانکار انجام  

 . گیرد

انچام آنالیز احتراق قبل و بعد از   -1
 تنظیم مشعل 

ارائه مشخصات قبض و مصرف   -2
 گاز طی یک سال گذشته 

 ها ارائه مشخصات ظرفیت مشعل -3
توضیح: گواهی کالیبراسیون  

اده  فگیري مورد استهاي اندازه دستگاه 
 باید همراه باشد. 

حضور در هنگام انجام معاینه   -1
فنی موتورخانه و حصول اطمینان از  

 16000رعایت الزامات استاندارد ملی 
محاسبه سرانگشتی تلفات   -2

 دودکش قبل و بعد از تنظیم مشعل 
هاي تگاه تأیید استانداردهاي دس -3

مورد استفاده در فرآیند معاینه فنی و  
 بررسی گواهی کالیبراسیون دستگاه 

هاي مورد نیاز  تأیید انجام آموزش  -4
 بردار تأسیسات به بهره 

تأیید انجام (حداقل) ساالنه   -5
معاینه فنی تا زمان اتمام قرارداد  

 خدمات انرژي 

هاي قید شده  دستگاه 
در استاندارد ملی 

دستگاه  مانند  16000
نالیز گاز (داراي  آ

  ENگواهینامه  
50379-1,2 ( 
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ف 
ردی

 

 واحد  راهکارها 

روش  
 پیشنهادي 

پارامتر  
کلیدي 
(براي  
گزینه  

A( 

متغیرهاي  
مستقل 

و  B(گزینه 
C( 

پارامتر غیر  
کلیدي 

)A /(
پارامترهاي  

و  Bثابت (
C( 

 شناسی روش
مسؤولیت شرکت خدمات  

 انرژي 
(در صورت موافقت با روش  

 پیشنهاد شده) 

تصدیق و  مسؤولیت نهاد 
در بخش  گذاريصحه

تصدیق راهکارهاي اجراي 
 شده

مشخصات  
هاي  دستگاه

گیري مورد اندازه
 نیاز 

 گذاري بر اساس پیشنهاد نهاد تصدیق و صحه

2 

نصب دستگاه ضد  
رسوب الکترونیکی یا  

مغناطیسی براي  
 سیکل گرمایش 

 A موتورخانه 

دماي رفت  
و برگشت  
گرمایش و  
ورودي و  
خروجی  

مصرفی به  
 منبع 

  

سهم گرمایش  
و آب گرم  

مصرفی ، دبی  
 آب  

گیري دماي  اندازه
سطح کلکتور رفت و  

 برگشت دیگ 
گیري دماي آب  اندازه

 سرد و گرم مصرفی  
تعیین سهم گرمایش و 
آب گرم مصرفی از کل  

 انرژي 
گیري بعد از  اندازه

اصالح می بایست یک 
 هفته پس از اجرا باشد 

گیري دماي سطح لوله  اندازه  -1
کلکتور رفت و برگشت دیگ (بدون  
عایق) و دماي سطح لوله آب سرد و  

 صبگرم مصرفی قبل از ن 
ارائه محاسبات انجام شده به   -2

منظور تعیین سهم گرمایش و آب  
 گرم مصرفی 

گیري دماي سطح لوله  اندازه   -3
کلکتور رفت و برگشت دیگ (بدون  
عایق) و دماي سطح لوله آب سرد و  
 گرم مصرفی یک هفته بعد از نصب 
توضیح: تا یک هفته بعد از نصب  

ها زدا نباید دماي ترموستات رسوب 
کند. بعد از یک هفته بر اساس   تغییر

گیري شده  تغییر اختالف دماي اندازه 
 ها باید کم شود. دماي ترموستات 

توضیح: گواهی کالیبراسیون  
اده  فگیري مورد استهاي اندازه دستگاه 

 باید همراه باشد. 

هاي دستگاه مورد  بررسی تأییدیه  -1
 استفاده (در صورت وجود)

زدا بر  بررسی محل نصب رسوب  -2
اساس گزارش ممیزي انرژي ارائه  

 شده 
گیري دماي  نظارت بر اندازه  -3

 زدا سطوح پیش از نصب رسوب 
مشخصات دستگاه مورد استفاده   -4

 و گواهی کالیبراسیون آن
مراجعه مجدد بعد از یک هفته به   -5

منظور نظارت بر عملکرد دستگاه و  
 گیري مجدد دماهااندازه 

بررسی شماره سریال دستگاه   -6
گیري (باید از یک دستگاه  اندازه 

گیري قبل و بعد اجراي راهکار  اندازه 
 استفاده کرد) 

نظارت بر تنظیم مجدد دماي   -7
ترموستات بر اختالف دماي ایجاد 

 شده 
هاي مورد نیاز  تأیید انجام آموزش  -8

ترمومتر تماسی یا  
دوربین مادون   -توري

قرمز با خطاي حداکثر  
مقدار   درصد 2

 گیري اندازه 
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ف 
ردی

 

 واحد  راهکارها 

روش  
 پیشنهادي 

پارامتر  
کلیدي 
(براي  
گزینه  

A( 

متغیرهاي  
مستقل 

و  B(گزینه 
C( 

پارامتر غیر  
کلیدي 

)A /(
پارامترهاي  

و  Bثابت (
C( 

 شناسی روش
مسؤولیت شرکت خدمات  

 انرژي 
(در صورت موافقت با روش  

 پیشنهاد شده) 

تصدیق و  مسؤولیت نهاد 
در بخش  گذاريصحه

تصدیق راهکارهاي اجراي 
 شده

مشخصات  
هاي  دستگاه

گیري مورد اندازه
 نیاز 

 گذاري بر اساس پیشنهاد نهاد تصدیق و صحه

 بردار تأسیسات به بهره 
مراجعه سالیانه به محل نصب   -9

از  دستگاه به منظور حصول اطمینان 
عملکرد آن تا پایان دوره قرارداد  

 خدمات انرژي 
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ف 
ردی

 

 واحد  راهکارها 

روش  
 پیشنهادي 

پارامتر  
کلیدي 
(براي  
گزینه  

A( 

متغیرهاي  
مستقل 

و  B(گزینه 
C( 

پارامتر غیر  
کلیدي 

)A /(
پارامترهاي  

و  Bثابت (
C( 

 شناسی روش
مسؤولیت شرکت خدمات  

 انرژي 
(در صورت موافقت با روش  

 پیشنهاد شده) 

تصدیق و  مسؤولیت نهاد 
در بخش  گذاريصحه

تصدیق راهکارهاي اجراي 
 شده

مشخصات  
هاي  دستگاه

گیري مورد اندازه
 نیاز 

 گذاري بر اساس پیشنهاد نهاد تصدیق و صحه

3 

نصب دستگاه ضد  
رسوب الکترونیکی یا  

مغناطیسی براي  
 سیکل سرمایش 

 A موتورخانه 
دماي رفت  
و برگشت  

 چیلر 
 دبی آب    

اندازه گیري دماي  
 رفت و برگشت چیلر  
اندازه گیري بعد از  

اصالح می بایست یک 
 هفته پس از اجرا باشد 

گیري دماي سطح لوله رفت  اندازه  -1
و برگشت چیلر (بدون عایق)  قبل از  

 نصب 
گیري دماي سطح لوله  اندازه   -2

کلکتور رفت و برگشت چیلر (بدون  
 عایق)  یک هفته بعد از نصب 

تا یک هفته بعد از نصب  توضیح: 
 زدا نباید تنظیمات تغییر کند. رسوب 

هاي دستگاه مورد  بررسی تأییدیه  -1
 استفاده (در صورت وجود)

زدا بر  بررسی محل نصب رسوب  -2
اساس گزارش ممیزي انرژي ارائه  

 شده 
گیري دماي  نظارت بر اندازه  -3

 زدا سطوح پیش از نصب رسوب 
ده  مشخصات دستگاه مورد استفا -4

 و گواهی کالیبراسیون آن
مراجعه مجدد بعد از یک هفته به   -5

منظور نظارت بر عملکرد دستگاه و  
 گیري مجدد دماهااندازه 

بررسی شماره سریال دستگاه   -6
گیري (باید از یک دستگاه  اندازه 

گیري قبل و بعد اجراي راهکار  اندازه 
 استفاده کرد) 

نظارت بر تنظیم مجدد دماي   -7
بر اختالف دماي ایجاد   ترموستات

 شده 
هاي مورد نیاز  تأیید انجام آموزش  -8

ترمومتر تماسی یا  
دوربین مادون   -توري

قرمز با خطاي حداکثر  
 گیري زه مقدار اندا 2%
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ف 
ردی

 

 واحد  راهکارها 

روش  
 پیشنهادي 

پارامتر  
کلیدي 
(براي  
گزینه  

A( 

متغیرهاي  
مستقل 

و  B(گزینه 
C( 

پارامتر غیر  
کلیدي 

)A /(
پارامترهاي  

و  Bثابت (
C( 

 شناسی روش
مسؤولیت شرکت خدمات  

 انرژي 
(در صورت موافقت با روش  

 پیشنهاد شده) 

تصدیق و  مسؤولیت نهاد 
در بخش  گذاريصحه

تصدیق راهکارهاي اجراي 
 شده

مشخصات  
هاي  دستگاه

گیري مورد اندازه
 نیاز 

 گذاري بر اساس پیشنهاد نهاد تصدیق و صحه

 بردار تأسیسات به بهره 
مراجعه ساالنه به محل نصب   -9

دستگاه به منظور حصول اطمینان از  
عملکرد آن تا پایان دوره قرارداد  

 خدمات انرژي 



  
 

 EEEB-98540-Final 382 سازان صنعت تاسیسات بهینه 

ف 
ردی

 

 واحد  راهکارها 

روش  
 پیشنهادي 

پارامتر  
کلیدي 
(براي  
گزینه  

A( 

متغیرهاي  
مستقل 

و  B(گزینه 
C( 

پارامتر غیر  
کلیدي 

)A /(
پارامترهاي  

و  Bثابت (
C( 

 شناسی روش
مسؤولیت شرکت خدمات  

 انرژي 
(در صورت موافقت با روش  

 پیشنهاد شده) 

تصدیق و  مسؤولیت نهاد 
در بخش  گذاريصحه

تصدیق راهکارهاي اجراي 
 شده

مشخصات  
هاي  دستگاه

گیري مورد اندازه
 نیاز 

 گذاري بر اساس پیشنهاد نهاد تصدیق و صحه

4 
نصب دستگاه کنترل  
هوشمند موتورخانه  

 گرمایشی 
   C موتورخانه 

HDD     تعداد
روزهاي قبض  

 گاز  

شرایط کاربري  
ساختمان و  
 ضریب اشغال 

تعیین خط مبنا و  
توسعه آن در دوره  

 گزارش دهی 

تعیین خط مبنا بر اساس   -1
متغیرهاي مستقل معرفی شده به  

 همراه پارارمترهاي آماري 
توسعه خط مبنا در دوره   -2

دهی و محاسبه میزن  گزارش 
 جویی صرفه 

توضیح: مشخصات قبض گاز باید به  
گذاي در اختیار ناظر قرار  منظور صحه 

 گیرد 

نظارت بر محل نصب سنسورها و   -1
 عملگرها 

هاي دستگاه (در  بررسی تأییدیه  -2
 صورت وجود) 

نظارت بر یک سیکل عملکرد   -3
 دستگاه 

 مجموعه کنتور گاز 

5 

نصب دستگاه کنترل  
هوشمند موتورخانه  

چیلر  - سرمایشی
 تراکمی 

   C موتورخانه 
CDD   تعداد

روزهاي قبض  
 برق 

شرایط کاربري  
ساختمان و  
 ضریب اشغال 

تعیین خط مبنا و  
توسعه آن در دوره  

 گزارش دهی 

تعیین خط مبنا بر اساس   -1
متغیرهاي مستقل معرفی شده به  

 پارارمترهاي آماري همراه 
توسعه خط مبنا در دوره   -2

دهی و محاسبه میزن  گزارش 
 جویی صرفه 

توضیح: مشخصات قبض گاز باید به  
گذاي در اختیار ناظر قرار  منظور صحه 

 گیرد 

نظارت بر محل نصب سنسورها و   -1
 عملگرها 

هاي دستگاه (در  بررسی تأییدیه  -2
 صورت وجود) 

نظارت بر یک سیکل عملکرد   -3
 ستگاه د

هاي مورد نیاز  تأیید انجام آموزش  -4
 بردار تأسیسات به بهره 

مراجعه ساالنه به محل نصب   -5
دستگاه به منظور حصول اطمینان از  

 کنتور برق مجموعه 



  
 

 EEEB-98540-Final 383 سازان صنعت تاسیسات بهینه 

ف 
ردی

 

 واحد  راهکارها 

روش  
 پیشنهادي 

پارامتر  
کلیدي 
(براي  
گزینه  

A( 

متغیرهاي  
مستقل 

و  B(گزینه 
C( 

پارامتر غیر  
کلیدي 

)A /(
پارامترهاي  

و  Bثابت (
C( 

 شناسی روش
مسؤولیت شرکت خدمات  

 انرژي 
(در صورت موافقت با روش  

 پیشنهاد شده) 

تصدیق و  مسؤولیت نهاد 
در بخش  گذاريصحه

تصدیق راهکارهاي اجراي 
 شده

مشخصات  
هاي  دستگاه

گیري مورد اندازه
 نیاز 

 گذاري بر اساس پیشنهاد نهاد تصدیق و صحه

عملکرد آن تا پایان دوره قرارداد  
 خدمات انرژي 

6 

جایگزینی و نصب  
بویلر چگالشی یا  

هاي موجود  دیگ
  500ظرفیت بیش از  

 کیلووات 

   C عدد
HDD     تعداد

روزهاي قبض  
 گاز  

شرایط کاربري  
ساختمان و  
 ضریب اشغال 

تعیین خط مبنا و  
توسعه آن در دوره  

 گزارش دهی 

تعیین خط مبنا بر اساس   -1
متغیرهاي مستقل معرفی شده به  

 همراه پارارمترهاي آماري 
توسعه خط مبنا در دوره گزارش   -2

 جویی صرفه دهی و محاسبه میزن  
توضیح: مشخصات قبض گاز باید به  

گذاي در اختیار ناظر قرار  منظور صحه 
 گیرد 

بررسی گواهی استاندارد دستگاه   -1
 المللی)(داخلی یا بین 

 بررسی نحوه نصب دستگاه  -2
بررسی محل قرارگیري دستگاه   -3

 در موتورخانه 
نظارت بر یک سیکل عملکرد   -4

 دستگاه 
هاي مورد نیاز  تأیید انجام آموزش  -5

 بردار تأسیسات به بهره 
مراجعه ساالنه به محل نصب   -6

دستگاه به منظور حصول اطمینان از  

 کنتور گاز مجموعه 



  
 

 EEEB-98540-Final 384 سازان صنعت تاسیسات بهینه 

ف 
ردی

 

 واحد  راهکارها 

روش  
 پیشنهادي 

پارامتر  
کلیدي 
(براي  
گزینه  

A( 

متغیرهاي  
مستقل 

و  B(گزینه 
C( 

پارامتر غیر  
کلیدي 

)A /(
پارامترهاي  

و  Bثابت (
C( 

 شناسی روش
مسؤولیت شرکت خدمات  

 انرژي 
(در صورت موافقت با روش  

 پیشنهاد شده) 

تصدیق و  مسؤولیت نهاد 
در بخش  گذاريصحه

تصدیق راهکارهاي اجراي 
 شده

مشخصات  
هاي  دستگاه

گیري مورد اندازه
 نیاز 

 گذاري بر اساس پیشنهاد نهاد تصدیق و صحه

عملکرد آن تا پایان دوره قرارداد  
 خدمات انرژي 



  
 

 EEEB-98540-Final 385 سازان صنعت تاسیسات بهینه 

ف 
ردی

 

 واحد  راهکارها 

روش  
 پیشنهادي 

پارامتر  
کلیدي 
(براي  
گزینه  

A( 

متغیرهاي  
مستقل 

و  B(گزینه 
C( 

پارامتر غیر  
کلیدي 

)A /(
پارامترهاي  

و  Bثابت (
C( 

 شناسی روش
مسؤولیت شرکت خدمات  

 انرژي 
(در صورت موافقت با روش  

 پیشنهاد شده) 

تصدیق و  مسؤولیت نهاد 
در بخش  گذاريصحه

تصدیق راهکارهاي اجراي 
 شده

مشخصات  
هاي  دستگاه

گیري مورد اندازه
 نیاز 

 گذاري بر اساس پیشنهاد نهاد تصدیق و صحه

سیستم کنترل   7
 هاکوئل هوشمند فن 

 B   CDD عدد

مصرف فن  
کویل و شرایط  

کاربري و  
 ضریب اشغال 

شود این  پیشنهاد می
گزینه فقط براي  

تابستان انجام شود و  
جویی براي  صرفه 

تابستان و زمستان  
سان در نظر گرفته  یک

 شود 
اندازه گیري مصرف  
برق چیلر یک هفته  

قبل از اجراي راهکار و 
یک هفته بعد از اجراي  

 راهکار 

گیري توان/آمپر برق ورودي  اندازه  -1
قبل و بعد  به چیلر به مدت یک هفته 
 از اجراي راهکار 

ایاد خط مبنا بر اساس متغیرهاي   -2
مستقل معرفی شده به همراه  

 پارامترهاي آماري 
توسعه خط مبنا در دوره   -3

 جویی دهی و محاسبه صرفه گزارش 
توضیح: گواهی کالیبراسیون  

کنتر/آناالیزر و نتایج الگ آن باید در  
 اختیار ناظر قرار گیرد 

براسیون  توضیح: گواهی کالی
کنتور/آناالیزر و نتایج الگ آن باید  

 در اختیار ناظر قرار گیرد

نظارت بر محل و نحوه نصب   -1
 گیري تجهیزات اندازه 

بررسی گواهی کالیبراسیون   -2
 گیري تجهیزات اندازه 

هاي دستگاه (در  بررسی تأییدیه  -3
 صورت وجود) 

 بررسی نحوه نصب تجهیزات  -4
د  نظارت بر یک سیکل عملکر -5

 دستگاه 
هاي مورد نیاز  تأیید انجام آموزش  -6

 بردار تأسیسات به بهره 
مراجعه سالیانه به محل نصب   -7

دستگاه به منظور حصول اطمینان از  
عملکرد آن تا پایان دوره قرارداد  

 خدمات انرژي 

کنتور برق فرعی روي 
خط تغذیه چیلر با  
قابلیت ثبت برق  

 مصرفی 



  
 

 EEEB-98540-Final 386 سازان صنعت تاسیسات بهینه 

ف 
ردی

 

 واحد  راهکارها 

روش  
 پیشنهادي 

پارامتر  
کلیدي 
(براي  
گزینه  

A( 

متغیرهاي  
مستقل 

و  B(گزینه 
C( 

پارامتر غیر  
کلیدي 

)A /(
پارامترهاي  

و  Bثابت (
C( 

 شناسی روش
مسؤولیت شرکت خدمات  

 انرژي 
(در صورت موافقت با روش  

 پیشنهاد شده) 

تصدیق و  مسؤولیت نهاد 
در بخش  گذاريصحه

تصدیق راهکارهاي اجراي 
 شده

مشخصات  
هاي  دستگاه

گیري مورد اندازه
 نیاز 

 گذاري بر اساس پیشنهاد نهاد تصدیق و صحه

8 

اجراي سیستم  
انرژي  مدیریت 
  -)BEMSساختمان (

موتورخانه ساختمان ،  
هواساز ها ، روشنایی و 

باالتر از   -فن کویل ها
 طبقه  5

 C   CDD/HDD طبقه 
شرایط کاربري  

ساختمان و  
 ضریب اشغال 

محاسبه خط مبنا   
براي گاز و برق و  
توسعه آن در دوره  

 گزارش دهی 

تعیین خط مبنا بر اساس   -1
به  متغیرهاي مستقل معرفی شده  

 همراه پارارمترهاي آماري 
توسعه خط مبنا در دوره گزارش   -2

 جویی دهی و محاسبه میزن صرفه 
توضیح: مشخصات قبض گاز باید به  

گذاي در اختیار ناظر قرار  منظور صحه 
 گیرد. 

نظارت بر محل نصب سنسورها و   -1
 عملگرها 

هاي دستگاه (در  بررسی تأییدیه  -2
 صورت وجود) 

ل عملکرد  نظارت بر یک سیک -3
 دستگاه 

هاي مورد نیاز  تأیید انجام آموزش  -4
 بردار تأسیسات به بهره 

مراجعه ساالنه به محل نصب   -5
دستگاه به منظور حصول اطمینان از  

عملکرد آن تا پایان دوره قرارداد  
 خدمات انرژي 

کنتورهاي برق و گاز  
 مجموعه

9 
عایق کاري حرارتی  
دیگ ها، لوله ها،  

 کانال هاي هوا منابع، 
         متر مربع 

اسکوها قبل از اجرا  
تایید روش محاسبات  
 صرفه جویی را بگیرند. 

  

هاي عایق مورد  بررسی گواهینامه -1
 استفاده (در صورت وجود)

ها و منابعی  ها، کانالبررسی لوله  -2
گیري  که نیاز به عایق دارند، اندازه 

مقدار عایق مورد نیاز و مقایسه آن با  
شنهاد اجراي کار شرکت خدمات  پی

 انرژي 
 بررسی کیفیت عایق انجام شده  -3

ترمومتر تماسی یا  
دوربین مادون   -توري

قرمز با خطاي حداکثر  
مقدار   درصد 2

 گیري اندازه 



  
 

 EEEB-98540-Final 387 سازان صنعت تاسیسات بهینه 

ف 
ردی

 

 واحد  راهکارها 

روش  
 پیشنهادي 

پارامتر  
کلیدي 
(براي  
گزینه  

A( 

متغیرهاي  
مستقل 

و  B(گزینه 
C( 

پارامتر غیر  
کلیدي 

)A /(
پارامترهاي  

و  Bثابت (
C( 

 شناسی روش
مسؤولیت شرکت خدمات  

 انرژي 
(در صورت موافقت با روش  

 پیشنهاد شده) 

تصدیق و  مسؤولیت نهاد 
در بخش  گذاريصحه

تصدیق راهکارهاي اجراي 
 شده

مشخصات  
هاي  دستگاه

گیري مورد اندازه
 نیاز 

 گذاري بر اساس پیشنهاد نهاد تصدیق و صحه

مراجعه ساالنه به محل  -4
کاري به منظور حصول اطمینان  عایق

از صحت نصب آن تا پایان دوره  
 قرارداد خدمات انرژي 

10 

تبدیل یا جایگزینی  
سیستم پمپ دور ثابت 

  5به دور متغیر 
 کیلووات و کمتر 

   B   HDD/CDD عدد

 
نصب کنتور هوشمند  
فرعی براي قبل و بعد  

 از اجراي راهکار 

گیري توان/آمپر برق ورودي  اندازه  -1
به پمپ به مدت یک هفته قبل و بعد  

 از اراي راهکار 
ایاد خط مبنا بر اساس متغیرهاي   -2

تقل معرفی شده به همراه  مس
 پارامترهاي آماري 

توسعه خط مبنا در دوره   -3
 جویی دهی و محاسبه صرفه گزارش 

توضیح: گواهی کالیبراسیون  
کنتور/آناالیزر و نتایج الگ آن باید  

 در اختیار ناظر قرار گیرد

نظارت بر محل و نحوه نصب   -1
گیري (یک هفته  تجهیزات اندازه 

 پیش از اجراي راهکار) 
بررسی گواهی کالیبراسیون   -2

 گیري تجهیزات اندازه 
ها و استانداردهاي  بررسی تأییدیه  -3

 دستگاه (در صورت وجود)
 بررسی نحوه نصب دستگاه  -4
نظارت بر یک سیکل عملکرد   -5

 دستگاه 
هاي مورد نیاز  تأیید انجام آموزش  -6

 بردار تأسیسات به بهره 

کنتور برق فرعی روي 
خط تغذیه  پمپها با  
قابلیت ثبت برق  

 مصرفی 



  
 

 EEEB-98540-Final 388 سازان صنعت تاسیسات بهینه 

ف 
ردی

 

 واحد  راهکارها 

روش  
 پیشنهادي 

پارامتر  
کلیدي 
(براي  
گزینه  

A( 

متغیرهاي  
مستقل 

و  B(گزینه 
C( 

پارامتر غیر  
کلیدي 

)A /(
پارامترهاي  

و  Bثابت (
C( 

 شناسی روش
مسؤولیت شرکت خدمات  

 انرژي 
(در صورت موافقت با روش  

 پیشنهاد شده) 

تصدیق و  مسؤولیت نهاد 
در بخش  گذاريصحه

تصدیق راهکارهاي اجراي 
 شده

مشخصات  
هاي  دستگاه

گیري مورد اندازه
 نیاز 

 گذاري بر اساس پیشنهاد نهاد تصدیق و صحه

مراجعه سالیانه به محل نصب   -7
به منظور حصول اطمینان از  دستگاه 

عملکرد آن تا پایان دوره قرارداد  
 خدمات انرژي 



  
 

 EEEB-98540-Final 389 سازان صنعت تاسیسات بهینه 

ف 
ردی

 

 واحد  راهکارها 

روش  
 پیشنهادي 

پارامتر  
کلیدي 
(براي  
گزینه  

A( 

متغیرهاي  
مستقل 

و  B(گزینه 
C( 

پارامتر غیر  
کلیدي 

)A /(
پارامترهاي  

و  Bثابت (
C( 

 شناسی روش
مسؤولیت شرکت خدمات  

 انرژي 
(در صورت موافقت با روش  

 پیشنهاد شده) 

تصدیق و  مسؤولیت نهاد 
در بخش  گذاريصحه

تصدیق راهکارهاي اجراي 
 شده

مشخصات  
هاي  دستگاه

گیري مورد اندازه
 نیاز 

 گذاري بر اساس پیشنهاد نهاد تصدیق و صحه

11 

تبدیل یا جایگزینی  
سیستم پمپ دور ثابت 

 5به دور متغیر بیش از  
 کیلووات 

   B   HDD/CDD عدد

 
نصب کنتور هوشمند  

بعد  فرعی براي قبل و  
 از اجراي راهکار 

گیري توان/آمپر برق ورودي  اندازه  -1
به پمپ به مدت یک هفته قبل و بعد  

 از اراي راهکار 
اد خط مبنا بر اساس  جای -2

متغیرهاي مستقل معرفی شده به  
 همراه پارامترهاي آماري 

توسعه خط مبنا در دوره   -3
 جویی دهی و محاسبه صرفه گزارش 

کالیبراسیون  توضیح: گواهی 
کنتر/آناالیزر و نتایج الگ آن باید در  

 اختیار ناظر قرار گیرد 

نظارت بر محل و نحوه نصب   -1
گیري (یک هفته  تجهیزات اندازه 

 پیش از اجراي راهکار) 
بررسی گواهی کالیبراسیون   -2

 گیري تجهیزات اندازه 
ها و استانداردهاي  بررسی تأییدیه  -3

 دستگاه (در صورت وجود)
 ررسی نحوه نصب دستگاه ب  -4
نظارت بر یک سیکل عملکرد   -5

 دستگاه 
هاي مورد نیاز  تأیید انجام آموزش  -6

 بردار تأسیسات به بهره 
مراجعه ساالنه به محل نصب   -7

دستگاه به منظور حصول اطمینان از  
عملکرد آن تا پایان دوره قرارداد  

  خدمات انرژي 

کنتور برق فرعی روي 
خط تغذیه پمپها با  

بلیت ثبت برق  قا
 مصرفی 
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ف 
ردی

 

 واحد  راهکارها 

روش  
 پیشنهادي 

پارامتر  
کلیدي 
(براي  
گزینه  

A( 

متغیرهاي  
مستقل 

و  B(گزینه 
C( 

پارامتر غیر  
کلیدي 

)A /(
پارامترهاي  

و  Bثابت (
C( 

 شناسی روش
مسؤولیت شرکت خدمات  

 انرژي 
(در صورت موافقت با روش  

 پیشنهاد شده) 

تصدیق و  مسؤولیت نهاد 
در بخش  گذاريصحه

تصدیق راهکارهاي اجراي 
 شده

مشخصات  
هاي  دستگاه

گیري مورد اندازه
 نیاز 

 گذاري بر اساس پیشنهاد نهاد تصدیق و صحه

12 

نصب الکتروموتورهاي 
راندمان باال بجاي  
الکتروموتورهاي  

کیلووات و   5موجود  
 کمتر 

 A عدد
توان  
   مصرفی 

ساعت کارکرد  
شرایط   /

کاربري  
 ساختمان 

گیري توان موتور اندازه
قبل و بعد از نصب  

 موتور جدید 

ساعات کارکرد الکتروموتورها به   -1
دولی به ناظر  ج ها در  نآ عالوه توان 

 ارائه گردد. 
با ناظر توافق گردد که محاسبه   -2

هاي نامی  جویی بر اساس توانصرفه 
که  گیري. در صورتیباشد یا اندازه 

گیري  گیري مالك باشد، اندازه اندازه 
توان الکتریکی الکتروموتور قبل و بعد  

اهکار توسط مجري صورت  از اراي ر
 پذیرد.

توضیح: گواهی کالیبراسیون  
گیري مورد استقاده  هاي اندازه دستگاه 

 باید همراه باشد. 

بررسی توان الکتریکی   -1
الکتروموتور قدیمی و جدید و تطابق  

 آن با گزارش ممیزي 
هاي  بررسی استاندارد و تأییدیه  -2

الکتروموتور نصب شده و در صورت  
 و برچسب انرژي آن وجود راندمان  

اندازي  نظارت بر نحوه نصب و راه  -3
 الکتروموتور 

برداران به  پرسشگري از بهره  -4
منظور اطمینان از مقدار تخمین زده  

 شده براي پارامترهاي غیرکلیدي 
بررسی گواهی کالیبراسیون   -5

که به  گیري (در صورتیتجهیز اندازه 
 گیري نیاز باشد.) اندازه 

گیري توان/آمپر  زه نظارت بر اندا -6
الکتروموتور قدیمی و جدید (در  

 گیري نیاز باشد.) که به اندازه صورتی
نظارت بر یک سیکل عملکرد   -7

 دستگاه 
هاي مورد نیاز  تأیید انجام آموزش  -8

Digital Power 
harmonics and 
leakage test   

یا سایر انواع آمپرسنج و  
توان سنج با خطاي  

مقدار  درصد  1کمتر از 
 گیري اندازه 



  
 

 EEEB-98540-Final 391 سازان صنعت تاسیسات بهینه 

ف 
ردی

 

 واحد  راهکارها 

روش  
 پیشنهادي 

پارامتر  
کلیدي 
(براي  
گزینه  

A( 

متغیرهاي  
مستقل 

و  B(گزینه 
C( 

پارامتر غیر  
کلیدي 

)A /(
پارامترهاي  

و  Bثابت (
C( 

 شناسی روش
مسؤولیت شرکت خدمات  

 انرژي 
(در صورت موافقت با روش  

 پیشنهاد شده) 

تصدیق و  مسؤولیت نهاد 
در بخش  گذاريصحه

تصدیق راهکارهاي اجراي 
 شده

مشخصات  
هاي  دستگاه

گیري مورد اندازه
 نیاز 

 گذاري بر اساس پیشنهاد نهاد تصدیق و صحه

 بردار تأسیسات به بهره 
مراجعه ساالنه به محل نصب   -9

دستگاه به منظور حصول اطمینان از  
ه قرارداد  عملکرد آن تا پایان دور
 خدمات انرژي 
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ف 
ردی

 

 واحد  راهکارها 

روش  
 پیشنهادي 

پارامتر  
کلیدي 
(براي  
گزینه  

A( 

متغیرهاي  
مستقل 

و  B(گزینه 
C( 

پارامتر غیر  
کلیدي 

)A /(
پارامترهاي  

و  Bثابت (
C( 

 شناسی روش
مسؤولیت شرکت خدمات  

 انرژي 
(در صورت موافقت با روش  

 پیشنهاد شده) 

تصدیق و  مسؤولیت نهاد 
در بخش  گذاريصحه

تصدیق راهکارهاي اجراي 
 شده

مشخصات  
هاي  دستگاه

گیري مورد اندازه
 نیاز 

 گذاري بر اساس پیشنهاد نهاد تصدیق و صحه
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نصب الکتروموتورهاي 
راندمان باال بجاي  
الکتروموتورهاي  

  5موجود بیش از 
 کیلووات 

 A عدد
توان  
   مصرفی 

ساعت کارکرد  
شرایط   /

کاربري  
 ساختمان 

گیري توان موتور اندازه
قبل و بعد از نصب  

 موتور جدید 

ساعات کارکرد الکتروموتورها به   -1
دولی به ناظر  ج ها در  نآ عالوه توان 

 ارائه گردد. 
با ناظر توافق گردد که محاسبه   -2

جویی بر اساس توانهاي نامی  صرفه 
که  گیري. در صورتیباشد یا اندازه 

گیري  گیري مالك باشد، اندازه اندازه 
توان الکتریکی الکتروموتور قبل و بعد  
از اراي راهکار توسط مجري صورت  

 پذیرد.
توضیح: گواهی کالیبراسیون  

گیري مورد استقاده  هاي اندازه دستگاه 
 باید همراه باشد. 

بررسی توان الکتریکی   -1
الکتروموتور قدیمی و جدید و تطابق  

 یزي آن با گزارش مم
هاي  بررسی استاندارد و تأییدیه  -2

الکتروموتور نصب شده و در صورت  
 وجود راندمان و برچسب انرژي آن 

اندازي  نظارت بر نحوه نصب و راه  -3
 الکتروموتور 

برداران به  پرسشگري از بهره  -4
منظور اطمینان از مقدار تخمین زده  

 شده براي پارامترهاي غیرکلیدي 
اسیون  بررسی گواهی کالیبر -5

گیري (در صورتیکه به  تجهیز اندازه 
 گیري نیاز باشد.) اندازه 

گیري توان/آمپر  نظارت بر اندازه  -6
الکتروموتور قدیمی و جدید (در  

 گیري نیاز باشد.) صورتیکه به اندازه 
نظارت بر یک سیکل عملکرد   -7

 دستگاه 
هاي مورد نیاز  تأیید انجام آموزش  -8

Digital Power 
harmonics and 
leakage tesst   

یا سایر انواع آمپرسنج و  
توان سنج با خطاي  

مقدار  درصد  1کمتر از 
 گیري اندازه 
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ف 
ردی

 

 واحد  راهکارها 

روش  
 پیشنهادي 

پارامتر  
کلیدي 
(براي  
گزینه  

A( 

متغیرهاي  
مستقل 

و  B(گزینه 
C( 

پارامتر غیر  
کلیدي 

)A /(
پارامترهاي  

و  Bثابت (
C( 

 شناسی روش
مسؤولیت شرکت خدمات  

 انرژي 
(در صورت موافقت با روش  

 پیشنهاد شده) 

تصدیق و  مسؤولیت نهاد 
در بخش  گذاريصحه

تصدیق راهکارهاي اجراي 
 شده

مشخصات  
هاي  دستگاه

گیري مورد اندازه
 نیاز 

 گذاري بر اساس پیشنهاد نهاد تصدیق و صحه

 بردار تأسیسات به بهره 
راجعه ساالنه به محل نصب  م -9

دستگاه به منظور حصول اطمینان از  
عملکرد آن تا پایان دوره قرارداد  

 خدمات انرژي 
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ف 
ردی

 

 واحد  راهکارها 

روش  
 پیشنهادي 

پارامتر  
کلیدي 
(براي  
گزینه  

A( 

متغیرهاي  
مستقل 

و  B(گزینه 
C( 

پارامتر غیر  
کلیدي 

)A /(
پارامترهاي  

و  Bثابت (
C( 

 شناسی روش
مسؤولیت شرکت خدمات  

 انرژي 
(در صورت موافقت با روش  

 پیشنهاد شده) 

تصدیق و  مسؤولیت نهاد 
در بخش  گذاريصحه

تصدیق راهکارهاي اجراي 
 شده

مشخصات  
هاي  دستگاه

گیري مورد اندازه
 نیاز 

 گذاري بر اساس پیشنهاد نهاد تصدیق و صحه
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نصب درایو کنترل دور 
برج خنک  بر روي فن 

کیلووات و   10کننده  
 کمتر 

   B   HDD/CDD عدد

 
نصب کنتور هوشمند  
فرعی براي قبل و بعد  

 از اجراي راهکار 

گیري توان/آمپر برق ورودي  اندازه  -1
به فن به مدت یک هفته قبل و بعد  

 راي راهکار جاز ا
اد خط مبنا بر اساس  جای -2

متغیرهاي مستقل معرفی شده به  
 پارامترهاي آماري همراه 

توسعه خط مبنا در دوره   -3
 جویی دهی و محاسبه صرفه گزارش 

توضیح: گواهی کالیبراسیون  
کنتر/آناالیزر و نتایج الگ آن باید در  

 اختیار ناظر قرار گیرد 

نظارت بر محل و نحوه نصب   -1
گیري (یک هفته  تجهیزات اندازه 

 پیش از اجراي راهکار) 
ون  بررسی گواهی کالیبراسی -2

 گیري تجهیزات اندازه 
ها و استانداردهاي  بررسی تأییدیه  -3

 دستگاه (در صورت وجود)
 بررسی نحوه نصب دستگاه  -4
نظارت بر یک سیکل عملکرد   -5

 دستگاه 
هاي مورد نیاز  تأیید انجام آموزش  -6

 بردار تأسیسات به بهره 
مراجعه سالیانه به محل نصب   -7

  دستگاه به منظور حصول اطمینان از
عملکرد آن تا پایان دوره قرارداد  

 خدمات انرژي 

کنتور برق فرعی روي 
خط تغذیه  برج خنک  
کننده با قابلیت ثبت  

 برق مصرفی 
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ف 
ردی

 

 واحد  راهکارها 

روش  
 پیشنهادي 

پارامتر  
کلیدي 
(براي  
گزینه  

A( 

متغیرهاي  
مستقل 

و  B(گزینه 
C( 

پارامتر غیر  
کلیدي 

)A /(
پارامترهاي  

و  Bثابت (
C( 

 شناسی روش
مسؤولیت شرکت خدمات  

 انرژي 
(در صورت موافقت با روش  

 پیشنهاد شده) 

تصدیق و  مسؤولیت نهاد 
در بخش  گذاريصحه

تصدیق راهکارهاي اجراي 
 شده

مشخصات  
هاي  دستگاه

گیري مورد اندازه
 نیاز 

 گذاري بر اساس پیشنهاد نهاد تصدیق و صحه
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نصب درایو کنترل دور 
بر روي فن برج خنک  

  10کننده بیش از  
 کیلووات 

   B   HDD/CDD عدد

 
نصب کنتور هوشمند  
فرعی براي قبل و بعد  

 از اجراي راهکار 

گیري توان/آمپر برق ورودي  اندازه  -1
به فن به مدت یک هفته قبل و بعد  

 راي راهکار جاز ا
اد خط مبنا بر اساس  جای -2

متغیرهاي مستقل معرفی شده به  
 همراه پارامترهاي آماري 

توسعه خط مبنا در دوره   -3
 جویی دهی و محاسبه صرفه گزارش 

توضیح: گواهی کالیبراسیون  
کنتر/آناالیزر و نتایج الگ آن باید در  

 اختیار ناظر قرار گیرد 

نظارت بر محل و نحوه نصب   -1
گیري (یک هفته  تجهیزات اندازه 

 پیش از اجراي راهکار) 
بررسی گواهی کالیبراسیون   -2

 گیري تجهیزات اندازه 
ها و استانداردهاي  بررسی تأییدیه  -3

 دستگاه (در صورت وجود)
 ب دستگاه بررسی نحوه نص -4
نظارت بر یک سیکل عملکرد   -5

 دستگاه 
هاي مورد نیاز  تأیید انجام آموزش  -6

 بردار تأسیسات به بهره 
مراجعه ساالنه به محل نصب   -7

دستگاه به منظور حصول اطمینان از  
عملکرد آن تا پایان دوره قرارداد  

 خدمات انرژي 

کنتور برق فرعی روي 
خط تغذیه  برج خنک  

ثبت   کننده با قابلیت
 برق مصرفی 
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ف 
ردی

 

 واحد  راهکارها 

روش  
 پیشنهادي 

پارامتر  
کلیدي 
(براي  
گزینه  

A( 

متغیرهاي  
مستقل 

و  B(گزینه 
C( 

پارامتر غیر  
کلیدي 

)A /(
پارامترهاي  

و  Bثابت (
C( 

 شناسی روش
مسؤولیت شرکت خدمات  

 انرژي 
(در صورت موافقت با روش  

 پیشنهاد شده) 

تصدیق و  مسؤولیت نهاد 
در بخش  گذاريصحه

تصدیق راهکارهاي اجراي 
 شده

مشخصات  
هاي  دستگاه

گیري مورد اندازه
 نیاز 

 گذاري بر اساس پیشنهاد نهاد تصدیق و صحه
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نصب سیستم تولید  
همزمان توان، حرارت  

) با  CCHPو برودت (
  400تا   150ظرفیت 

 کیلووات 

kW         

محاسبه بر اساس  
ساعت کارکرد و  

 ظرفیت  
گواهی کالیبراسیون  
براي ابزارهاي اندازه  

 گیري سیستم 

توضیح: گواهی کالیبراسیون معتبر  
تایمر دستگاه  کنتور گاز، کنتور برق و 

 باید در اختیار ناظر قرار گیرد

هاي بررسی استانداردها و تأییدیه  -1
 دستگاه از وزارت نیرو 

زمان از برق و  تأیید استفاده هم  -2
 حرارت و برودت تولید شده 

 اندازي دستگاه تأیید نصب و راه  -3
بررسی گواهی کالیبراسیون   -4

 کنتورها و تایمرهاي دستگاه 
ک سیکل عملکرد  نظارت بر ی -5

 دستگاه 
هاي مورد نیاز  تأیید انجام آموزش  -6

 بردار تأسیسات به بهره 
مراجعه سالیانه به محل نصب   -7

دستگاه به منظور حصول اطمینان از  
عملکرد آن تا پایان دوره قرارداد  

 خدمات انرژي 

کنتور گاز و برق و  
تایمر نصب شده بر  

 روي دستگاه 
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هاي  جایگزینی المپ
با المپ    E27موجود  
LED   وSMD    با

 وات و باالتر  12توان 

 A عدد
توان  

مصرفی  
 هاالمپ

  
ساعات کارکرد   

 و تعداد روزها 

گیري توان  تعداد اندازه 
ها بر اساس  المپ
هاي آماري  روش

 تعیین گردد. 
توافق با اسکو براي  
استفاده از توان نامی  

 المپ یا محاسبه

کارکرد  ها و ساعات تعداد المپ -1
دولی  ج ها در نآ ها به عالوه توان آن

 به ناظر ارائه گردد. 
با ناظر توافق گردد که محاسبه   -2

هاي نامی  جویی بر اساس توانصرفه 
که  گیري. در صورتیباشد یا اندازه 

گیري مالك باشد بر اساس  اندازه 
و   درصد 85ها، اطمینان تعداد المپ

ها  تعداد المپ درصد  15عدم قطعیت  
گیري توان  تعیین شده و اندازه 

 الکتریکی صورت پذیرد.

هاي  بررسی توان الکتریکی المپ -1
قدیمی و جدید و تطابق آن با گزارش  

 ممیزي 
هاي  بررسی استاندارد و تأییدیه  -2

هاي نصب شده و در صورت  المپ
 وجود راندمان و برچسب انرژي آن 

 هانظارت بر نحوه نصب المپ -3
برداران به  پرسشگري از بهره  -4

منظور اطمینان از مقدار تخمین زده  
 شده براي پارامترهاي غیرکلیدي 

بررسی گواهی کالیبراسیون   -5
گیري (در صورتیکه به  تجهیز اندازه 
 گیري نیاز باشد.). اندازه 

هایی که باید  تعیین تعداد المپ -6
که به  گیري شوند (در صورتیاندازه 

 از باشد). گیري نیاندازه 
گیري توان/آمپر  نظارت بر اندازه  -7

هاي قدیمی و جدید  (در  المپ
 گیري نیاز باشد). که به اندازه صورتی

بررسی لوکس محل بعد از اجراي   -8
سازي  راهکار و تطابق ان با مدل 
 گزارش ممیزي انرژي 

مراجعه ساالنه به محل نصب   -9
ها به منظور حصول اطمینان از  المپ

ن تا پایان دوره قرارداد  سالمت آنا
 خدمات انرژي 

Digital Power 
harmonics and 
leakage tesst   

یا سایر انواع آمپرسنج و  
توان سنج با خطاي  

مقدار  درصد  1کمتر از 
 گیري اندازه 
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هاي  جایگزینی المپ
موجود   

T5,T8,T10,T12 با
 SMDو   LEDالمپ 

 وات و باالتر   9اي لوله 

 A عدد
توان  

مصرفی  
 هاالمپ

  
ساعات کارکرد   

 و تعداد روزها 

گیري توان  تعداد اندازه 
ها بر اساس  المپ
هاي آماري  روش

 تعیین گردد. 
توافق با اسکو براي  
استفاده از توان نامی  

 المپ یا محاسبه

ها و ساعات کارکرد  تعداد المپ -1
دولی  ج ها در نآ ها به عالوه توان آن

 به ناظر ارائه گردد. 
با ناظر توافق گردد که محاسبه   -2

هاي نامی  جویی بر اساس توانصرفه 
که  گیري. در صورتیباشد یا اندازه 

گیري مالك باشد بر اساس  اندازه 
و   درصد 85ها، اطمینان تعداد المپ

ها  تعداد المپ درصد  15عدم قطعیت  
گیري توان  تعیین شده و اندازه 

 تریکی صورت پذیرد.الک
توضیح: گواهی کالیبراسیون  

گیري مورد استقاده  هاي اندازه دستگاه 
 باید همراه باشد. 

هاي  بررسی توان الکتریکی المپ -1
قدیمی و جدید و تطابق آن با گزارش  

 ممیزي 
هاي  بررسی استاندارد و تأییدیه  -2

هاي نصب شده و در صورت  المپ
 وجود راندمان و برچسب انرژي آن 

 هانظارت بر نحوه نصب المپ -3
برداران به  پرسشگري از بهره  -4

منظور اطمینان از مقدار تخمین زده  
 شده براي پارامترهاي غیرکلیدي 

بررسی گواهی کالیبراسیون   -5
که به  گیري (در صورتیتجهیز اندازه 
 گیري نیاز باشد). اندازه 

هایی که باید  تعیین تعداد المپ -6
که به  (در صورتی گیري شونداندازه 

 گیري نیاز باشد). اندازه 
گیري توان/آمپر  نظارت بر اندازه  -7

هاي قدیمی و جدید  (در  المپ
 گیري نیاز باشد). که به اندازه صورتی

بررسی لوکس محل بعد از اجراي   -8
سازي  راهکار و تطابق ان با مدل 
 گزارش ممیزي انرژي 

مراجعه ساالنه به محل نصب   -9
منظور حصول اطمینان از  ها به المپ

سالمت آنان تا پایان دوره قرارداد  
 خدمات انرژي 

Digital Power 
harmonics and 
leakage tesst   

یا سایر انواع آمپرسنج و  
توان سنج با خطاي  

مقدار  درصد  1کمتر از 
 گیري اندازه 
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هاي  جایگزینی المپ
FPL  با المپLED  و

SMD  15اي  لوله  
 وات و باالتر 

 A عدد
توان  

مصرفی  
 هاالمپ

  
ساعات کارکرد   

 و تعداد روزها 

گیري توان  تعداد اندازه 
ها بر اساس  المپ
هاي آماري  روش

 تعیین گردد. 
توافق با اسکو براي  
استفاده از توان نامی  

 المپ یا محاسبه

ها و ساعات کارکرد  تعداد المپ -1
دولی  ج ها در نآ ها به عالوه توان آن

 به ناظر ارائه گردد. 
با ناظر توافق گردد که محاسبه   -2

هاي نامی  جویی بر اساس توانصرفه 
که  گیري. در صورتیباشد یا اندازه 

گیري مالك باشد بر اساس  اندازه 
و   درصد 85ها، اطمینان تعداد المپ

ها  تعداد المپ درصد  15عدم قطعیت  
گیري توان  اندازه شده و تعیین

 الکتریکی صورت پذیرد.
توضیح: گواهی کالیبراسیون  

گیري مورد استقاده  هاي اندازه دستگاه 
 باید همراه باشد. 

هاي  بررسی توان الکتریکی المپ -1
قدیمی و جدید و تطابق آن با گزارش  

 ممیزي 
هاي  بررسی استاندارد و تأییدیه  -2

هاي نصب شده و در صورت  المپ
 مان و برچسب انرژي آن وجود راند

 هانظارت بر نحوه نصب المپ -3
برداران به  پرسشگري از بهره  -4

منظور اطمینان از مقدار تخمین زده  
 شده براي پارامترهاي غیرکلیدي 

بررسی گواهی کالیبراسیون   -5
که به  گیري (در صورتیتجهیز اندازه 
 گیري نیاز باشد.). اندازه 

باید  هایی که تعیین تعداد المپ -6
که به  گیري شوند (در صورتیاندازه 

 گیري نیاز باشد). اندازه 
گیري توان/آمپر  نظارت بر اندازه  -7

هاي قدیمی و جدید  (در  المپ
 گیري نیاز باشد). که به اندازه صورتی

بررسی لوکس محل بعد از اجراي   -8
سازي  راهکار و تطابق ان با مدل 
 گزارش ممیزي انرژي 

ه محل نصب  مراجعه ساالنه ب -9
ها به منظور حصول اطمینان از  المپ

سالمت آنان تا پایان دوره قرارداد  
 خدمات انرژي 

Digital Power 
harmonics and 
leakage tesst   

یا سایر انواع آمپرسنج و  
توان سنج با خطاي  

مقدار  درصد  1کمتر از 
 گیري اندازه 
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ف 
ردی

 

 واحد  راهکارها 

روش  
 پیشنهادي 

پارامتر  
کلیدي 
(براي  
گزینه  

A( 

متغیرهاي  
مستقل 

و  B(گزینه 
C( 

پارامتر غیر  
کلیدي 

)A /(
پارامترهاي  

و  Bثابت (
C( 

 شناسی روش
مسؤولیت شرکت خدمات  

 انرژي 
(در صورت موافقت با روش  

 پیشنهاد شده) 

تصدیق و  مسؤولیت نهاد 
در بخش  گذاريصحه

تصدیق راهکارهاي اجراي 
 شده

مشخصات  
هاي  دستگاه

گیري مورد اندازه
 نیاز 

 گذاري بر اساس پیشنهاد نهاد تصدیق و صحه

20 
استفاده از سیستم  

کنترل مرکزي براي  
 روشنایی سیستم  

 A عدد
ساعت 
 ها توان المپ   کارکرد 

ساعت کاکرد از تقسیم 
مصرف برق فیدر به  

هاي  توان کل المپ
 کنترل شده بدست آید 

طی یک روز قبل از اراي راهکار و  
یک روز بعد از اراي آن توان/آمپر در  

فیدر سیستم روشنایی که سیستم  
کنترلی براي آن نصب خواهد شد  

ها در  توان المپنصب گردد. تعداد و  
جدولی به ناظر ارائه گردد. آناالیزر  

نصب شده باید داراي گواهی  
 کالیبراسیون معتبر باشد. 

نظارت بر نصب دستگاه   -1
گیري توان/ آمپر بر روي فیدر  اندازه 

هایی که کنترل خواهند شد.  المپ
 (یک روز قبل از اجراي راهکار) 

بررسی گواهی کالیبراسیون   -2
 گیري ه دستگاه انداز

ها که تصدیق تعداد و توان المپ -3
توسط شرکت خدمات انرژي ارائه  

 شده اند. 
 نظارت بر نحوه نصب تجهیز  -4

تست روشنی و خاموشی بر روي   -5
 عملکرد تجهیز 

مراجعه ساالنه به محل نصب   -8
تجهیز به منظور حصول اطمینان از  
سالمت آن تا پایان دوره قرارداد  

 خدمات انرژي 

ق فرعی روي کنتور بر
خط تغذیه  سیستم 
روشنایی  با قابلیت  
 ثبت برق مصرفی 
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ف 
ردی

 

 واحد  راهکارها 

روش  
 پیشنهادي 

پارامتر  
کلیدي 
(براي  
گزینه  

A( 

متغیرهاي  
مستقل 

و  B(گزینه 
C( 

پارامتر غیر  
کلیدي 

)A /(
پارامترهاي  

و  Bثابت (
C( 

 شناسی روش
مسؤولیت شرکت خدمات  

 انرژي 
(در صورت موافقت با روش  

 پیشنهاد شده) 

تصدیق و  مسؤولیت نهاد 
در بخش  گذاريصحه

تصدیق راهکارهاي اجراي 
 شده

مشخصات  
هاي  دستگاه

گیري مورد اندازه
 نیاز 

 گذاري بر اساس پیشنهاد نهاد تصدیق و صحه
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گرمکنهاي  نصب آب 
خورشیدي جهت  
تامین آب گرم  

لیتر و   300مصرفی 
 کمتر 

         دستگاه 

بستگی به پروپوزال   
ارائه شده توسط  

خدمات  هاي  شرکت
 دارد  )اسکوانرژي (

  

ها و  بررسی گواهینامه -1
استانداردهاي دستگاه نصب شده (در  

 صورت وجود) 
 بررسی نحوه نصب دستگاه  -2

بررسی انطباق عملکرد با   -3
 پروپوزال ارائه شده 

مترها و  بررسی نحوه نصب انرژي  -4
ها (در صورت  گواهی کایبراسیون آن 

 متر)استفاده از انرژي 
نظارت بر یک سیکل عملکرد   -5

 دستگاه 
ي مورد نیاز  هاتأیید انجام آموزش  -6

 بردار تأسیسات به بهره 
مراجعه ساالنه به محل نصب   -7

دستگاه به منظور حصول اطمینان از  
عملکرد آن تا پایان دوره قرارداد  

 خدمات انرژي 

متر با خطاي  انرژي 
 درصد  1کمتر از 
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ف 
ردی

 

 واحد  راهکارها 

روش  
 پیشنهادي 

پارامتر  
کلیدي 
(براي  
گزینه  

A( 

متغیرهاي  
مستقل 

و  B(گزینه 
C( 

پارامتر غیر  
کلیدي 

)A /(
پارامترهاي  

و  Bثابت (
C( 

 شناسی روش
مسؤولیت شرکت خدمات  

 انرژي 
(در صورت موافقت با روش  

 پیشنهاد شده) 

تصدیق و  مسؤولیت نهاد 
در بخش  گذاريصحه

تصدیق راهکارهاي اجراي 
 شده

مشخصات  
هاي  دستگاه

گیري مورد اندازه
 نیاز 

 گذاري بر اساس پیشنهاد نهاد تصدیق و صحه
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اجراي سیستم  
مدیریت انرژي  

  -)BEMSساختمان (
 موتورخانه ساختمان 

    C   HDD/CDD موتورخانه 

تعیین خط مبنا بر اساس   -1
متغیرهاي مستقل معرفی شده به  

 همراه پارارمترهاي آماري 
توسعه خط مبنا در دوره گزارش   -2

 جویی ن صرفه ادهی و محاسبه میز
توضیح: مشخصات قبض گاز باید به  

گذاي در اختیار ناظر قرار  منظور صحه 
 گیرد 

نظارت بر محل نصب سنسورها و   -1
 عملگرها 

هاي دستگاه (در  بررسی تأییدیه  -2
 صورت وجود) 

نظارت بر یک سیکل عملکرد   -3
 دستگاه 

هاي مورد نیاز  تأیید انجام آموزش  -4
 بردار تأسیسات به بهره 

مراجعه ساالنه به محل نصب   -5
دستگاه به منظور حصول اطمینان از  

عملکرد آن تا پایان دوره قرارداد  
 خدمات انرژي 

رق و گاز  کنتورهاي ب
 مجموعه
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ف 
ردی

 

 واحد  راهکارها 

روش  
 پیشنهادي 

پارامتر  
کلیدي 
(براي  
گزینه  

A( 

متغیرهاي  
مستقل 

و  B(گزینه 
C( 

پارامتر غیر  
کلیدي 

)A /(
پارامترهاي  

و  Bثابت (
C( 

 شناسی روش
مسؤولیت شرکت خدمات  

 انرژي 
(در صورت موافقت با روش  

 پیشنهاد شده) 

تصدیق و  مسؤولیت نهاد 
در بخش  گذاريصحه

تصدیق راهکارهاي اجراي 
 شده

مشخصات  
هاي  دستگاه

گیري مورد اندازه
 نیاز 

 گذاري بر اساس پیشنهاد نهاد تصدیق و صحه
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نصب سیستم تولید  
برق خورشیدي  

)Photovoltaic  
Panel( 

       D کیلووات 

سازي با نرم افزار  مدل
PVSOL    یا

افزارهاي پیشنهادي  نرم 
پیمانکار که مورد تایید 

 کارفرما قرار گیرد. 

  

ها و  بررسی گواهینامه -1
استانداردهاي دستگاه نصب شده (در  

 صورت وجود) 
 بررسی نحوه نصب دستگاه  -2

بررسی انطباق عملکرد با   -3
 پروپوزال ارائه شده 

نظارت بر یک سیکل عملکرد   -5
 دستگاه 

هاي مورد نیاز  تأیید انجام آموزش  -6
 بردار تأسیسات به بهره 

مراجعه ساالنه به محل نصب   -7
دستگاه به منظور حصول اطمینان از  

عملکرد آن تا پایان دوره قرارداد  
 انرژي خدمات 

 نیازي ندارد 
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 4دستورالعمل شماره   - 11پیوست  

 هاي هوا آالیندهاي و انتشار گازهاي گلخانهکاهش گذاري  دستورالعمل تصدیق و صحه

 

 هدف -1

هاي مربوط  ها و گزارشگذاري و تصدیق اظهارنامهیندي براي صحهآهدف از این دستورالعمل، تشریح روش و الزامات فر

ها  سازي انرژي در محدوده ساختمانهاي هوا ناشی از اجراي اقدامات بهینهاي و آالیندهبه کاهش انتشار گازهاي گلخانه

 است.  

 

 کاربر(ها)  -2

دهی خود با موازین تصدیق و گزارش، براي تطبیق روند اجرا و  هاي خدمات انرژيو شرکت  هاساختمان  مالکان -

 گذاري. صحه

ها  هاي پیش از اجرا و تصدیق اظهارنامهبینیگذاري بر ادعاها و پیش، براي صحهگذاريتصدیق و صحه  نهادهاي -

 سازي انرژي.  هاي پس از اجراي اقدامات بهینهو گزارش

 ها. ها و گزارشي ارزیابی درخواستسازي انرژي و محیط زیست)، برا(در بازار بهینه نهادهاي فنی تخصصی -

 

 دامنه کاربرد  -3

اي به واسطه احتراق سوخت (گاز طبیعی) و انتشار  دامنه کاربرد این دستورالعمل شامل انتشار مستقیم گازهاي گلخانه

هاي  ختمانهاي هوا از دودکش، در سااي به واسطه خرید برق از شبکه سراسري و انتشار آالیندهغیرمستقیم گازهاي گلخانه

 مسکونی و غیرمسکونی در شهر تهران است.  

هاي هوا  ) و آالیندهO2N) و اکسیدنیتروس ( 4CH)، متان (2COاکسیدکربن (اي شامل دياین دستورالعمل گازهاي گلخانه

 . گیرد) را در برمی2NOاکسیدنیتروژن () و ديNO)، منواکسیدنیتروژن (COشامل منوکسیدکربن (
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 مدارك مرتبطمراجع و   -4

ایران شماره    -1 گلخانهISO 14065:2013(معادل    1396: سال  22436استاندارد ملی  براي    -اي)؛ گازهاي  الزاماتی 

 اي مورد استفاده در تایید صالحیت یا سایر اشکال شناسایی گذاري و تصدیق گازهاي گلخانه نهادهاي صحه

:  3 قسمت -  ايگلخانه )؛ گازهايISO 14064-3:2006(معادل   1388: سال 11265-3استاندارد ملی ایران شماره    -2

 اي گلخانه گازهاي  هاياظهارنامه تصدیق  و گذاريصحه  راهنماي  با همراه ویژگی

  شایستگی  الزامات  -ايگلخانه  )؛ گازهايISO 14066:2011(معادل    1395: سال  21608استاندارد ملی ایران شماره    -3

 اي گلخانه گازهاي  تصدیق هايتیم و  گذاريصحه  هايتیم براي

 

 واژگان و تعاریف   -5

  1ايگاز گلخانه -5-1

هاي خاص در  صورت طبیعی و هم ناشی از دخالت انسان هستند که تابش را در طول موج  هاي موجود در جو هم بهگاز

ابر طیف تابش مادون قرمز نشر   از سطح زمین، جو و  این . گازهاي گلخانهکنندها جذب و ساطع میشده  اي مد نظر 

 ) هستند. O2N) و اکسیدنیتروس (4CH)، متان (2COاکسیدکربن (ديدستورالعمل شامل 

 2هوا ندهیآال -5-2

شوند.  جمله سالمت انسان میها در اتمسفر موجب کاهش کیفیت و آسیب به اکوسیستم طبیعی از  گازهایی که انتشار آن

(آالینده منوکسیدکربن  شامل  دستورالعمل  این  نظر  مد  هواي  (COهاي  منواکسیدنیتروژن   ،(NOو دي اکسیدنیتروژن ) 

)2NO .هستند ( 

 
 
1 Greenhouse gas (GHG) 
2 Air Pollutant (AP) 
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 1یپتانسیل گرمایش جهان -5-3

سال)    100اي در یک بازه زمانی مشخص (مانند  یک تن از گاز گلخانه  که  تشعشعی  پتانسیل گرمایش جهانی، انرژي

 دهد. اکسیدکربن، نشان میرا نسبت به یک تن ديکند ذخیره می

 2طرف مسئول -5-4

 هستند. آن و اطالعات پشتیبان انتشار مسئول تهیۀ اظهارنامۀ ي کهفرد یا افراد 

  کارفرما -5-5

   است.و یا تصدیق  گذاري صحهکنندة سازمان یا فردي که درخواست

 نفع باشد. هاي ذيسایر طرف  انتشار یا تواند طرف مسئول، مدیر برنامهمی کارفرمایادآوري:  

  3کنندهصدیقت -5-6

 است.  فرآیند تصدیقیک  پذیري براي انجام و گزارشطرف با مسئولیتفرد باصالحیت و بی

 4گذارصحه  -5-7

 است.   گذاريفرآیند صحهپذیري براي انجام و گزارش یک مسئولیتطرف با فرد باصالحیت و بی

 5تصدیق/ گذاريصحه تیم -5-8

 دهند.تصدیق را انجام مییا   و گذاريهاي صحهکه فعالیت ايشایسته فرد یا افراد

 .شودمنصوب می تیم راهبرعنوان تصدیق بهیا   گذاري وصحه  تیمیادآوري: یک نفر از 

 
 
1 Global Warming Potential (GWP) 
2 Responsible party 
3 Verifier 
4 Validator 
5 Verification/validation team 
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 1مستقل کنندهبازنگري -5-9

یا تصدیق را    گذاريهاي صحهگیريها و نتیجهتصدیق نیست و فعالیت  یا  گذاري وفرد با صالحیت که عضو گروه صحه

 کند. بررسی می 

 2تصدیق/ گذاريصحه  نهاد -5-10

طرفی و انسجام الزم تعیین شده در استاندارد ملی  ولیت تعریف شده که از شایستگی، بیئیک سازمان حقوقی داراي مس

را مطابق با الزامات این دستورالعمل    تصدیقیا    گذاري وصحهبرخوردار بوده و عملیات    1396: سال  22436ایران شماره  

یا هر دو    تصدیقیا    گذاري صحه تواند  دهد. این نهاد میانجام می  1388: سال  11265-3و استاندارد ملی ایران شماره  

 فعالیت را انجام دهد.

 3اياظهارنامه گازهاي گلخانه -5-11

 . است مسئول طرف توسط شده تهیه واقعیت بر مبتنی و عینی شده تهیه اظهاریه

 . شود  ارائه زمانی دوره یک  براي یا خاص زمانی  مقطع یک براي است ممکن گلخانهاي گازهاي  اظهارنامه -1یادآوري 

  اي گلخانه  گازهاي   هژپرو  طرح  یا  گلخانهاي  گازهاي  گزارش   یک   درقالب   میتواند  گلخانهاي  گازهاي   اظهارنامه  - 2  یادآوري

 شود. تهیه

 4تصدیقیا  و گذاريصحهبیانیه  -5-12

اي و انجام  و پس از بررسی اظهارنامه گازهاي گلخانه  تصدیقیا    و   گذاريصحهبیانیه مکتوب و رسمی که توسط نهاد  

 شود.مطابق با الزامات این دستورالعمل، براي طرف مسئول و یا کارفرما صادر می تصدیق یا   و گذاريصحهفرآیند 

 

 
 
1 Independent reviewer 
2 Verification/Validation body (V&V Body) 
3 Greenhouse gas assertion 
4 Verification/Validation statement 
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   دستورالعمل   شرح -6

 کلیات  -1-6

 :دهدمیانجام  تصدیق /گذاري صحه ي ها تیرا به عنوان فعال ریمراحل ز تصدیق /گذاريصحه نهاد

 سنجی و انتصاب تیم  امکان -

 ریزي برقراري ارتباط فعال با کارفرما و طرح -

   تصدیق /گذاريصحه  ياجرا -

   ازنگريب -

   تصدیق /گذاريصحه  هیانیو صدور ب گیريمیتصم -

   تصدیق /گذاريصحه  هیانیپس از صدور ب حقایق یافت شده -

 ات ی شکا مجدد وهاي رسیدگی به درخواست یدگیرس -

 گذاري و یا تصدیق الزامی است: رعایت اصول زیر در تمامی مراحل فرآیند صحه

 طرفیبی -

 ارائه منصفانه  -

 مستندسازي  -

 اي) کاري (مراقبت حرفهمحافظه  -

 رازداري  -

 تصدیق  یا و سنجی و انتصاب تیم صحهگذاريامکان -2-6

طرفی مندرج در زیربند  باید اطالعات دریافتی از کارفرماي خود را از نظر رعایت الزامات بی  تصدیق یا    و  گذاريصحهنهاد  

هاي مرتبط با  در خصوص حذف یا به حداقل رساندن اثرات ریسک  1396: سال  22436استاندارد ملی ایران شماره    5-4

 طرفی و تضاد منافع تحت بررسی دقیق و تحلیلی قرار دهد.عدم رعایت بی

ین الزم است درخواست کارفرما را به شکل دقیق و تحلیل شده، در تطابق با امکانات و منابع خود با در نظر گرفتن  همچن

، مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. نیروي انسانی 1388: سال  11265-3استاندارد ملی ایران شماره    1-4-5الزامات زیربند  
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سایر منابع مالی و امکانات الزم که در نهایت منجر به تعریف شایستگی  شایسته و کافی، تجهیزات و تسهیالت احتمالی و  

یا    و  گذاريصحه که نهاد  شود، باید تحت ارزیابی کمی و کیفی قرار گرفته و در صورتیمی  تصدیقیا    و  گذاريصحه نهاد  

نامه قانونی قابل اجرا با کارفرماي  تواند نسبت به تنظیم یک موافقتاز کفایت این موارد، اطمینان حاصل کرد، می  تصدیق

: سال  22436استاندارد ملی ایران شماره    2- 5مطابق با الزامات زیربند    تصدیقیا    و  گذاريصحهخود جهت ارائه خدمات  

 اقدام نماید.  1388: سال 11265-3استاندارد ملی ایران شماره  3-5و زیربند   1396

یا    و  گذاريصحهباید تیم    تصدیقیا    و  گذاريصحهنامه قابل اجرا و پذیرش آن از سوي کارفرما، نهاد  پس از تنظیم توافق

  گذاري صحههاي الزم جهت انجام صحیح فرآیند  را متشکل از راهبر تیم و سایر اعضا با در نظر گرفتن شایستگی  تصدیق

استاندارد ملی ایران    7-3-6ویژه زیربند  و به  6منصوب نماید. این فرآیند باید با در نظر گرفتن الزامات بند    تصدیقیا    و

و مدنظر قرار دادن شرایط احراز    1395: سال  21608و همچنین استاندارد ملی ایران شماره    1396: سال  22436شماره  

ستورالعمل انتخاب و اختیاردهی رسمی به کارکنان و با رعایت کامل  تعریف شده در شناسنامه شغلی کارکنان و همچنین د

 شود. هاي اجرایی ارزشیابی کارکنان مندرج در دستورالعمل فوق، انجام روش

 تصدیقیا  و گذاريصحه  ریزي فرآیندبرقراري ارتباط فعال با کارفرما و طرح -3-6

  1396: سال  22436استاندارد ملی ایران شماره    2-7و    1- 7زیربند  باید مطابق الزامات   تصدیقیا    و   گذاريصحهنهاد  

  و   گذاري صحهدو اقدام نماید تا اطمینان حاصل شود تیم   نسبت به برقراري ارتباط فعال با کارفرما یا طرف مسئول یا هر 

مورد قبول کارفرما یا طرف مسئول است. این ارتباط فعال از طریق    تصدیقیا    و  گذاريصحهو برنامه کلی    تصدیق  یا

 پذیر است. مذاکره حضوري، مذاکره غیرحضوري (مجازي) و یا مکاتبه رسمی امکان

طرفی  دهنده تضاد منافع، نقض بیتواند با دالیل منطقی مبتنی بر شواهد عینی که نشانکارفرما یا طرف مسئول تنها می

  گذاري صحهگی الزم در اعضاي تیم است، از قبول ترکیب تیم ممانعت نماید و در این صورت، نهاد  و عدم وجود شایست

 تنظیم نماید.  مجددباید ترکیب و پیکره تیم را  تصدیقیا  و

وجود   به  تصدیقیا    و  گذاريصحه نهاد  قرار بگیرد که باعث شود   تصدیقیا    و  گذاريصحهنهاد  توجه    اگر موضوعی مورد

باید   تصدیقیا    و  گذاريصحهنهاد  اشتباه عمدي یا ناسازگاري با قوانین و مقررات، توسط طرف مسئول باور داشته باشد،  

   ابالغ کند.نفع  ذيهاي تر به طرفموضوع را هر چه زود



  
 

 EEEB-98540-Final 410 سازان صنعت تاسیسات بهینه 

و    3-3-5و    2-3- 5نیز باید مطابق زیربندهاي    تصدیقیا    و  گذاريصحههمچنین اهداف، معیارها و دامنه کاربرد فرآیند  

 ، مورد توافق طرفین قرار گیرد. 1388: سال 11265- 3استاندارد ملی ایران شماره  5-3-4

هاي کارفرما و با در نظر گرفتن تمامی مقررات  باید یک طرح متناسب با نیازها و درخواست  تصدیقیا    و   گذاريصحهنهاد  

بندي مناسب تدوین نماید. این کار با بازنگري و بررسی  زمانو قوانین و الزامات استانداردهاي مرتبط و با مشخص کردن  

برداري مناسب  اطالعات اعالم شده از سوي کارفرما یا طرف مسئول و در جایی که کاربرد دارد با تهیه یک طرح نمونه

 شود.  ، انجام 1388: سال 11265-3استاندارد ملی ایران شماره   3-4- 5و  2-4-5در مطابقت با الزامات زیربندهاي 

گذاري و طرح  صحهبا راهبر تیم بوده و وي باید بداند که طرح    تصدیقیا    گذاري و صحهمسئولیت تهیه و تایید طرح  

 تواند به شکل همزمان و به موازات یکدیگر تدوین شود. برداري مینمونه 

یا    و  گذاريصحهو همچنین نقش و وظیفه هریک از اعضاي تیم   نیاز مورد بنديزمان و خاص هايفعالیت راهبر تیم باید

 هاي زیر باشد:تواند یکی یا ترکیبی از فعالیتها میرا در طرح مشخص نماید. این فعالیت  تصدیق

 و بازدید از محل  مشاهدات -

 جو وو پرس استعالم -

 آزمون تحلیلی -

 یه تایید -

 محاسبۀ مجدد -

 بررسی و آزمایش -

 یابی مجدد رد -

 ردیابی -

 ی آزمون کنترل -

 برداري مونه ن -

 برآورد آزمون  -

  بررسی تطبیقی -



  
 

 EEEB-98540-Final 411 سازان صنعت تاسیسات بهینه 

 تلفیق -

  تصدیقیا  و گذاريصحه  اجراي فرآیند -4-6

استاندارد    7-5و    6-5،    5-5زیربند    الزامات  با  انطباق  در  را  گلخانهاي  گازهاي  اظهارنامه  باید  تصدیق  یا  و  صحهگذاري  نهاد

 ارزیابی انطباق نماید.  1388: سال 11265-3شماره  ملی ایران  

 زیربندهاي   در  داده مندرج  نمونهبرداري  طرح  و  تصدیق  یا  و  صحهگذاري  طرح  اطالعات،  این کار با در نظر گرفتن بازنگري

 دســتورالعمل،   این  2-7و زیربند    1388: ســال 11265-3اســتاندارد ملی ایران شــماره    5-4-1 و  5-4-2 و  3-4-5 

 شود. می

ــی  یا و  تیم صحهگذاري ــتصدیق باید سـ ریزي  اي را با توجه به طرحها و اطالعات گازهاي گلـخانهتم اطالعات و دادهسـ

ده در زیربند   تورالعمل ارزیابی نموده و با معیارهاي صحهگذاري  2-7تعریف ـش ط کارفرما یا   یا و  این دـس تصدیق که توـس

 ت ملی یا بین المللی موجود است، مطابقت دهد.طرف مسئول مشخص شده و یا در استانداردها و مقررا

ــده آوري جمع مدارك آیا که کند ارزیابی تصدیق باید یا  و  تیم صحهگذاري و اطالعات  هاداده ها،کنترل ارزیابی در ش

ــتند کافی اي،گلخانه گازهاي برنامه عملی معیارهاي و ايگلخانه گازهاي ــتند، اگر و خیر یا هس اظهارنامه   کافی هس

 .خیر یا کنندمی پشتیبانی را ايگلخانه گازهاي

 خیر است یا عمده اختالف بدون اي گلخانه  گازهاي اظهارنامه آیا که کند گیرينتیجه تصدیق باید  یا  و  تیم صحهگذاري 

فراهم   را تصدیقیا   گذاريصحه  فرآیند ابتداي در  شده توافق اطمینان سطح تصدیق،  و گذاري صحه هايفعالیت آیا و

 خیر.  یا کندمی

 اصالح شده اظهارنامه تصدیق باید  یا  و  تیم صحهگذاري  کند، اصالح را اي گلخانه گازهاي اظهارنامه مسئول، طرف اگر

  .کند ارزیابی مجددا را

تصدیق    یا  و  تصدیق را به شکل رسمی براي نهاد صحهگذاري  یا  و  تصدیق، گزارش صحهگذاري  یا  و  تیم صحهگذاري

 تصدیق انجام شود. یا و  گیري، اعالم نظر و صدور بیانیه صحهگذاريکند تا فرآیند تصمیمارسال می 
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 بازنگري  -5-6

کننده(هاي) مستقل جهت بررسی کل  تصدیق به بازنگري   یا  و  یا تصدیق توسط نهاد صحهگذاري   و  گزارش صحهگذاري 

تصدیق،    یا  و  دستورالعمل و اطمینان از صحت اجراي فرآیند صحهگذاري تصدیق مندرج در همین    یا  و  فرآیند صحهگذاري

 کمیته بازنگري) انجام شود. اي از افراد (تواند توسط فرد یا مجموعهشود. فرآیند بازنگري مستقل میارسال می

به شیوه بازنگري  باید  در  کننده(هاي) مستقل  (تعریف شده  داراي شایستگی الزم  که  انتخاب شود  شناسنامه شغلی  اي 

ها  تصدیق) مستقل بوده و با آن  ویا  اند (تیم صحهگذاريگذاري و تصدیق را اجرا کردهکارکنان) بوده و از افرادي که صحه

 متفاوت باشند.  

  تصدیق و قبل از اعالم نظر انجام شود. فرآیند بازنگري   یا  و  مستقل باید بعد از دریافت گزارش صحهگذاري   فرآیند بازنگري

شده  تصدیق انجام شود تا قبل از اعالم نظر، موضوعات مهم مشخص  یا  و  تواند در طی فرآیند صحهگذاريقل میمست

 کننده مستقل حل و فصل شود.   توسط بازنگري 

 کننده(هاي) مستقل باید موارد زیر را ارزیابی کند:بازنگري 

 م یت يها یستگیشا بودن   مناسب -

 تصدیق  یا و  صحهگذاريمناسب  يز یرطرح -

 تصدیق  یا  و  صحهگذاري ي ها ت یفعال تمام ياجرا  لیتکم -

 تصدیق یا و  صحهگذاري  یمهم اتخاذشده ط ماتیتصم -

 اعالم نظر  يو مناسب برا  یکاف شواهد يآور جمع -

 تصدیق یا و صحهگذاري میت يشنهادیاز نظر پ شدهيآور جمع شواهد -

 تصدیق یا  و صحهگذاري نظر اعالم و انتشار هیانیب -

یا تصدیق مطابق این دستورالعمل انجام    و  کننده(هاي) مستقل باید کنترل نمایند که فرآیند صحهگذاري همچنین بازنگري

 شده است یا خیر و سواالت زیر را نیز مد نظر قرار دهند:    

  نانیشواهد به هدف، دامنه و سطح اطم يآورجمع  طرح و تصدیق یا  و صحهگذاريطرح   سک،یر یابیارز ایآ -

 ر؟یخ  ای  است پرداخته
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 (براي تصدیق) پردازد؟شده میهاي شناساییآوري شواهد، به ریسکهاي جمعآیا فعالیت -

 (براي تصدیق) سازي مواد استقرار یافته است؟اي داده براي انتشار، حذف و ذخیرهآیا بایگانی دنباله -

 گذاري) (براي صحه پردازد؟می انتشار هاي فعالیت مربوط بهشواهد به مشخصهآوري هاي جمعآیا فعالیت -

 گذاري) (براي صحه شوند؟یم  یبانیپشت مناسب و یکاف شواهد  با تصدیق یا و  صحهگذاري می ت ماتیتصم ایآ -

 است؟  شده یابی ارز یکاف حد به مجدد هیانیب ایآ -

 ست؟ ا  هااریمع  با  مطابق انتشار اظهارنامۀ ایآ -

 اند؟ و مستند شده فصلوحل ،یی شناسا  مهم  موضوعات -

یا تصدیق که   و  شده توسط تیم صحهگذاريهاي شناساییعبارتند از تحریفات و عدم انطباق  ،موضوعات مهم  :یادآوري

   .یا تصدیق تاثیر بگذارد و تواند بر نظر تیم صحهگذاري می

یا تصدیق ارتباط برقرار   و  سازي، باید با تیم صحهگذاريشفافکننده(هاي) مستقل، در صورت نیاز به ایجاد بازنگري 

 .کننده(هاي) مستقل رسیدگی کندشده توسط بازنگريهاي مطرحیا تصدیق باید به نگرانی  و کند. تیم صحهگذاري

 .مستقل باید مستند و مدون شود  نتایج فرآیند بازنگري

 تصدیق و اعالم نظر   یا و صدور بیانیه صحهگذاريگیري و تصمیم -6-6

ازنگري  اساس  بر  را  تصدیق  یا  و  صحهگذاري  بیانیه  ـیک  باید   تصدیق  یا  و  صحهگذاري  نهاد د ـب ایج فرآیـن ــتـقل   نـت مسـ

، ـصادر  1388: ـسال  11265-3اـستاندارد ملی ایران ـشماره    9-5  و در انطباق با زیربند  تصدیق یا  و  صحهگذاري فرآیند

 کند.

تواند به یکی  شود، میتصدیق درج می  یا   و اي که در بیانیه صحهگذارينامه گازهاي گلخانهاعالم نظر در خصوص اظهار

 از اشکال زیر باشد: 

 بخش (مثبت) نوع اول: رضایت -

 بخش (نامطلوب یا مردود): غیررضایتدومنوع  -

 : امتناع از اعالم نظر سومنوع  -
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شامل موارد    شود بایدتصدیق درج می  یا  و  بیانیه صحهگذارياي که در  نامه گازهاي گلخانهاعالم نظر در خصوص اظهار 

 :  باشد  یرز

 سازمان، پروژه، محصول) به انتشار (براي مثالمربوط  یت فعال ییشناسا -

 انتشار  یانیۀتحت پوشش ب ةو دور  یختار شامل ، انتشاراظهارنامۀ  ییشناسا -

 است انتشار اظهارنامه دارعهدهمسئول  طرف کهین بر ا  یمبن ايبیانیهمسئول و   طرف شناسایی -

  انتشاراظهارنامۀ  یابیو ارز  دوینت يمورد استفاده برا  هايیارمع ییشناسا -

 شده است  جراا  دستورالعمل ینا  بامطابق   انتشارتصدیق اظهارنامۀ  یا  گذاري وصحه   کهین بر ا یمبن  يایه اظهار -

 صورت کاربرد)تضمین (در ، شامل سطح کنندهنهاد تصدیق استنتاج -

 گذاري نهاد صحه استنتاج -

 اعالم نظر   یختار -

 کند. یرا محدود م کنندهتصدیق  یا  گذارصحهپذیري مسئولیتباشد که  عباراتی  ينظر ممکن است حاو اعالم 

  صحهگذاري  نهاد  استنتاجقبل از    یحاتتوض  ینا جاي  باشد و  مدلل    یحیتوض  یدباشامل  نظر    ،از نوع دومنظر    یک  براي

 است.   تصدیق یا و

 کند.   یانرا ب مربوط به نظر نوع سوم یلدال یدبا  تصدیق یا و صحهگذاري نهاد

  یان را ب  یمتصم   یل ایندالباید    تصدیق  یا  و  صحهگذاري  نهاد ،  (نظر نوع چهارم)  شودامتناع مینظر    از اعالمکه  ی هنگام

 کند. 

 تصدیقیا  و خاتمه فرآیند صحهگذاري از پس شده آشکار حقایق -7-6

  صحهگذاري   یخ صدور بیانیه و اعالم نظررا تا تار مرتبط اطالعات و فراهم را کافی شواهد باید  تصدیق  یا  و  صحهگذاري  نهاد

قراردهند،   تأثیر تحت از اساس، را  تصدیق  یا  و  صحهگذاري بیانیه توانندمی که حقایقی اگر  .کند  مشخص  یا تصدیق،  و

   .دهد مالحظه قرار مورد را  مناسب اقدام باید  تصدیق یا و  صحهگذاري نهاد باشند، شده تاریخ کشف و آشکار این از پس

این موضوع باید شامل برقراري ارتباط فعال با کارفرما، انجام اقدام اصالحی و پیگیري الزم احتمالی، صدور اصالحیه 

 تصدیق باشد.  یا و بیانیه صحهگذاري
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 بینی شده و منابع الزم در نظر گرفته شود.تصدیق پیش یا و صحهگذارياین موارد الزم است در طرح  

 هاي رسیدگی مجدد رسیدگی به شکایات و درخواست -6-8

هاي رسیدگی مجدد واصله به خود در ارتباط  تصدیق باید مسئول رسیدگی به شکایات و درخواست  یا و صحهگذاري نهاد

انجام شده توسط خود باشد. این موضوع بر اساس روش اجرایی رسیدگی به شکایات  تصدیق    یا  و  با فعالیتهاي صحهگذاري

 شود. هاي رسیدگی مجدد انجام میو درخواست

 یا تصدیق  و سوابق فرآیند صحهگذاري -9-6

یا تصدیق و سایر    و  یا تصدیق باید به شکل کامل و در نظر گرفتن الزامات طرح صحهگذاري   و   سوابق فرآیند صحهگذاري

حفظ و    1388: سال  11265-3استاندارد ملی ایران شماره    10-5مقررات ملی و بین المللی و بر اساس الزامات زیربند  

هاي  ولیتئ (روش اجرایی کنترل سوابق) باشد. این کار از مس  نگهداري شده و مطابق الزامات سیستم مدیریت، تحت کنترل

 تصدیق است.  یا و صحهگذاري نهاد

 هاي مرتبط با این دستورالعملفرم مستندات و  -6-10

 شناسنامه شغلی کارکنان  -

 دستورالعمل انتخاب و اختیاردهی رسمی به کارکنان  -

 تصدیق  یا و بیانیه صحهگذاري -

 روش اجرایی کنترل سوابق  -

 هاي رسیدگیروش اجرایی رسیدگی به شکایات و درخواست  -

 گیري در فرآیند بازنگري مستقلجلسه تصمیمفرم صورت -

 تصدیق  یا و تصدیق از سوي تیم صحهگذاري  یا و گزارش صحهگذاريفرم  -

 تصدیق  یا  و فرم طرح صحهگذاري -

 گذاري کاهش انتشار مصادیق تصدیق و صحه -11-6

هاي کاهش انتشار را بر عهده گذاري و تصدیق اظهارنامهگذاري با طرح سواالت زیر، مسئولیت صحهنهاد تصدیق و صحه

 گیرد: می
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پذیري) یکسان  دهی (به منظور مقایسههاي مختلف دوره گزارشآیا ضرایب پتانسیل گرمایش جهانی براي سال -

 اند؟ انتخاب شده

دهی به درستی انتخاب هاي مختلف دوره گزارشبیعی و برق شبکه براي سالآیا ضرایب انتشار احتراق گاز ط -

 اند؟  شده

 اند؟  دهی ثبت شدههاي دوره گزارشجویی انرژي (گاز و برق) براي همه سالآیا مقادیر مصرف و صرفه -

 اند؟ شدههاي مختلف بر اساس مراجع درستی انتخاب  آیا ارزش حرارتی گاز و ضریب تلفات برق شبکه براي سال -

 اند؟  هاي احتراقی به درستی ثبت شدهآیا وضعیت سامانه -

 آیا مقادیر ثبت شده بر اساس واحدهاي درست هستند؟  -
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 5دستورالعمل شماره   - 12پیوست  

 گذاري تایید صالحیت نهادهاي تصدیق و صحهدستورالعمل  

 

 هدف -1

گذاري در حوزه  صالحیت نهادهاي تصدیق و صحه  تاییدهدف از این دستورالعمل، تشریح روش و حداقل الزامات براي  

 ها است. هاي هوا در محدوده ساختماناي و آالیندهجویی انرژي و کاهش انتشار گازهاي گلخانهاقدامات صرفه

 

 کاربر(ها)  -2

 صالحیت.   تایید، براي دریافت گذارينهادهاي تصدیق و صحه -

 گذاري. صالحیت نهادهاي تصدیق و صحه تاییدبراي ارزیابی و   صالحیت ایران،   تاییدمرکز ملی  -

 . گذاريصالحیت نهادهاي تصدیق و صحه تاییدبراي براي ارزیابی و   صالحیت، تاییدسایر نهادهاي  -

 

 دامنه کاربرد  -3

اختیار جهت شناسایی  ها و نهادهاي داراي  (اعتباربخشی) و یا سایر سازمان  صالحیتتایید  این روش اجرایی در نهادهاي  

  تایید   و  رسمی  گذاري موضوع شناسایینهادهاي تصدیق و یا صحه  گذاري کاربرد دارد.رسمی نهادهاي تصدیق و یا صحه

 گذاري در زمینه هاي زیر است: اندرکار در زمینه فعالیت تصدیق و یا صحهاجرایی، شامل نهادهاي دستدر این روش

هاي انرژي شامل گاز طبیعی و برق شبکه سراسري  جویی در مصرف حاملرتبط با صرفههاي م ها و گزارشاظهارنامه  -الف

 .هاي مسکونی و غیرمسکونی شهر تهراندر ساختمان

انتشار گازهاي گلخانهها و گزارشاظهارنامه  -ب با کاهش  آالیندههاي مرتبط  اقدامات  اي و  اجراي  از  ناشی  هاي هوا 

 .مسکونی و غیرمسکونی شهر تهران هايسازي انرژي در ساختمانبهینه
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 مراجع و مدارك مرتبط -4

[1] ISO 14065 (2013): Greenhouse Gases - Requirements for greenhouse gas validation and 

verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition. 

[2] ISO/IEC FDIS 17029 (2019): Conformity assessment - General principles and requirements 

for validation and verification bodies. 

[3] INSO-ISO/IEC 17011 (2020): Conformity assessment - Requirements for accreditation 

bodies accrediting conformity assessment bodies.  

  براي   الزاماتی  -ايگلخانه  گازهاي  ؛)ISO 14065: 2017  معادل(   1396  سال:    22436  شماره  ایران  ملی  داستاندار]  4[

 . شناسایی اشکال سایر یا صالحیت تایید در استفاده  مورد ايگلخانه گازهاي تصدیق  و گذاريصحه نهادهاي

 

 واژگان و تعاریف   -5

از    تذکر: به منظور جلوگیري  این روش اجرایی  براي    »نهادطوالنی شدن متن و رعایت اختصار، واژه « در 

  » صالحیتتایید  براي «نهاد    »نهاد مرجعچنین واژه «هم.  رودکار میبه  »گذاري«نهادهاي تصدیق و یا صحه

که مسئولیت شناسایی رسمی و معرفی    ISO/IEC 17029:2019استاندارد    1  و یا «هر سازمان دیگر مطابق بند 

  رود.کار می، به»نهاد شایسته را بر عهده دارد

 ۱صالحیت  تایید -5-1

  براي   نهاد   آن  شایستگی  رسمی  اثبات  از  حاکی  که   انطباق  د ارزیابینها  یک  با  ارتباط   در   ثالث  شخص  توسط  انطباق  تأیید

 د. باشمی انطباق ارزیابی صخا  وظایف انجام

 ۲صالحیت تاییدنهاد  -5-2

 گیرد). کند (عموما اختیارات یک نهاد تایید صالحیت از دولت نشات مینهاد مرجعی که تایید صالحیت می

 
 
1 Accreditation  
2 Accreditation body 
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 ۱صالحیت تاییدطرح  -5-3

 ها کاربرد دارد.  قواعد و فرآیندهاي مرتبط با تایید صالحیت نهادهاي ارزیابی انطباق که الزامات یکسانی در مورد آن

 ۲صالحیت تاییددامنه   -5-4

 تایید صالحیت درخواست یا اعطا شده است.    ها،آن براي که مشخص انطباق ارزیابی هايفعالیت

 ۳طرفیبی -5-5

هاي نهادي نهاد تایید که تاثیر نامطلوب بر فعالیتبه این معنی که تضاد منافع وجود ندارد یا حل و فصل شده است تا این 

 صالحیت نداشته باشد.  

 ٤ارزیابی -5-6

فرآیندي که توسط نهاد تایید صالحیت جهت تعیین شایستگی نهاد ارزیابی انطباق بر اساس استاندارد و یا مدارك الزامی 

 تعریف شده است.  

 ٥ارزیاب -5-7

نهاد تایید صالحیت براي اجراي یک ارزیابی از  شخصی که به تنهایی یا به عنوان بخشی از یک تیم ارزیابی توسط یک  

 یک نهاد ارزیابی انطباق منصوب شده است.  

 

 شرح دستورالعمل  -6

 تایید   و رسمی فرآیند اصلی شناسایی -6-1

گیري در خصوص  از ارائه درخواست توسط نهاد به نهاد مرجع، آغاز و به تصمیم  تایید  و   رسمی  فرآیند اصلی شناسایی

 شود. وضعیت نهاد ختم می

 
 
1 Accreditation scheme  
2 Scope of accreditation  
3 Impartiallity  
4 Assessment  
5 Assessor  
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 ثبت درخواست  -6-1-1

نهاد باید درخواست رسمی خود را به همراه تمامی موارد اعالم شده از سوي نهاد مرجع به نهاد مرجع تسلیم نماید. نهاد 

ترین بخش از  سازي الزم را به عمل آورد. اصلی، شفافتایید  و  رسمی  ناسایی الزامات ش  تمامیمرجع باید در خصوص  

شناسایی شاملتایید  و  رسمی  الزامات  بند    ISO/IEC 17029:2019استاندارد  الزامات    ،  الف  مورد  الزامات  و    3براي 

اجرایی بوده ولی محدود به این  این روش  3) براي مورد ب بند  ISO 14065(معادل   22436ملی ایران شماره   استاندارد

 شود و باید توسط نهاد مرجع مشخص و به شکل شفاف اعالم شود. موارد نمی

نسبت به دریافت   INSO-ISO/IEC 17011:2020استاندارد  2-7نهاد مرجع باید با در نظر گرفتن تمامی الزامات زیربند 

 . هاي مشخص اقدام نمایدو بررسی درخواست نهاد در قالب چارچوب

 بازنگري منابع الزم   -6-1-2

 شایستگی   هاي اجرایی، روش  مشی،خط  لحاظ  کننده، از نهاد درخواست  ارزیابی  انجام  براي   را   خود  توانایی   نهاد مرجع باید

کند. نتیجه این ارزیابی باید    گیري، بازنگريتصمیم  و  ارزیابی  هايفعالیت  در دسترس بودن کارکنان مناسب براي   خود و

که  ، به نهاد اعالم شود. در صورتیتایید  و  رسمی   مدون و در قالب پاسخ مثبت یا منفی براي اجراي فرآیند شناساییبه شکل  

یابد و در  اجرایی ادامه میباشد، فرآیند مطابق با ادامه این روش  تایید و رسمی نهاد مرجع قادر به اجراي فرآیند شناسایی

 شود.رآیند به نهاد اعالم میصورت با ذکر دالیل کافی، ختم فغیر این

  نتواند   اولیه  ارزیابی  که  جایی  در  د.شوموقع ارزیابی اولیه  همچنین باید شامل توانایی نهاد مرجع براي انجام به  این بازنگري

    .ابالغ شود نهاد  این موضوع به شود، باید انجام موقعبه

 سازي ارزیابی آماده -6-1-3

  یا / و  ارزیابان  از  مناسبی  تعداد  نیاز  صورت  در  و  یک راهبر تیم  از  متشکل  که  ارزیابی  تیم  نهاد مرجع باید یک  -1-3-1-6

  اطمینان   نهاد مرجع باید  ارزیابی،  تیم  انتخاب  هنگام.  شود، منصوب نمایدمی  اي که ارزیابیدامنه  براي  فنی  کارشناسان

دستورالعمل شناسایی،  "این موضوع مطابق با    .که تخصص به کار گرفته شده با هر مأموریت، متناسب است   کند  حاصل

 شود.اجرا می  "هاي ارزیابیانتخاب، اختیاردهی، آموزش و پایش تیم
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باید  نهاد  -2-3-1-6 آن  هاییمحل  ارزیابی،  مورد  هايفعالیت  دادن  پوشش   براي  ارزیابی  طرح  یک  مرجع  در    ها، که 

 از جمله   به کار گرفته شده  ارزیابی  فنون   و  شوند می  ارزیابی  کاربرد  صورت  در  که  کارکنانی  خواهد شد،  ارزیابی  هافعالیت

 . کند تدوین  جایی که مناسب است یا کاربرد دارد، ارزیابی شهودي در

قبلی   ارزیابی  مدارك مناسب حاوي الزامات و در صورت کاربرد، سوابق  کند  حاصل  اطمینان  مرجع باید  نهاد  -3-3-1-6

   شده است. ارزیابی فراهم د براي تیمو مدارك و سوابق مرتبط با نها

 بازنگري مستندات و اطالعات مدون  -6-1-4

  با  انطباق  براي   خود  سیستم  ارزشیابی  منظور  نهاد به  توسط  که  اطالعات مدون و مستندات مرتبط را  تمام باید  ارزیابی  تیم

این بررسی تحت مسئولیت راهبر تیم ارزیابی   .است، بازنگري نماید  شده  تأمین  الزامات،  سایر  و  مرتبط  )هاي(استاندارد

 شود. انجام می

به    نتایج  مواردي،   چنین  بگیرد. در   مدون  اطالعات   بازنگري   اساس  ارزیابی بر  ادامه  به عدم  تصمیم  تواندمی  مرجع  نهاد

بررسی تیم ارزیابی دهد که نتیجه  این حالت وقتی رخ می  .شود  گزارش  نهاد  به  کتبی  صورت  به  باید  هاآن  توجیه  همراه

دهنده  در مورد اطالعات مدون و مستندات نهاد، حاکی از عدم رعایت حداقل سطح الزم از استقرار الزامات بوده و نشان

 نظمی مشهود و عدم درك الزامات باشد.یک بی

 ارزیابی  -6-1-5

استفاده از یک یا ترکیبی از چند فن زیر، نهاد مرجع، با    تاییدتیم ارزیابی باید بنابر پیشنهاد راهبر تیم و با    -1-5-1-6

 ریزي کند:ارزیابی از نهاد را برنامه 

 ارزیابی در محل (در محل دفتر نهاد) •

 ارزیابی دورادور   •

 هاي خارج از دفتر نهاد) ارزیابی شهودي (در محل اجراي فعالیت •

 بازنگري مدارك  •

 بازنگري پرونده  •

 بازدیدهاي سرزده •
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 مصاحبه •

 شود.انجام می "دستورالعمل اجراي ارزیابی"مطابق با این موضوع 

 دو تیم ارزیابی تحت مسئولیت راهبر تیم، باید نسبت به تهیه گزارش ارزیابی در قالب مکتوب، ظرف مدت    -2-5-1-6

ین  هفته کاري اقدام نموده و به همراه شواهد پشتیبان و به شکل رسمی از طریق نهاد مرجع، براي نهاد ارسال نماید. ا

ها، نقاط قوت انطباقها، عدمهاي ارزیابی شامل انطباقشده ارزیابی و تحلیل یافتهگزارش باید شامل تمامی شواهد مستند  

براي رفع مشکالت و    راو ضعف بوده و دور از هرگونه ابهام، نتیجه ارزیابی را براي نهاد، تشریح کرده و فرصت الزم  

 مشخص نماید.  ها در هر مورد براي نهادانطباقعدم

قبل از تهیه و ارسال گزارش مکتوب رسمی، باید در انتهاي ارزیابی و در جلسه با مقامات داراي اختیار نهاد، گزارش   

 هاي احتمالی به اطالع مقامات داراي اختیار نهاد برسد. شفاهی و شرح مختصري از عدم انطباق

گیرد مورد بازنگري قرار می  هارفع عدم انطباق  نهاد براي  هاي پاسخکه    کند  حاصل  اطمینان  نهاد مرجع باید  -3-5-1-6

آیا  تعیین  تا گرفته شده  کند  نظر  در  کافی  اقدامات  و  کافی  هايپاسخ  که  جایی  در  است.  مناسب  داده    نهاد  تشخیص 

  انجام شده ممکن   اقدامات  اثربخش  اجراي  از  شواهدي  این،  بر  عالوه.  شود  درخواست  باید  بیشتري  اطالعات  شود،نمی

  . شود  انجام  اصالحی  اقدامات اثربخش  اجراي منظور تصدیقبه  یک ارزیابی پیگیري است  ممکن یا شود،  درخواست است

 شود.، انجام می"دستورالعمل بررسی اثربخشی اقدامات اصالحی"این موضوع، مطابق با 

 گیري تصمیم -6-1-6

عمل آمده توسط نهاد، باید در  ت اصالحی بها هاي تیم ارزیابی و نتایج مربوط به بررسی اثربخشی اقداممجموعه گزارش

افراد شایسته و بیتصمیم  کمیته از  قرار گرفته و در  طرف نسبت  گیري متشکل  ارزشیابی  انجام شده، مورد  ارزیابی  به 

 نامه به نهاد اقدام شود.الزامات نهاد مرجع در تطابق بود، نسبت به اعطا گواهی تمامیکه با صورتی

ها در کمیته،  دهد دقت نظر مضاعفی الزم است، قبل از طرح گزارشتواند در مواردي که تشخیص مینهاد مرجع می

کننده نهایی قرار دهد  طرف به عنوان بازنگريو مستندات ارزیابی شده را در اختیار یک فرد شایسته و بی  هاگزارش  تمامی

 که نتیجه این بازنگري حاکی از انطباق با الزامات نهاد مرجع بود، پرونده را در کمیته مطرح کند. و در صورتی
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توانند به شکل مستقل، فرآیند انجام شده  کننده نباید وارد ارزیابی نهاد شده و فقط میگیري و فرد بازنگريکمیته تصمیم

 را بر اساس الزامات نهاد مرجع، کنترل و ارزشیابی کند.

دستورالعمل  "و مطابق با    INSO-ISO/IEC 17011:2020استاندارد    7-7گیري بر اساس الزامات زیربند  فرآیند تصمیم

 شود. اجرا می "گیريبرگزاري کمیته تصمیم

 فرآیندهاي پشتیبان  -6-2

 نامه) (گواهی تایید و  رسمی اطالعات شناسایی -6-2-1

این اطالعات باید    شده فراهم کند کهییدات   نهاد  براي  نهاد را  تاییددرباره وضعیت    مرجع باید اطالعات  نهاد  -1-1-2-6

 باشد:  زیر  نمایانگر موارد

 مرجع؛ نهاد نشان  مرتبط،موارد  و در  هویت-الف

 حقوقی؛  شخصیت باشد نام متفاوت اگر ییدشده وا ت نهاد نام-ب

 تأییدشده؛ دامنه-پ

در دامنه   شده   داده  پوشش   انجام شده در هر محل و  هاي فعالیت  کاربرد،  صورت  در  تأییدشده و  نهاد  هايمحل-ت

 ییدشده؛ ات

 تجدید یا انقضاء؛ تاریخ داشتن، موضوعیت  صورت در و تأییدصالحیت تاریخ اجرایی شدن-ث

انطباق  -ج بیانیه  ارجاع  و  یک    یا   ویرایش اول  شامل  الزامی،   یا سایر مدارك/و  المللیبین  هاي)(استاندارد  به  یک 

 ها که براي ارزیابی نهاد ارزیابی انطباق، مورد استفاده قرار گرفته است. آن نظر تجدید

الکترونیکی    رسانه  مانند(  مناسب   ابزارهاي  سایر  یا  نامه و یک گواهی  در  باید  شده در زیربند قبلی،اطالعات ذکر   -2-1-2-6

 درج شده و در اختیار نهاد و سایر ذینفعان قرار گیرد. ) یا وبسایت

 موارد  حداقل  باید  وبسایت)رسانی (به عنوان مثال،  هاي اطالعنامه و یا سایر شیوهدرج شده در گواهی  دامنه  -3-1-2-6

 کند:   مشخص را زیر

 ؛ )دو هر گذاري یا تصدیق یاصحه( فعالیت  شناسایی -

 اند؛ شده انجام هاهر دو، بر اساس آن  گذاري یا تصدیق یاکه صحه مقرراتی  الزامات  یا/و الزامی مدارك استانداردها، -
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 جاي مرتبط؛ گذاري و/یا تصدیق درصحه طرح -

  .مرتبطجاي  در صنعت، بخش -

 و پایش عملکرد نهاد  تاییدچرخه  -6-2-2

  10- 7،  9-7شده و با در نظرگرفتن الزامات زیربندهاي  تایید  "دستورالعمل پایش عملکرد نهاد"نهاد مرجع باید مطابق با  

و تثبیت   تایید نسبت به ارزیابی مستمر شرایط نهاد در طول دوره    INSO-ISO/IEC 17011:2020استاندارد    11-7و  

 اقدام نماید.   تاییدچرخه 

تواند منجر به تمدید (استمرار شایستگی نهاد در طول دوره زمانی تعریف شده)، تجدید نتیجه پایش عملکرد نهاد، می

نامه ساختن دامنه، تعلیق یا ابطال گواهیمحدود    (استمرار شایستگی نهاد در پایان دوره زمانی تعریف شده)، گسترش دامنه،

 اجرایی انجام شود. همین روش 6-1-6گیري مورد اشاره در زیربند  نهاد شود. تمامی این موارد باید در کمیته تصمیم

 هاي رسیدگی مجدد رسیدگی به شکایات و درخواست  -6-2-3

  رسیدگی   هاي درخواست  شکایات و  مورد   در  هاگیريتصمیم  و   ارزشیابی  دریافت،  براي  مدون  فرآیند  نهاد مرجع باید یک

نهاد تأییدشده، ابتدا    یک  به  مربوط  حاصل کند که شکایت  داشته باشد. نهاد مرجع باید در جاي مقتضی، اطمینان  مجدد

 توسط خود نهاد، رسیدگی شده است و سپس به نهاد مرجع ارجاع داده شده است. 

در و  به شکایات  با  خواسترسیدگی  مطابق  مجدد،  رسیدگی  درخواست"هاي  و  به شکایات  رسیدگی  هاي  دستورالعمل 

 شود.انجام می "رسیدگی مجدد 

 صالحیت تایید سوابق  -6-3

طور مؤثر برآورده  به  تایید  و   رسمی  شناسایی  فرآیند  که الزاماتاین اثبات  منظور  را بهنهادها  باید سوابق مربوط به  مرجع    نهاد

   تشریح شده است. "اجرایی کنترل سوابقروش"نحوه نگهداري و حفظ سوابق در  نگهداري کند.شده است، 

 دستورالعملهاي مرتبط با این مستندات و فرم  -6-4

 هاي ارزیابی دستورالعمل شناسایی، انتخاب، اختیاردهی، آموزش و پایش تیم  .۱

 دستورالعمل اجراي ارزیابی  .۲

 صالحی دستورالعمل بررسی اثربخشی اقدامات ا  .۳
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 گیري دستورالعمل برگزاري کمیته تصمیم .۴

 شده تاییددستورالعمل پایش عملکرد نهاد  .۵

 هاي رسیدگی مجدددستورالعمل رسیدگی به شکایات و درخواست  .۶

 اجرایی کنترل سوابق روش .۷

 

 ارائه شده است.   1گذاري در شکل صالحیت نهادهاي تصدیق و صحه تاییدنمودار فرآیند اجرایی شناسایی رسمی و 

 ارائه شده است.   1گذاري نیز در جدول چک لیست ارزیابی نهادهاي تصدیق و صحه
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 گذاري صالحیت نهادهاي تصدیق و صحه تاییدفرآیند اجرایی شناسایی رسمی و  -1شکل 

 

 اقدامات اصالحیاثربخش بودن 

 گیريتصمیم
 گیري وبرگزاري کمیته تصمیم

 کنندهاستفاده از افراد بازنگري 

اعطاي 
 گواهینامه

چرخه 
 تایید

 بازنگري مستندات و اطالعات مدون
 ریزي ارزیابیتعیین تیم ارزیابی و طرح

ختم 
 فرآیند

 ثبت درخواست
 ارسال درخواست نهاد به نهاد مرجع

 

 امکان انجام فرآیند توسط 
 نهاد مرجع وجود دارد

  بازنگري منابع الزم
 سنجی توسط نهاد مرجعامکان

  سازي ارزیابیآماده
 ریزي ارزیابیتعیین تیم ارزیابی و طرح

 عدم امکان انجام فرآیند توسط نهاد مرجع

عدم اجراي ادامه ارزیابی 
 و اعالم دالیل به نهاد

 ارزیابی
 تعیین فن ارزیابی

 بررسی اثربخشی اقدامات اصالحی
بررسی شواهد عینی (ارزشیابی مستندات، 

 اطالعات مدون و یا ارزیابی پیگیري)

 انجام اقدامات اصالحی توسط نهاد

 دهی ارزیابیگزارش
 ارسال گزارش به نهاد

 اثربخش نبودن 
 اقدامات اصالحی

 ارزیابیبا پیشنهاد راهبر تیم 
 و تایید نهاد مرجع 

 رعایت الزامات فرآیند؛ 
 مثبت نتیجه ارزشیابی: 

 عدم رعایت الزامات فرآیند؛ 
 نفی منتیجه ارزشیابی: 
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 گذاريچک لیست ارزیابی نهادهاي تصدیق و صحه -1جدول 

 توضیحات / نتایج  الزامات  ردیف 

  الزامات عمومی  1
  صاحبان و مسئوالن) است؟آیا نهاد داراي شرحی از وضعیت قانونی (نام   1.1
 نهاد یک شخص حقوقی است یا بخشی از یک شخصیت حقوقی دیگر است؟  2.1

 گذاري را بر عهده گرفته و امکان عقد قرارداد را با کارفرما دارد؟  آیا مسئولیت اجراي تصدیق و صحه 
 

 آیا مدیریت ارشد نهاد داراي وجاهت قانونی براي موارد زیر است؟   3.1
 هاي عملیاتی تدوین سیاست -
 هانظارت بر اجراي سیاست -
 نظارت بر امور مالی  -
 گذاري دیق و صحههاي تص کفایت در اجراي فعالیت -
 گذاري هاي تصدیق و صحه صدور اعالمیه  -
 ساختار قراردادي  -
 گذاري دقیق و کامل تمهیدات کافی براي تصدیق و صحه  -

 هاي خود را مستند کرده است؟  هاي مربوط به وظایف و مسئولیتآیا نهاد ساختار سازمانی و مکانیزم

 

  طرفی بی 2
 طرفی تعهد به بی  1.2

 کند؟  طرفانه عمل کرده و از تضاد منافع پیشگیري می آیا نهاد بی 
 گذاري دارد؟  هاي تصدیق و صحه طرفانه فعالیتآیا مدیریت ارشد نهاد تعهد به اجراي بی 

 طرفی تیم ارزیابی خود دارد؟  آیا نهاد داراي قواعدي رسمی براي اطمینان از بی 
   کند؟ آیا نهاد نحوه مدیریت خود در شرایط تضاد منافع بالقوه را مستند می

 

 پیشگیري از تضاد منافع 2.2
 کند؟ آیا نهاد از موارد زیر اطمینان حاصل می 

 از افراد بدون تضاد منافع بالقوه و بالفعل استفاده نماید.   -
 کند. گذاري استفاده نمی اند براي تصدیق و صحههاي انتشار را تهیه کرده از افرادي که بیانیه  -
 کند. سپاري نمی هاي انتشار را برون بررسی و صدور بیانیه  -
 طرفی غیرقابل قبول داشته باشد.  کند که ریسک یا بی خدماتی ارائه نمی  -

 

 طرفی مکانیزم نظارت بر بی  3.2
 کند که: آیا نهاد اطمینان حاصل می 

 هاي نهاد ایجاد شده است؟طرفی از طریق مکانیزمی مستقل از فعالیتبی  -
 هایشان برخوردار هستند؟ اي براي مسئولیتافراد از شایستگی حرفه -
 افراد مستقل هستند؟   -
 ها مشغول هستند؟ ها و تدوین گزارشافراد صادقانه و دقیق به اجراي فعالیت -

 

  مالی  3
 هاي خود را ارزیابی کرده است؟  هاي مالی فعالیتدهد که ریسکآیا نهاد نشان می  1.3

 هاي خود است؟  هاي فعالیتغیره) براي پوشش ریسکآیا نهاد داراي ساختاري (بیمه، منابع مالی و 
 

  شایستگی  4
 مدیریت 1.4

 آیا نهاد دستورالعملی براي ثبت و نگهداري موارد زیر تهیه کرده است:
 هاي الزم براي هر بخش تعیین شایستگی  -
 اثبات شایستگی افرادي که در مدیریت و پشتیبانی پرسنل هستند  -
 افراد تیم ارزیابیها و اثبات شایستگی ارزیاب -
 گذاري دسترسی به تخصص مرتبط با هر بخش تصدیق و صحه  -
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 توضیحات / نتایج  الزامات  ردیف 

 افراد 2.4
گذاري اطمینان حاصل  هاي تصدیق و صحه آیا نهاد از به کارگیري افراد با شایستگی کافی براي فعالیت

 کند؟ می
 کند؟  هاي خود استفاده می آیا نهاد از افراد کافی براي حجم فعالیت

 کند؟  ها استفاده می آیا نهاد از به کارگیري افراد در زمینه شایستگی و تخصص آن
 کند؟ ها، وظایف و اختیارات خود آگاه می آیا نهاد افراد را از مسئولیت 

 آیا نهاد داراي فرآیندهایی براي انتخاب، آموزش و پایش پرسنل خود است؟ 
 کند؟ هاي مناسب با وظایف خود، اطمینان حاصل می شناسی روز و روش افراد به اطالعات به آیا نهاد از دسترسی 
 کند؟  اي عملکرد تیم خود را ارزیابی می آیا نهاد به طور دوره 

 

  و گزارش اطالعات  ارتباط 5
 کند؟ آیا نهاد موارد زیر را براي کارفرماي خود تهیه می 1.5

 گذاري صحه شرح کامل فرآیند تصدیق و  -
 گذاري نسبت به برنامه قبلیتغییرات الزم در الزامات تصدیق و صحه  -
 گذاري هاي تصدیق و صحه برنامه فعالیت -
 معرفی اعضاي تیم  -
 گذاري الزحمه تصدیق و صحه نرخ حق  -
 اطالعاتی در مورد فرآیند اعتراض و شکایت   -

 

 کند؟  هاي خود در قبال موارد زیر آگاه می آیا نهاد کارفرما را از مسئولیت 2.5
 گذاري موافقت و اجراي الزامات تصدیق و صحه  -
گذاري شامل مستندسازي، دسترسی به ایجاد ساختارهاي الزم براي اجراي تصدیق و صحه  -

 فرآیندها، ثبت اطالعات و افراد.  

 

  محرمانگی  6
گذاري  آیا نهاد داراي مکانیزم و سیاستی براي حفظ محرمانگی اطالعات بدست آمده در فرآیند تصدیق و صحه  1.6

 است؟ 
 شود؟ ها میهاي آنآیا سیاست محرمانگی نهاد شامل همه افراد و فعالیت

 کنند؟  اي محرمانگی را رعایت می آیا نهاد و افراد آن نسبت به اطالعات کارفرما به طور حرفه 
 کند؟ یا نهاد، کارفرماي خود را نسبت به افشاي عمومی هر گونه اطالعات آگاه می آ

 کند؟  هاي مناسب براي اطمینان از مدیریت محرمانه اطالعات استفاده می آیا نهاد از زیرساخت

 

  ثبت اطالعات  7
 کند؟ گذاري ثبت می هاي تصدیق و صحه آیا نهاد موارد زیر را در فعالیت 1.7

 گذاري محدوده تصدیق و صحه -
 نحوه تعیین زمان اجراي عملیات   -
 تایید تکمیل شدن اطالعات الزم   -
 گذاري  هاي تصدیق و صحهبیانیه  -
 ها و اصالحات انجام شده شکایات و اعتراض -
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 6دستورالعمل شماره   - 13پیوست  

 المللیبینبه مجامع دهی  دستورالعمل گزارش

 

 هدف -1

الزامات براي گزارش از این دستورالعمل، تشریح روش و حداقل  انتشار گازهاي گلخانههدف  از  دهی کاهش  اي ناشی 

 المللی است.  ها به مجامع ملی و بینسازي انرژي در محدوده ساختماناجراي اقدامات بهینه

 

 کاربر(ها)  -2

 المللی.بینهاي ملی و ، براي تدوین گزارشسازمان حفاظت محیط زیست ایران -

 

 دامنه کاربرد  -3

هاي مسکونی جویی در مصرف گاز طبیعی و برق شبکه سراسري در ساختماندامنه کاربرد این دستورالعمل شامل صرفه

) 2BURروزسانی دوساالنه (هاي به) و گزارش1NCهاي ملی (و غیرمسکونی در شهر تهران است و براي تدوین گزارش

 کاربرد دارد.  

 

 مراجع و مدارك مرتبط -4

[1] Secretariat UN, Training material for the preparation of biennial update reports from non-

annex I parties: Reporting mitigation actions and their effects, 2018.  

[2] UNFCCC, Conference of the Parties, Report of the Conference of the Parties on its eighth 

session, New Delhi. 2002.  

 
 
1 National Communications 
2 Biennial Update Reports 
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[3] UNFCCC, Conference of the Parties. Report of the Conference of the Parties on its 

seventeenth session, Durban, 2011.  

[4] UNFCCC, Toolkit for non-Annex I parties on establishing and maintaining institutional 

arrangements for preparing national communications and biennial update reports, 2018.  

 

 واژگان و تعاریف   -5

 گزارش ملی  -1-5

اي (هر چهار سال یکبار  صورت دورهبه گزارشی است که کشورهاي عضو کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد باید  

) به دبیرخانه این کنوانسیون ارسال کرده و باید شامل سیاهه ملی انتشار، اقدامات ملی کاهش  Iبراي کشورها غیر ضمیمه  

 انتشار و اطالعات مربوط به دستیابی به اهداف کنوانسیون باشد. 

 روزرسانی دوساالنه گزارش به -2-5

اي (دو سال پس از هر  صورت دورهبهضو کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد باید  گزارشی است که کشورهاي ع 

روزرسانی گزارش ملی قبلی به همراه آرایش سازمانی،  گزارش ملی) به دبیرخانه این کنوانسیون ارسال کرده و باید شامل به

 داخلی باشد.   MRVها و سازوکار نظام ها، حمایتشرایط ملی، محدودیت

 1سناریوي پایه -5-3

 وضعیت انتشار در آینده در صورت تداوم شرایط موجود و بدون اقدام کاهش انتشار را سناریوي پایه گویند.  

 2سناریوي کاهش انتشار -5-4

 وضعیت انتشار در آینده در صورت اجراي اقدامات کاهش انتشار را سناریوي کاهش انتشار گویند. 

 

 

 

 
 
1 Baseline scenario  
2 Mitigation scenario  
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 دستورالعمل شرح   -6

 ) NCهاي ملی (سازي در گزارشدهی بازار بهینهدستورالعمل گزارش -1-6

، به شرح زیر  "ها و اقدامات کاهش انتشار ایران سیاست"هاي پیشنهادي براي بخش سومِ گزارش ملی با عنوان  فصل 

 است: 

 مقدمه  -1

 هاي داخلی کاهش انتشار  ها، قوانین و مقررات، اهداف و برنامهسیاست -2

 اي و جذب کربن هاي کاهش انتشار گازهاي گلخانهارزیابی پتانسیل -3

  INDCهاي گذشته و رهگیري پیشرفت دستیابی به اهداف شده در سالهاي برداشتهمعرفی گام -4

   MRVمعرفی نظام  -5

هاي فوق به شرح  زیست در فصلسازي انرژي و محیطهاي بازار بهینهدهی پروژهبندي، شیوه گزارشتقسیممطابق با این  

 زیر است. 

 هاي داخلی کاهش انتشار  ها، قوانین و مقررات، اهداف و برنامهالف) سیاست

سیاست و  طرحها  سایر  تشریح  کنار  در  بخش  این  بدر  بازار  درباره  توصیفی  اطالعات  دولت،  و  هینههاي  انرژي  سازي 

 زیست به شکل زیر ارائه گردد:محیط

 ها. هاي اجرایی و دستورالعملنامهمعرفی تاریخچه ایجاد بازار، قوانین و مقررات، آیین -1

 هاي هر کدام، و میزان مشارکت بخش خصوصی.ها و مسئولیتنفعان بازار، نقشمعرفی بازیگران و ذي  -2

جویی  زایی، صرفهجانبی بازار؛ شامل منافع اقتصادي ملی و بخشی، رونق بازار انرژي و اشتغالتشریح منافع اصلی و    -3

 هاي هوا. آالینده اي وانرژي، کاهش انتشار گازهاي گلخانه

 شدن بازار (شامل فازهاي عملیاتی) و آینده بازار. وضعیت اجرایی -4

گردد.  ها بصورت جدولی ارائه  هاي ملّی، مقررات و استراتژياي از سیاستگردد در پایان این فصل، خالصهپیشنهاد می

 گردد.پیشنهاد می 1هاي بازار در قالب جدول آرایش جدول مذکور و مثالی از جانمایی پروژه
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سازي انرژي و دهی بازار بهینه هاي ملی کاهش انتشار در گزارش ملی و نحوه گزارش جدول پیشنهادي خالصه سیاست -1جدول 

 ها ست در ساختمانزیمحیط 

 نهاد مسئول 
وضعیت  

 اجرا 

نحوه تأمین  

 مالی 
 اهداف 

بخش  

 (زیربخش)
 قانون مربوطه 

نام برنامه/  

 سیاست 

سازمان برنامه و  

بودجه،  

هاي نفت  خانه وزارت 

و نیرو، سازمان  

 زیست محیط

* کاهش مصرف انرژي   مکانیزم بازار  در حال اجرا 

هاي جدید  گرمایشی در ساختمان 

 درصد  xبه میزان 

* کاهش انتشار گازهاي  

 هاي هوا اي و آالینده گلخانه 

انرژي  

 (ساختمان) 

نامه اجرایی بازار * آیین 

سازي انرژي و  بهینه 

 زیست محیط

* قانون اصالح الگوي 

 مصرف 

سازي انرژي  بهینه 

زیست در  و محیط 

 ها ساختمان

       

 

 اي و جذب کربن انتشار گازهاي گلخانههاي کاهش ب) ارزیابی پتانسیل

هاي مختلف بصورت جداگانه محاسبه شده و نهایتاً مجموع پتانسیل  هاي کاهش انتشار در کشور در بخشارزیابی پتانسیل

شود. در این مسیر معموال از ابزارهاي مدلسازي  رو محاسبه می  کاهش انتشار کشور در دوره زمانی مورد مطالعه پیشِ 

ها  شود. ورودي این مدلاي در سناریوي پایه و نیز سناریوي کاهش انتشار استفاده مین انتشار گازهاي گلخانهبراي تخمی

حامل بخشتقاضاي  در  طرح  دوره  در  انرژي  ظرفیتهاي  شامل  تکنولوژیک  اطالعات  مجموعه  مختلف،  و  هاي  ها 

 اي است.  و مالحظات توسعه گذاري و عملیاتی و مفروضاتی درباره رشد اقتصاديهاي سرمایههزینه

زیست در بخش  سازي انرژي و محیطهاي آتی در بازار بهینهشده در سال  هاي کاهش انتشار ایجاد بدیهتا ارزیابی پتانسیل

ها بایستی موارد زیر  بینیگیرد. این پیشهایی در مورد آینده بازار صورت میبینیانرژيِ این فصل و با درنظر گرفتن پیش

 بگیرد: را دربر 

اجرایی  -1 چنانروند  بازار؛  نوشته میشدن  بازار  کار  به  از شروع  قبل  گزارش  بازار  چه  باید سال شروع  شود 

 بینی شود.پیش

 . بردبینی آینده بهره توان از روند موجود بازار براي پیشهاي گذشته؛ میها در سال روند تعداد پروژه -2
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هاي اداري) شروع بکار کرده و قرار تدا براي یک بخش (مثال ساختمانچه بازار ابفازهاي بعدي بازار؛ چنان  -3

هاي دولتی، صنعت کشتیرانی، هواپیمایی، و غیره) به بازار اضافه شود، این  است بتدریج فازهاي بعدي (ساختمان

 مسأله در ارزیابی لحاظ گردد. 

هاي با متراژ باال تعداد کمی دارد. این ساختمانهاي موجود بازار؛ بطور مثال در بسیاري از شهرها  پتانسیل  -4

کند. بنابراین باید  هاي خدمات انرژي و فعاالن بازار کم میمسأله جذابیت فعالیت در این شهرها را براي شرکت

هاي محلی و ملّی با عنایت به اقداماتی که تاکنون انجام شده و فضاهایی که در آینده امکان ورود به  پتانسیل

 بررسی شود. ،ارد بازار د

جویی انرژي در این بازار عنوان شده،  گذاري کمّی براي صرفهچه در اسناد باالدستی هدفاهداف بازار؛ چنان  -5

 این اهداف مدنظر قرار گیرد. 

بینی آن  هاي کاهش انتشار و پیشهاي ملّی و دوساالنه این موارد را در ارزیابی پتانسیلکارگروه مسئول تهیه گزارش

هاي مختلفِ بخش انرژي در سناریوي  هایی که براي زیربخشسالیان دوره طرح لحاظ کرده و در کنار سایر برنامه  براي

 آورد.  به حساب  ،کندکاهش انتشار تعریف می

استفاده شود. در این تحلیل   1اي کاهشتوان از مفهوم هزینه حاشیههاي کاهش انتشار میطرح  فایده-در تحلیل هزینه 

گردد. بینی کاهش انتشار هر برنامه ارائه میي کاهش انتشار در دوره محاسبه و نیز میزان پیشنه اجراي هر برنامهکل هزی

هاي  شوند. الزمه ورود پروژهمنفی) به بیشترین هزینه مرتب می  ها به ترتیب از کمترین هزینه (بیشترین هزینهسپس برنامه

ها با  که این پروژههاي آن است. با توجه به اینبینی هزینهچنین تحلیلی، پیش  زیست بهسازي انرژي و محیطبازار بهینه

ها در طول دوره طرح  جویی ارزي این پروژهکنند، کافی است میزان صرفههاي کشور کم میمکانیزم بازار اجرا و از هزینه

 ي منفی در تحلیل وارد گردد. بینی شود و بصورت هزینهپیش

 

 

 
 
1 Marginal Abatement Cost 
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  INDCهاي گذشته و رهگیري پیشرفت دستیابی به اهداف شده در سالهاي برداشتهگامج) معرفی 

انجام  گزارش (انرژي، صنعتی، کشاورزي، پسماند و سایر)  به تفکیک بخش  این فصل  انتشار در  اقدامات کاهش  دهی 

زیست در قسمت انرژي ارائه خواهد شد. دوره زمانی ارائه  سازي انرژي و محیطشد. بنابراین اطالعات بازار بهینه  خواهد

ي گزارش، و یا از ساِل گزارشِ قبلی تا سالِ قبل شدنِ بازار تا سالِ قبل از ارائهتواند از اولین سالِ عملیاتیاین گزارش می

 ي گزارشِ کنونی باشد. از ارائه

روش  در و  مفروضات  انتشارات    شناسیابتدا  و  مرزبندي  انتشار،  ضرایب  پوشش،  تحت  گازهاي  مانند  محاسبات  کلی 

استان تعداد  مانند  توصیفی  اطالعات  سایر  نیز  و  شرکتغیرمستقیم  تعداد  پوشش،  تحت  گواهیهاي  فعال،  هاي  هاي 

اداري،    -ها (مسکونی، تجاريد که کدام زیربخشگردد. همچنین مشخص گردشده از بورس انرژي و غیره ارائه  خریداري

اند و هر کدام چه  زیست وارد شدهسازي انرژي و محیطنقل، کشتیرانی، هواپیمایی، و غیره) تاکنون در بازار بهینهوحمل

ها  زیربخش اي براي نمایش سهم  تواند از نمودار دایرهدهنده میهاي اجراشده دارند. در این صورت گزارشسهمی در طرح 

 در بازار استفاده کند. 

شده در هر    هاي اجرازیست شامل اطالعات کلی طرحسازي انرژي و محیطهاي بازار بهینهمعرفی دستاوردهاي پروژه

بازار در دوره گزارش این  بیانگر مجموع دستاوردهاي  نیز  و  تفکیک حاملسال  به  انرژي صرفهدهی  و جوییهاي  شده 

سازي انرژي  که از پایگاه ثبت بازار بهینهرا  هاي کاهش انتشار  اطالعات ساالنه طرح  2جدول    گازهاي تحت پوشش است.

 کند. معرفی می  ،اند زیست بدست آمدهو محیط

 ها در گزارش ملیزیست در ساختمانسازي انرژي و محیطجدول پیشنهادي معرفی دستاوردهاي بازار بهینه -2جدول 

 جویی این واحد باید یکسان باشد. هاي صرفه ساعت، تن معادل نفت خام یا بشکه معادل نفت خام باشد، اما براي تمامی ستون-تواند مگاوات * واحد انرژي می 

 نمایش است. قابل  1بندي این اطالعات در نموداري مانند شکل جمع

تعداد   سال 
 هاپروژه 
 ها)(گواهی 

 جویی انرژي  میزان صرفه 
 (واحد *)

میزان کاهش انتشار گازهاي  
 اي  گلخانه 

)e2tCO( 

 ها  میزان کاهش انتشار آالینده 
 (تن) 

 CO NOx PM2.5 PM10 مجموع  CO2 CH4 N2O مجموع  گازوییل  گاز طبیعی  برق 
2018 3    20    5     
2019 5    34    8     
2020 9    67    16     
2021 14    120    30     

     59    241    31 مجموع 
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 بندي اطالعات نمودار پیشنهادي براي جمع -1شکل 

ها و اقدامات کاهش انتشار به همراه میزان کاهش انتشار بر گزارش ملی، اطالعات سایر برنامهي این فصل از  در ادامه

جمع کاهش انتشار  گردد. نهایتا کل میزان کاهش انتشار هر سال از  ) گزارش می2COاکسیدکربن (حسب تن معادل دي

 ها بدست آمده و با سیاهه انتشار مقایسه شده تا درصد کاهش انتشار معین گردد.همه بخش

 MRVد) معرفی نظام 

گردد. هاي مختلف ارائه میگذاري در بخشدهی و صحهگیري، گزارشاطالعات مرتبط با نظام اندازه  تمامیدر این بخش،  

ها  )، مرجع تأیید صالحیت و شرایط احراز صالحیت افراد و شرکت 1V&Vگذاري و تصدیق (این اطالعات شامل نظام صحه

نفع در نظام  گیري و پایش و نهادهاي ذي ندازههاي ادهی، دستورالعمل، مراحل گزارشV&Vبراي فعالیت بعنوان نهاد  

MRV  تواند در قالب یک مدل مفهومی (فلوچارت) به شکل  و مسئولیت هر کدام است. آرایش سازمانیِ این نظام می

ها، قوانین و مقررات داخلی که این نظام بر  المللی و دستورالعملاستانداردهاي بین  تمامیمناسبی ارائه گردد. همچنین  

 ) موفق گردد. 2ICAالمللیِ مشاوره و ارزیابی (هاي گروه بینگردد تا در چارچوب بررسیا استوار است معرفی هآن

 

 

 

 
 
1 Validation and Verification  
2 International Consultation and Analysis  
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 )BURروزرسانی دوساالنه ( هاي بهسازي در گزارشدهی بازار بهینهدستورالعمل گزارش -2-6

،  "ها و اقدامات کاهش انتشار ایرانسیاست"عنوان  روزرسانی دوساالنه با  هاي پیشنهادي براي بخش سوم گزارش بهفصل 

 به شرح زیر است: 

 مقدمه  -1

 هاي داخلی کاهش انتشار  ها، قوانین و مقررات، اهداف و برنامهسیاست -2

 هاي گذشتهشده در سالهاي برداشتهمعرفی گام -3

   MRVمعرفی نظام  -4

هاي فوق به شرح  زیست در فصلسازي انرژي و محیطزار بهینههاي بادهی پروژهبندي، شیوه گزارشمطابق با این تقسیم

 زیر است. 

 هاي داخلی کاهش انتشار  ها، قوانین و مقررات، اهداف و برنامهالف) سیاست

سایر طرح تشریح  کنار  در  بخش  این  سیاستدر  و  بهینهها  بازار  درباره  توصیفی  اطالعات  دولت،  و  هاي  انرژي  سازي 

 ارائه گردد:  زیست به شکل زیرمحیط

 ها. هاي اجرایی و دستورالعملنامهمعرفی تاریخچه ایجاد بازار، قوانین و مقررات، آیین -1

 هاي هر کدام، و میزان مشارکت بخش خصوصی.ها و مسئولیتنفعان بازار، نقشمعرفی بازیگران و ذي  -2

جویی  زایی، صرفهبخشی، رونق بازار انرژي و اشتغالتشریح منافع اصلی و جانبی بازار؛ شامل منافع اقتصادي ملی و    -3

 هاي هوا. اي و آالیندهانرژي، کاهش انتشار گازهاي گلخانه

 شدن بازار (شامل فازهاي عملیاتی) و آینده بازار. وضعیت اجرایی -4

گردد.  دولی ارائه  ها بصورت جهاي ملّی، مقررات و استراتژياي از سیاستگردد در پایان این فصل، خالصهپیشنهاد می

 گردد.پیشنهاد می 3هاي بازار در قالب جدول آرایش جدول مذکور و مثالی از جانمایی پروژه
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 زیست در ساختمانها در گزارشهاي دوساالنهسازي انرژي و محیطجدول پیشنهادي نحوه معرفی بازار بهینه -3جدول 

 نهاد مسئول 
نحوه تأمین  

 مالی 
 قانون مربوطه  (زیربخش) بخش  توصیف کلی

نام برنامه/  

 سیاست 

سازمان برنامه و  

هاي خانه بودجه، وزارت 

نفت و نیرو، سازمان  

 زیست محیط

سازي انرژي و  ایجاد بازار بهینه  مکانیزم بازار 

ها  زیست در ساختمانمحیط

کردن بخش براي فعال 

وري  خصوصی در زمینه بهره

 ها و غیره. انرژي در ساختمان

نامه اجرایی بازار * آیین  انرژي (ساختمان) 

سازي انرژي و  بهینه 

 زیست محیط

* قانون اصالح الگوي 

 مصرف 

سازي انرژي و  بهینه 

زیست در  محیط

 ها ساختمان

      

 

 هاي گذشتهشده در سال هاي برداشتهب) معرفی گام

  (انرژي، صنعتی، کشاورزي، پسماند، سایر) انجام خواهد دهی اقدامات کاهش انتشار در این فصل به تفکیک بخش  گزارش

بهینه بازار  بنابراین اطالعات  انرژي و محیطشد.  این  سازي  ارائه  ارائه خواهد شد. دوره زمانی  انرژي  زیست در قسمت 

ملّی قبلی تا سالِ قبل ي گزارش، و یا از سالِ گزارشِ  شدنِ بازار تا سالِ قبل از ارائهتواند از اولین سالِ عملیاتیگزارش می

کند که این  روزرسانی دوساالنه ایجاب میهاي بهي گزارشِ دوساالنه کنونی باشد؛ گرچه روح حاکم بر گزارشاز ارائه

 روز کند. ها اطالعات آخرین گزارش ملی را بهگزارش

شناسی  یحات کلی درباره روشضشوند در ابتدا توصیف شده و توهاي کلیدي که در این گزارش ارائه میهر یک از برنامه

هایی است که در دوره زمانی مدنظر  گردد. خصوصا تأکید بر برنامهها ارائه میو مفروضات کلی و نیز وضعیت اجراي آن

سازي انرژي و محیطزیست  ریزي شده و یا درحال اجرا هستند. اطالعات کلی درباره بازار بهینهگزارش تصویب یا برنامه

گردد.  شده از بورس انرژي و غیره ارائه  هاي خریداريهاي فعال، گواهیهاي تحت پوشش، تعداد شرکتانمانند تعداد است

نقل، کشتیرانی، هواپیمایی، و غیره) تاکنون  وها (مسکونی، تجاري، اداري، حملهمچنین مشخص گردد که کدام زیربخش

 شده دارند.   هاي اجراکدام چه سهمی در طرحاند و هر زیست وارد شدهسازي انرژي و محیطدر بازار بهینه
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اقدامات   تمامیشود  هاي ارائه شده توسط کنوانسیون و نیز تجربیات سایر کشورها، پیشنهاد میبا توجه به دستورالعمل

و   سازي انرژي هاي بازار بهینهداده  با آن  ارائه گردد که متناسب   4ي کاهش انتشار در قالب جدولی مانند جدول  شدهانجام

 شود.زیست نیز در داخل همین جدول گزارش میمحیط

 هاي دوساالنه ها در گزارشزیست در ساختمانسازي انرژي و محیطجدول پیشنهادي معرفی دستاوردهاي بازار بهینه -4جدول 

 

 : 4ادامه جدول 

 شناسی و مفروضات روش انتشار تخمین مقدار کاهش  پیشرفت تاکنون  هاي ارزیابی پیشرفت مؤلفه 

 هاي صادرشده تعداد گواهی 
 جویی شده مقدار انرژي صرفه 

 واحد انرژي   58گواهی،   12:  2021سال 
 واحد انرژي   83گواهی،   16:  2022سال 

 e2COمیلیون تن  2.3:  2021سال 
 e2COمیلیون تن  4.3:  2022سال 

در مورد برق، استفاده از ضریب  
انتشار متوسط شبکه برق ملی؛ در 

مورد گاز طبیعی استفاده از ضرایب  
 IPCCانتشار 

    

 

ها بدست آمده تا مجموع کاهش  این فصل، کل میزان کاهش انتشار هر سال از جمع کاهش انتشار همه بخش  در ادامه

 انتشار معین گردد. 

 MRVنظام ج) معرفی 

گردد. هاي مختلف ارائه میگذاري در بخشدهی و صحهگیري، گزارشاطالعات مرتبط با نظام اندازه  تمامیدر این بخش،  

ها  )، مرجع تأیید صالحیت و شرایط احراز صالحیت افراد و شرکت V&Vگذاري و تصدیق (این اطالعات شامل نظام صحه

گیري و پایش و نهادهاي ذینفع در نظام  ندازههاي ا دهی، دستورالعمل، مراحل گزارشV&Vبراي فعالیت به عنوان نهاد  

 اهداف کمّی  نام اقدام 
ماهیت  
 برنامه 

گازهاي تحت  
 پوشش

 دوره زمانی 
وضعیت  

 اجرا 
زیست در محیط سازي انرژي و بهینه 

 ها ساختمان
* کاهش مصرف انرژي گرمایشی  

 درصد  xها به میزان در ساختمان
اي  * کاهش انتشار گازهاي گلخانه 

 هاي هوا و آالینده 

 در حال اجرا  به بعد  4CH 2021و  2CO مقرراتی 
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MRV  تواند در قالب یک مدل مفهومی (فلوچارت) به شکل  و مسئولیت هر کدام است. آرایش سازمانیِ این نظام می

ها، قوانین و مقررات داخلی که این نظام بر  المللی و دستورالعملاستانداردهاي بین  تمامیمناسبی ارائه گردد. همچنین  

 ) موفق گردد. ICAالمللیِ مشاوره و ارزیابی (هاي گروه بینگردد تا در چارچوب بررسیاستوار است معرفی  هاآن
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 هاي هوا در بخش ساختماناي و آالیندهبرآورد کاهش انتشار گازهاي گلخانهافزار  نرم  - 14پیوست  

 

                 افزار . معرفی نرم1

سازي انرژي و محیط زیست و  هاي بهینه افزار با هدف تسهیل روند ثبت اطالعات در پروژهاین نرم
هاي هوا ناشی از  اي و آالیندهدهی کاهش انتشار گازهاي گلخانهسازي فرآیندهاي محاسبه و گزارشیکپارچه

 سازي در بخش ساختمان تهیه شده است. اقدامات بهینه 
اي و   ) را به عنوان گازهاي گلخانهO2N) و اکسیدنیتروس (4CH)، متان (2COدکربن (اکسیافزار، دياین نرم

 گیرد.  هاي هوا در بر می) را به عنوان آالیندهNOx) و ناکس (COمنوکسیدکربن (

 
 

 

 

 

               افزار . نحوه کار با نرم2

 براي انتخاب ضرایب انتشار و پارامترهاي محاسباتی تنظیماتمراجعه به صفحه  -1
  مشخصات ساختمانورود مشخصات ساختمان در صفحه  -2
 جویی انرژياطالعات صرفهجویی انرژي گاز و برق در صفحه ورود اطالعات صرفه -3
 آنالیز احتراقهاي احتراقی ساختمان در صفحه ورود نتایج آنالیز احتراق سامانه -4
 براي مشاهده نتایج محاسبات مربوط به گاز طبیعی نتایج خروجی (گاز طبیعی)به صفحه مراجعه  -5
 براي مشاهده نتایج محاسبات مربوط به برق  نتایج خروجی (برق)مراجعه به صفحه  -6
 هابراي مشاهده نتایج کلی به تفکیک ساختمان خالصه هر ساختمانمراجعه به صفحه  -7
 ها به تفکیک سال براي مشاهده نتایج کل کاهش انتشار پروژه سالخالصه هر مراجعه به صفحه  -8
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Abstract 
In the first phase of this project, the current situation for developing a reliable MRV system for 

mitigation actions in building sector in Iran, is assessed based on two main pillars: (1) governmental 

rules and (2) stakeholders. In this project, 14 governmental rules and national documents related to 

energy efficiency and environment were assessed; and a comprehensive list of stakeholders for a 

possible MRV system was developed, including 17 bodies in both government and private sector. 

Studying the related standards and references was focused on three scopes: greenhouse gases (GHG) 

emission inventory (8 standards), air pollutants (AP) emission inventory (1 international reference) 

and verification/validation (4 standards).  

In the next step, best practices of developing MRV systems in various countries have been reviewed. 

In result, different approaches, requirements, characteristics and developing steps of an integrated 

MRV system was recognized. Stablishing Market for Energy Efficiency and Environment (M3E) and 

implementing the national project of Energy Efficiency and Environment in Buildings (EEEB) are known 

as the recent measures in Iran.  

The second phase was dedicated to data gathering and implementing M&V and MRV programs in pilot 

buildings, in which the activities were categorized into the following topics:  

1) Verification and Validation of energy efficiency (based on M&V concept)  

2) Measurement and reporting of greenhouse GHG emission reduction  

3) Verification of air pollutants emission reduction (reported by experimental studies)  

The three main objectives of energy optimization measures in buildings are: 

- Energy conservation   

- GHG reduction 

- AP reduction 

These objectives in pilot buildings have been assessed and verified based on the instructions that were 

developed in this project.  

As the result of this step, notable points and lessons learned were extracted and proposed in order to 

improve the characteristics of the future MRV system.  

Consulting meeting were also held with stakeholders, to discuss about the findings and the proposed 

model for MRV system in Iran. Organizational arrangement and responsibilities of different sides were 

discussed, with the aim of removing obstacles and increasing the practicability of MRV system.  

In the third phase, a model for MRV system, compatible to M3E in Iran has been designed and 

proposed to the stakeholders, as the main players of that system. The results revealed that 6 
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instruction are needed for MRV system to be run. These instructions fall into three main topics: 

measurement and reporting (M&R), verification and validation (V&V) and reporting to international 

entities. The following instructions are developed in this project:  

- Instruction 1: Measurement and reporting of energy saving.  

- Instruction 2: Measurement and reporting of GHG and air pollutants emission reduction. 

- Instruction 3: Validation and verification of energy saving.  

- Instruction 4: Validation and verification of GHG and air pollutants emission reduction. 

- Instruction 5: Accreditation of validation and verification bodies.  

- Instruction 6: Reporting to international assemblies.  

Instructions 1 and 2 describe the requirements and methods for estimation (measurement) and 

reporting of energy saving and its corresponding emission reductions. These instructions will be 

utilized by energy services companies (ESCOs). Instructions 3 and 4 are dedicated to validation and 

verification requirements, which shall be used by validation and verification bodies (V&VBs) in M3E. 

Instruction 5 focuses on requirements for accreditation of V&V bodies. Instruction 6 is developed to 

present the reporting formats of NC and BUR to be delivered to UNFCCC by DOE.  

It should be noted that these instructions are developed based on the most appropriate standards 

and hence, their utilization plays a fundamental role in launching the MRV system in Iran. 

A software has been also developed in excel format, for data recording, calculating, and processing in 

energy efficiency projects in pilot buildings. This software contains all necessary parameters and can 

create appropriate reports, based on market targets. The electronic file of this software is enclosed to 

this report. 

Key stakeholder that are the main players of MRV system in Iran include energy services companies, 

Iran Fuel Conservation Company (IFCO), Renewable Energy and Energy Efficiency Organization 

(SATBA), Department of Environment, National Iranian Gas Company, Electric Power Distribution 

Company, Iran Energy Exchange, Planning and Budget Organization and Iranian National Standards 

Organisation. These stakeholders may have conflict of interest and are different from various points 

of view such as:  

- Technical and executive readiness 

- Organizational potentials  

- Capacity building ability  

- Financial budgets  
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Based on these differences, the most appropriate scenarios have been designed for the future 

implementation of the MRV system in Iran. These three scenarios differ from each other from two 

points of view: (1) validation and verification entity, and (2) accreditation system for V&V bodies. The 

future of MRV in Iran depends on intense and robust collaboration of governmental organizations, 

hence different options are proffered to be helpful in any situation. These three scenarios are as the 

following:  

Scenario 1: Iranian National Standards Organisation (INSO) has the responsibility of accreditation of 

V&V bodies in this scenario. Specific requirements of each technical field shall be recognized by the 

corresponding stakeholders and reported to INSO, to be considered in accreditation process. In M3E, 

these requirements should be determined by DOE, IFCO and SATBA.  

Scenario 2: In this scenario, accreditation is performed by DOE, IFCO and SATBA, in parallel and 

separately. The V&V bodies shall request for “additional competence” from these bodies, after 

receiving primary competence from Planning and Budget Organization.  

Scenario 3: No V&V body will be recognized in this scenario, as all validation and verification measures 

will be performed by DOE, IFCO and SATBA.  

According to above mentioned, accrediting system will be meaningful for the first and the second 

scenarios. 
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