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انجمن بین المللی خانه پسیو
شبکه بین المللی خانه پسیو

انجمــن بیــن المللــی خانــه پســیو )iPHA( یــک شــبکه جهانــی اســت کــه 
ــه پســیو و هــم عالقــه منــدان از سرتاســر جهــان را  هــم کارشناســان خان
گــرد هــم مــی آورد. iPHA همــراه بــا 22 ســازمان وابســته بــه خــود در 
ــتر  ــناخت بیش ــت ش ــتاندارد Passive House و تقوی ــاء اس ــت ارتق جه
مــردم از مزایــا و قابلیــت تحقــق آن تــالش مــی کنــد. ایــن شــبکه، اطالعات 
زیــادی را در دســترس قــرار مــی دهــد و تعامــل فعــال بیــن متخصصــان، 

سیاست گذاران و مردم را تسهیل می کند.
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شرکت های وابسته

اعضاء

موسســه بین المللــی آفتــاب ســرای انــرژی، گــروه خانــه پســیو 
ــود، در  ــن خ ــی از متخصصی ــط گروه ــران )IRANPASSIVE(  را توس ای
ســال 2019 تشــکیل داد. ایــن موسســه بــا هــدف ارتقــاء دانــش و 
بــا  ســاختمان های  ســاخت  بــرای  ســاختمان  صنعــت  در  فــن آوری 
بهــره وری بــاالی انــرژی، تبدیــل بــه یــک موسســه غیرانتفاعــی پیشــرو بــا 
ــرژی  ــره وری ان ــف  به ــای مختل ــه ه ــن در زمین ــی از متخصصی گروه
ــاوره و   ــی و مش ــوزش، طراح ــرژی؛ آم ــرای ان ــاب س ــت. آفت ــده اس ش
ــران  ــیو را در ای ــه پس ــاختمان خان ــرژی س ــتاندارد ان ــانی  اس ــالع رس اط
رهبــری می کنــد. ماموریــت آنهــا ایــن اســت کــه اســتاندارد بیــن المللــی 
ــی،  ــانی عموم ــالع رس ــق اط ــترده از طری ــور گس ــه ط ــیو را ب ــه پس خان

آموزش و  پشتیبانی در کشور توسعه و تحکیم بخشد.

 International بپیوندیــد. بــا ثبــت نــام در Passivhaus بــه انجمــن
Passive House Association  بــه طــور خــودکار عضو iPHA می شــوید. 

بــرای اطالعــات بیشــتر در مــورد مزایــای عضویــت، لطفــا به ایــن آدرس 
passivehouse.ir :مراجعه کنید

)IRANPH( خانه پسیو ایران



پنجره های خانه  پسیو هوابندی

عایق حرارتیعاری از پل حرارتی

استراتژی تهویه کافی

ــی.  ــه جوی ــداری  و صرف ــالمتي ، پای ــایش ، س ــی آس ــیو یعن ــة پس خان
همانطــور کــه از نامــش پیداســت ، ســاختمانهاي خانــة پســیو از منابــع 
ــدان  ــن ب ــد. ای ــه مــي کنن گرمایشــی و سرمایشــی پســیو اســتفاده بهین
ــه پســیو بــه طــور عمــده توســط  معنــي اســت کــه ســاختمان های خان
آفتــاب و گرمــای حاصــل از بــدن ســاکنین و تجهیــزات داخل ســاختمان، 

گرم مي شوند.

ــه  ــد تهوی ــک هــاي ســرمایش پســیو، مانن ــرم ، تکنی ــاه هــاي گ در م
شــب هنــگام و ســایه بــان، ســاختمانهاي خانــة پســیو را بــه طــرز قابــل 
توجهــي خنــک نگــه مــي دارنــد. ایــن امــر بــه طــور قابــل توجهــي نیــاز 

به سیستم های سرمایش مکانیکی را کاهش مي دهد.

تحقق اهداف ما برای حفاظت از آب و هوا

هیئــت بیــن دولتــی تغییــرات اقلیمــی ســازمان ملــل متحــدد یعنــی 
IPCC، اقدامــات اساســی  مــورد نیــاز بــراي محــدود کــردن گرمایش 
ــد از  ــر، 35 درص ــال حاض ــد. در ح ــي کن ــته م ــن را برجس ــره زمی ک
مصــرف کل انــرژي جهانــي فقــط بــه بخــش ســاختمان مربــوط 
ــهم را در  ــترین  س ــاختمان ها بیش ــرداری س ــه بهره ب ــود. مرحل مي ش
ــش و  ــرژی گرمای ــی از  ان ــه ناش ــه اي دارد ک ــاي گلخان ــد گازه تولی

سرمایش مورد نیاز برای بهره برداری است.

 #EfficiencyFirst یعنــی  بهــره وری"  "اول  پویــش  بــه   ، بنابرایــن 
ــازي  ــراي بازس ــا EnerPHit ب ــیو )ی ــه پس ــتاندارد خان ــد.  اس بپیوندی
ســاختمان های موجــود( راهــي بــراي دســتیابی بــه اهــداف حفاظــت از 

آب و هوا است.

اصول پنجگانه خانۀ پسیو
ــا دیدگاهــی آینــده نگرانــه، بــه نفــع همــه  اســتاندارد خانــه پســیو ب

ــتریان  ــد و مش ــال رش ــت در ح ــاختمان از صنع ــان س ــت. متخصص اس

ــاختمان از  ــی س ــران نهای ــه کارب ــی ک ــد، در حال ــی برن ــره م ــی، به راض

آســایش بیشــر در ســاختمان، ســامتی هــوای فضــای مســکونی و تضمیــن 

ــی را  ــی خاص ــتاندارد، طراح ــوند. اس ــع می ش ــاختمان منتف ــت س کیفی

بــرای ســاختمان تجویــز نمــی کنــد بلکــه معیارهــای عملکــرد را بــه شــکل 

ــار مــا قــرار  ــر اســاس دانــش و فــن آوری ســاختمان در اختی شــفاف و ب

می دهد.

مزایــای ســاخت و ســاز  بهتر
مزایــای اقتصــادی و محیــط زیســتی ســاختمان های 

خانه پسیو گواهی شده:

میــزان بــاالی آســایش - ســاختمان های خانــه پســیو 	 
ــای  ــاد فض ــرای ایج ــه ب ــی منطق ــرایط اقلیم ــا ش ــب ب متناس
ــوا،  ــتی های ه ــدون نش ــاال ب ــایش ب ــزان آس ــا می ــکونی ب مس

عایق بندی می شوند.

تأمیــن هــوای تــازه - سیســتم تهویــه بــا بازیافــت حــرارت، 	 
ایجــاد دماهــای مطلــوب در محیــط داخلــی را تضمیــن 
ایــن سیســتم دارای  می کنــد. در آب و هــوای مرطــوب، 

سیستم بازیافت رطوبت نیز می باشد.

دوام و مانــدگاری - ســاختمانهای خانــه پســیو در برابــر 	 
ــاوم  ــارچ مق ــکیل ق ــی از تش ــات ناش ــت و صدم ــع رطوب تجم
هســتند. دلیــل: هوابندی خــوب و بکارگیــری اجزای ســاختمانی 

با کیفیت باال..

ــزی - 	  ــی و برنامه ری ــق طراح ــاختمان طب ــرد س عملک
ابــزار برنامــه ریــزی )PHPP( تــوازن انــرژی قابــل اطمینــان 
را در ســاختمان تضمیــن مــی کنــد. بــه اصطــالح "شــکاف 
ــرف  ــی و مص ــق طراح ــرژی طب ــرف ان ــن مص ــرد"   بی عملک

واقعی انرژی یک ساختمان وجود ندارد.

قابلیــت طراحــی بــه شــکل مطلــوب  - اســتاندارد خانــه 	 
پســیو یــک اســتاندارد عملکــرد محــور بــوده و روش خاصــی 
بــرای ســاخت نمی باشــد بنابرایــن طراحــان در انتخــاب نحــوه 

تأمین معیارهای عملکرد انرژی آزاد هستند.

مقــرون بــه صرفــه تــر هســتند - در طــول چرخــه عمــر 	 
ــای  ــل تقاض ــه دلی ــیو ب ــه پس ــاختمان خان ــک س ــاختمان ، ی س
ــای  ــه ه ــودن هزین ــن ب ــه پایی ــرژی و در نتیج ــم ان ــیار ک بس
اقتصــادی ، مقــرون بــه صرفــه تــر از یــک ســاختمان معمولــی 

است.

ساختمان های غیر مسکونی

8%

ساختمان های مسکونی

22%

حمل و نقل
28%

صنعت ساخت ساختمان

5%

صنایع دیگر

32%

صنایع دیگر

5%

ســهم جهانــی از انــرژی نهایــی ســاختمان و ســاخت و ســاز ،2019 )* نمــودار از  
گــزارش وضعیــت جهانــیGABC 2020  در مــورد ســاختمانها و ســاخت و ســازها توســط 

iPHA اقتباس شده است(

بهره وری و تجدیدپذیرها:

ــداف  ــه اه ــتیابی ب ــیو، دس ــه پس ــاختمان خان ــرژی در س ــن ان ــای پایی تقاض

ــتم های  ــازد. سیس ــر می س ــر را میس ــه کمت ــالش و هزین ــرف ت ــا ص ــتر ب بیش

ــرای  ــد ب ــر حتــی وقتــی در یــک ســطح کوچکــی قــرار مــی گیرن تجدیدپذی

ــرد "اول  ــتند! رویک ــی هس ــما کاف ــاز ش ــورد نی ــرژی م ــترین ان ــن بیش تأمی

بهــره وری" یعنــی EfficiencyFirst# هزینه هــای زیرســاخت هــای انــرژی 

را کاهش می دهد و به جوامع محلی قدرت می بخشد!

Efficiency First اول "بهره وری" استاندارد خانه پسیو
شبکه بین المللی پر رونق


