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 چكيده
جـويي در     صـرفه (اكنون بيش از يك دهه از تهيه و تصويب مبحث نـوزدهم مقـررات ملـي سـاختمان                     هم

رغم اجباري شدن اجراي اين مبحث، تاكنون فعاليـت چشـمگيري جهـت               گذشته ولي علي  ) رژيمصرف ان 
تـوان بـه پيگيريهـاي سـازمان          اجراي صحيح مقررات مذكور در ساختمانهاي كشور انجام نشده و تنها مي           

اجرايي شدن ايـن مبحـث در كشـور يكـي از            . بهينه سازي مصرف سوخت کشور در اين بخش اشاره كرد         
باشد، كه در اين راستا ايجاد بستر مناسـب جهـت             اهداف مديريت بخش ساختمان و مسکن مي      مهمترين  
سازي مصرف سوخت، اولين گام در جهت تحقق اهداف           هاي بهينه   سازي و آشنايي مردم با فعاليت       فرهنگ

ر در هاي مختلف كشـو     هاي متعدد و انجام تبليغات گسترده در رسانه         اين مهم با پيگيري   . باشد  سازمان مي 
هـا و     هـاي كشـور و تهيـه دسـتورالعمل          بعنوان گام بعدي بررسي عملكرد شـهرداري      . باشد  دست انجام مي  

ها در ايـن زمينـه نسـبت بـه ارائـه              هاي شهرداري   افزارهاي كنترلي است تا ضمن كاهش حجم فعاليت         نرم
 صدور پروانـه و     ها،  هاي مربوطه شامل نقشه     الگوي مناسب جهت كنترل اجراي اين مبحث در تمام قسمت         

 .كار اقدام شود نظارت بر اجراي ساختمان تا زمان مجوز پايان
تـوان بـه عـدم     از مشكالت امروزي براي اجراي مقررات ملي ساختمان در زمينة مصرف بهينة انـرژي مـي           

هاي حرارتي و ميزان تأثيرات آنان در كاهش اتالف        آشنايي معماران با ضوابط موجود، عدم آشنايي با عايق        
هاي گوناگون موجود در كشور، كمبود اطالعات كـافي در انـرژي مـورد                انرژي حرارتي، عدم توجه به اقليم     

هاي مختلف ساختماني و نبود مرجع جامعي از جزئيات دقيق عايقكـاري حرارتـي بـراي                  نياز براي كاربري  
 .پوستة بيروني ساختمان اشاره نمود

 مقـررات ملـي سـاختمان در مهندسـين          ۱۹يد از مبحـث     گيري جامع و مف     در تحقيقي كه به منظور بهره     
سازي مصرف سوخت كشور بـه انجـام          و به سفارش سازمان بهينه    » هاي نو، معماري    كاوش، انرژي «مشاور  

                                                 
 ،»های نو، معماری کاوش، انرژی«کارشناس ارشد معماری، مهندسین مشاور  -  1
 ، »های نو، معماری کاوش، انرژی«کارشناس ارشد معماری، مهندسین مشاور  -2
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سازي و كاربردي كردن اين ضوابط بـراي اسـتفادة            هاي علمي و فني در راستاي ساده        رسيد، تمامي تالش  
 . گيري شد ن امر ساخت و ساز جهتاندركارا آسان و سريع معماران و دست

در اين پژوهش با طراحي فرآيندي به منظور تسهيل انتخاب جـدارة بيرونـي مناسـب سـاختماني توسـط                    
 مشي كلي در نظر گرفته شد؛ مهندسان، سه خط

بنـدي    مطالعه و دسته  ) ج/ هاي ساختماني     بيني كاربري   پيش) ب/ بندي اقليمي شهرهاي ايران       طبقه) الف
 )با عايق و بدون عايق(اي ساختماني ه جداره

بندي كـاملي بـه انجـام برسـد تـا دسـتورالعملي        پس از به پايان رسانيدن اين سه مرحله الزم بود تا جمع    
سـازي    اي سـاده    بايست اين دستورالعمل به گونـه       در نهايت مي  . متشكل از نتايج اين سه گام به دست آيد        

با مراجعه به آن، بهترين جزئيات اجرايـي را در شـرايط اقليمـي              شد تا همة معماران و طراحان بتوانند          مي
آوري اطالعـات علمـي دقيـق     بنـابراين بـا جمـع   . شهر خود و با توجه به كاربري مورد نظر، انتخاب نمايند         

هاي حرارتي مصـالح و پوسـتة خـارجي سـاختمان، محاسـبة ايـن خصوصـيات بـراي كليـة                       دربارة ويژگي 
انجام گرفت و با مطالعة چگونگي رفتـار حرارتـي          ) اعم از ديوار، كف و سقف      (هاي بيروني ساختماني    دتايل

هاي گوناگون بـه دسـت        هاي حرارتي در اقاليم مختلف و كاربري        پوستة ساختمان، مقادير مطلوب شاخص    
 .بندي انرژي براي كلية جزئيات اجرايي معمول به انجام رسيد در نهايت گروه. آمد
 جـدول و يـك      ۵ري دستورالعمل طراحي پوستة خـارجي سـاختمان، تعـداد           در تدوين فرآيند به كارگي     .۱

تواننـد جزئيـات اجرايـي و      دفترچة راهنماي تصويري طراحي شد كه افراد با مراجعه بـه مـوارد فـوق مـي                
 .عايقكاري حرارتي پوستة خارجي ساختماِن در دست طراحي را تعيين نمايند

افزار كاربردي جهت به كارگيري در دفاتر طراحي معمـاري   در نهايت به منظور تسريع فرآيند فوق يك نرم   
هـاي اجرايـي      و مهندسين مشاور ساختماني نوشته شد تا بتـوان در مـدت زمـان انـدكي بهتـرين دتايـل                   

 .ساختمان را با در نظر گرفتن كلية پارامترهاي مؤثر در تبادل حرارتي بنا به دست آورد

 :هاي كليدي واژه
 .ها، جزئيات عايقكاري حرارتي هاي حرارتي جداره اخصپوستة خارجي ساختمان، ش

 مقدمه
يكـي از   .  وزيـران رسـيد و اجـراي آن الزامـي گرديـد            هيـات  به تصويب    ١٣٧٠ مقررات ملي ساختمان در سال       ١٩ مبحث

ث  مبح اين. باشد  ارگانهايي كه اين مبحث طبق مقررات به آن ابالغ شده وزارت كشور و به تبع شهرداريهاي كل كشور مي                  
نگري چاپ و به كليه ارگانهـاي كشـوري ابـالغ              بوده و بعد از باز     ١٣٨١نگري گرديده كه آخرين آن در سال          چندين بار باز  
 .گرديده است

ساختمان بيانگر راهكارها و تمهيداتي است كه اجراي صحيح آنها سبب كاهش بار سرمايش و   نوزدهم مقررات مليمبحث
الوه بر آن اجراي مبحث نوزدهم سبب افـزايش سـطح آسـايش افـراد در سـاختمان       گرمايش واقعي ساختمان مي شود، ع     

 توجه به اختالف زياد بين مصرف انـرژي داخلـي در بخـش سـاختمان و اسـتانداردهاي جهـاني بايـد اهميـت                         با .شود  مي
 . شـويم  قائـل بيشتري براي اجراي دقيق مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان نسبت به ساير مقررات ملي در ساختمان                   
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 .طبق مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان بمنظور اخذ پروانه ساختمان مدارك زير نياز است

 مشخصـات فيزيكـي     -٤  نقشـه هـاي سـاختمان      -٣  چك ليست انـرژي    -٢  گواهي صالحيت مهندس يا شركت طراح      -١
مشخصـات فنـي    -٥ ان مـورد اسـتفاده در سـاخت اجـزاي پوسـته خـارجي سـاختم               يمصالح و سيستمهاي عـايق حرارتـ      

سيستمهاي تاسيسات گرمايي، سرمايي، تهويه، تهويـه مطبـوع، تـامين آب گـرم مصـرفي و روشـنايي مـورد اسـتفاده در                        
 ساختمان

 بـا  در ضمن تهران و شهرهاي تابعـه     . شوند  استانهاي كشور از نظر نياز به انرژي گرمايي و سرمايي به سه گروه تقسيم مي              
 .ريزي خاص قرار گرفته است  برنامهمشمول ،هران بويژه به لحاظ اقتصاديتوجه به تجمع امكانات در ت

 ١٣٨٤اي كـه در سـال    اي اسـت بگونـه    ريزي ويژه   شهر تهران باتوجه به اهميت آن ازنظر اقتصادي و فرهنگي داراي برنامه           
ي است چنانچه اجراي    بديه. اجراي مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان در اين شهر براي تمام ساختمانها اجباري است             

گيـرد و      مطلوب اجرا گردد، مالك عمل بـراي سـاير اسـتانها قـرار مـي               حواين مبحث در تهران بزرگ قانونمند شود و به ن         
 .گردد گامهاي بعدي هموار مي

 منطقه شهرداري تهران كه اين قانون طـي دو سـال گذشـته در آنهـا                 ٦با توجه به بررسيهاي انجام شده و تجربه عملكرد          
 مقررات ملي ساختمان موجود است كه نحوه اجـراي آنـرا            ١٩باري گرديده بيانگر آنست كه نواقص متعددي در مبحث          اج

براي اين منظور با توجه به نحوه گردش كار در شهرداريها جهت احداث يـك               . در شهرداريها با مشكل مواجه ساخته است      
ان بـه عنـوان يـك دسـتورالعمل مجـزا تهيـه و بـه                كاري پوسته خـارجي سـاختم       ساختمان جديد ضروري است كه عايق     

هاي نـو، معمـاري اقـدام بـه بررسـي مجـدد و                لذا طي اين پروژه مهندسين مشاور كاوش، انرژي       . شهرداريها منعكس شود  
جـويي انـرژي در       بيني چگونگي كنترل و صرفه       نموده و دستورالعملي به منظور تسريع در پيش        ١٩تكميل ضوابط مبحث    

 . احي گرديده استها طر ساختمان

 هيه دستورالعمل طراحي و اجراي پوسته خارجي ساختمانت
 جويي در مصرف انرژي در راستاي صرفه

 هدف
. باشـد   كاري پوسته خارجي ساختمان مـي       هدف از اجراي اين طرح، تهيه دستورالعمل كامل و علمي جهت انتخاب و عايق             

 در پوستة خارجي سـاختمان همـراه بـا           بيني عايق   راحي و پيش  در اين دستورالعمل ضمن توجه به قوانين كشور، نحوه ط         
همچنـين بـا بررسـي    . ها و ارائة نكات الزم براي تهية قانون در اين زمينه آمده اسـت   چگونگي كنترل آن توسط شهرداري    

ئة مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان نواقص و مشكالت موجود در اجراي اين مبحث مشخص گرديده و بواسطه آن ارا                  
 .ها بيان شده است  در ساختمان١٩راهكارهاي اجرايي جهت نظارت بر اجراي مبحث 

 روند تهية دستورالعمل طراحي و اجراي پوستة خارجي ساختمان
مشي كلي در نظر  در طراحي فرآيندي به منظور تسهيل انتخاب جدارة بيروني مناسب ساختماني توسط معماران، سه خط     

 گرفته شد؛

 : اقليمي شهرهاي ايرانبندي طبقه) الف
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بنـدي شـهرها از نظـر      اطالعات الزم به منظـور گونـه      . آوري گرديد   در اين مرحله اطالعات هواشناسي شهرهاي ايران جمع       
بندي شـدند و در نهايـت    سپس شهرهاي ايران از نظر روز درجات سرمايش و گرمايش تقسيم. مصرف انرژي استخراج شد 

، جـداول  »رطوبـت نسـبي  «و » روز درجات گرمـايش «، »روز درجات سرمايش« يعني  با توجه به سه شاخصة آب و هوايي       
هاي حرارتي ساختمان را بر اساس نـوع اقلـيم      توان ويژگي   بندي مي   در نتيجه با اين طبقه    . تفكيكي از شهرها به دست آمد     

 ١٠بنـدي     ر اساس اين طبقـه    ب .اي از تحليل اقليمي شهرها نقل شده است         در جدول زير نمونه   . به دست آمده تعيين نمود    
 :باشد ها مطابق جدول زير مي گذاري آن بيني گرديد كه شماره اقليم در كشور پيش

 بندي اقليم ايران در ده گروه  طبقه– ۱جدول 

 شماره اقليم نوع اقليم
 ۱ خيلي سرد و خشك
 ۲ خيلي سرد و مرطوب

 ۳ سرد و خشك
 ۴ سرد و مرطوب
 ۵ معتدل و خشك
 ۶ بمعتدل و مرطو
 ۷ گرم و خشك
 ۸ گرم و مرطوب

 ۹ خيلي گرم و خشك
 ۱۰ خيلي گرم و مرطوب

 :هاي ساختماني كاربري) ب
سـپس  . هاي گوناگون ساختماني كه در طـرح تفصـيلي تهـران ذكـر گرديـده، تهيـه شـد                    در گام دوم فهرستي از كاربري     

و ميزان نياز به انرژي تعيين گرديـد و در پايـان، بـا              ها    هايي بر اساس برخي معيارها چون نحوة استفاده از ساختمان             گروه
بنابراين با انتخاب نوع عملكرد بناها، امكان تشخيص  . هاي ساختماني فراهم شد     ، جداول تفكيكي كاربري   ١٩کمک مبحث   

ر هاي ساختماني ذك بندي پيشنهادي كاربري    گروه ٣در جدول   . جويي انرژي وجود خواهد داشت      ميزان مصرف و نياز صرفه    
 .گرديده است

 هاي ساختماني بندي كاربري  گروه– ۳جدول 

 شماره گروه نوع كاربري
 ۱ مداوم+ پرمصرف 
 ۲ گسسته+ پرمصرف 

 ۳ مداوم+ مصرف متوسط 
 ۴ گسسته+ مصرف متوسط 

 ۵ مداوم+ مصرف  كم
 ۶ گسسته+ مصرف  كم

 ۷ بدون مصرف

 :هاي ساختماني بندي جداره مطالعه و دسته) ج
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هـا بـه هنگـام     هاي گرمايي مصالح متداول ساختماني و نوع رفتـار حرارتـي جـداره     اي علمي بر ويژگي     سوم مطالعه در گام   
سپس اين خصوصيات براي مصالح معمول بـه كـار رفتـه در بناهـاي امـروزي اسـتخراج                   . همنشيني اين مصالح انجام شد    

هـا    هاي ديوار، كف و سقف، رفتار حرارتي اين جداره          هاي ساختماني جهت پوسته     گرديد و با تهية مجموعة كاملي از دتايل       
هـاي     دتايـل معمـاري كـه شـاخص        ٣٠٠٠حال با در دست داشـتن بـيش از          . هم بدون عايق و هم با عايق بررسي گرديد        

ها   ها محاسبه و ثبت گرديده است، امكان انتخاب جزئيات مطلوب در راستاي تقليل مصرف انرژي در ساختمان                  حرارتي آن 
 .هاي مذكور آورده شده است  تصوير يك نمونه از دتايلضميمهدر . اهد داشتوجود خو

بندي كاملي به انجام برسد تا دستورالعملي متشكل از نتايج ايـن           پس از به پايان رسانيدن اين سه مرحله الزم بود تا جمع           
د تـا همـة معمـاران و طراحـان          شـ   سازي مـي    اي ساده   بايست اين دستورالعمل به گونه      در نهايت مي  . سه گام به دست آيد    

بتوانند با مراجعه به آن، بهترين جزئيات اجرايي را در شرايط اقليمي شهر خود و با توجه به كاربري مـورد نظـر، انتخـاب                         
 .نمايند

 فرآيند به كارگيري دستورالعمل طراحي پوستة ساختمان

 هدف
باشـد و اعـالم    يد روند علمي تهية دستورالعمل حاضر ميهاي انجام شده در اين پروژه، به منظور تأي         بندي  مطالعات و جمع  

رسيد؛ لذا الزم بود تـا        هاي ساختماني، ضروري به نظر نمي       اندركاران فعاليت   آن به صورت كامل به جامعة معماران و دست        
دسـين  اي در اختيـار مهن      چگونگي استفاده از نتايج اين دستورالعمل در طراحي جزئيات ساختماني، به شكل سـاده شـده               

 .ساختماني قرار گيرد

 هاي راهنما دفترچه
رسد جهت استفادة سريع و مفيد معماران از دستورالعمل طراحي پوستة ساختمان، انتشار دو دفترچـة راهنمـا                    به نظر مي  

   .كاري حرارتي دفترچة جزئيات ترسيمي و عايق، دفترچة جداول كاربردي :ضروري است

 دفترچة جداول كاربردي
باشد كه بر پاية مطالعات علمي مذكور تهيه گرديده اسـت              اين مطالعات مي   ٥ تا   ١هاي    اين دفترچه حاوي جداول ضميمه    

هـاي معمـاري      توانند جزئيات مطلوب ساختماني را جهـت نقشـه          كنندگان با فراگيري شيوة به كارگيري آن، مي         و استفاده 
 :اين جداول عبارتند از. تحويل نمايند) انرژي ساختمانيا ارگان متولي كنترل مصرف (انتخاب و به شهرداري 

 بندي اقليمي شهرهاي ايران جدول طبقه .١
 هاي ساختماني جدول كاربري .٢
 هاي كشور هاي انرژي در ساختمان جدول وضعيت گروه .٣
 هاي ساختماني بندي دتايل جداول گروه .٤
 جدول مشخصات حرارتي مصالح .٥

باشد كه به دليل طـوالني بـودن در ايـن فصـل قيـد                 دوم اين مجموعه مي   جدول شمارة يك نتايج مطالعات اقليمي فصل        
جـدول  . باشـد   هاي كاربري ساختماني از نظر ميزان و نحوة مصـرف انـرژي مـي               بندي گروه   جدول شمارة دو جمع   . نگرديد
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 ٢ و ١جداول در واقع . باشد هاي مورد طراحي مي     هاي انرژي در ساختمان      سه در حقيقت مالك اصلي انتخاب گروه        شمارة
باشند كـه    مقررات ملي ساختمان مي١٩ مبحث  ٥ و   ٤ و   ٣هاي شمارة       اين دفترچه معادل جداول موجود در پيوست        ٣و  

 .تكميل گرديده و سعي شده دامنة بزرگتري از موضوعات مورد مطالعه را در برگيرند

افزار بـه انجـام رسـيده و بـه            ور توسط نرم   جداول شمارة چهار حاصل محاسباتي است كه بر پاية مطالعات علمي اين مشا            
در حقيقـت ايـن جـداول       . هاي انرژي تعيين گرديده اسـت       واسطة آن شرط مقبوليت هر دتايل براي به كارگيري در گروه          

 .باشند مي» كاري حرارتي دفترچة جزئيات ترسيمي و عايق«رابط ميان مطالعات انجام شده و 

ايـن جـدول در بـه كـارگيري دسـتورالعمل طراحـي       . صالح ساختماني استجدول شمارة پنج حاوي مشخصات حرارتي م 
تواننـد بـا اسـتفاده از ايـن اطالعـات پايـه، محاسـبات                 پوستة ساختمان كاربرد مستقيم نخواهد داشت، بلكه معماران مـي         

 ١٩ مبحـث  ٧اين جدول معادل جدول پيوست . هاي آينده را به انجام برسانند احتمالي جزئيات جديد پيشنهادي در طرح    
 .تري را در بر دارد باشد كه نسبت به آن تعداد مصالح بيشتر و مشخصات حرارتي متنوع مي

 كاري حرارتي  دفترچة جزئيات ترسيمي و عايق
هاي استخراج شده از جزئيات برنامه و بودجه ترسيم گرديده و توضيحات الزم براي مصالح بـه                   در اين دفترچه كلية دتايل    

ها، نوع اجراي جزئيات، مكان عايق و كد منحصر به فرد هر دتايل در كنار اين ترسـيمات درج شـده            آنكار رفته، ضخامت    
هـاي در دسـت       در نتيجه اين دفترچه مرجع اصلي انتخاب و اجراي جزئيات ديوار، سقف و كف خـارجي سـاختمان                 . است

 .طراحي خواهد بود

 شيوة استفاده از دستورالعمل
 :ده از اين دستورالعمل به ترتيب زير عمل خواهد كردمهندس ساختمان براي استفا

با توجه به كاربري ساختمان مورد نظر، گروه كاربري را به لحـاظ ميـزان و نـوع مصـرف انـرژي از جـدول شـمارة دو                             -١
 .كند دفترچة جداول استخراج مي

 
 

 .نمايد  يك تعيين مي نوع اقليم شهر خود را از جدول شمارة -٢
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مطلـوب را بـا توجـه بـه وسـعت شـهر و       » گروه انرژي«اده از نتايج دو بند فوق و مراجعه به جدول شمارة سه،      با استف  -٣
 .آورد زيربناي ساختمان تحت مطالعه به دست مي

 

 
 

 .نمايد با مراجعه به دفترچة جزئيات ترسيمي، كدهاي جزئيات مورد نظر را در سه بخش ديوار، سقف و كف تعيين مي -٤

 به دسـت   به دست آمده از بند فوق را در جدول شمارة چهار دفترچه جداول يافته و چنانچه تأييد گروه انرژي      كدهاي -٥
 . گزيند  فوق در آن وجود داشت، همان جزئيات را جهت طرح مورد نظر برمي٣آمده از بند 

 

 
 

 .رسد  مجدداً به انجام مي٥ و ٤اگر اين تأييد وجود نداشت مراحل  -٦
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  دستورالعمل طراحي و اجراي پوستة خارجي ساختمانافزار نرم
سـازي و مكـانيزه كـردن فرآينـد انتخـاب و طراحـي پوسـتة خـارجي          گونه كه ذكر شد، اين مشاور در راستاي ساده        همان

 اي كرده كه كلية شيوة استفادة ذكـر شـده در بـاال را         افزار رايانه   ساختمان براي مهندسين معمار، اقدام به طراحي يك نرم        
 :افزار امكانات زير را داراست اين نرم. تحت آن جمع نموده است

  ورود اطالعات ساختمان، پروانه، مهندسين طراح، محاسب و ناظر و ديگر مشخصات اولية مورد نياز-١
  انتخاب شهر و كاربري-٢
 هاي اجرايي با در نظر گرفتن سه اولويت  پيشنهاد دتايل-٣
 م شدههاي ترسي  مشاهدة دقيق دتايل-٤
 كاري حرارتي ليست عايق  چاپ چك-٥

 .در زير تصاويري از اين برنامه نمايش داده شده است

             
 

       

 مقايسه دستورالعمل تهيه شده با مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان
هبود يابند کـه در زيـر بـه          روشها ب  ١٩در واقع در اين دستورالعمل سعي شده با توجه با بازخوردهاي نتايج اجراي مبحث               

 :شود برخي از اين محاسن اشاره مي

 :حذف محاسبات .١
باشـد بلکـه      تر در اين دستورالعمل مدنظر قرار گرفته، اما محاسبة آن به عهدة کاربر نمـي                استفاده از روند محاسباتي دقيق    

ام و در واقـع در پـس زمينـة          ريزي کشـور انجـ      اين محاسبات براي جزئيات مختلف با مشخصات سازمان مديريت و برنامه          
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در نتيجه نه مهندس طراح و نه کنترلر شهرداري نيازي به محاسبه هيچ فرمول يا مقـداري بـراي                   . گيرد  ها قرار مي    انتخاب
 .بدست آوردن جزئيات مناسب در ساختمان مورد بررسي نخواهند داشت

 : ارائه جزئيات .٢
اند و مهندس طراح نيازي به      زئيات با دقت و کامل ترسيم شده      خروجي اين دستورالعمل جزئيات ساختماني است و اين ج        

صرف زمان براي طراحي جزئيات نخواهد داشت مگر در شرايط خاص که خود بخواهد جزئيات خاص غير متداولي را ارائه                    
ط ممکـن  اين شراي. (دهد، که در آن صورت هم نحوه کنترل ميزان عايق حرارتي مورد نياز در اين دستورالعمل آمده است  

 .)ها رخ دهد است در کمتر از يک درصد ساختمان

 :سرعت دستيابي به خروجي .٣
 دقيقـه بـه جزئيـات       ٥مي توان در ظرف کمتر از       ) بدون استفاده از کامپيوتر   (در اين دستور العمل حتي به صورت دستي         

ت بـه سـليقه طـراح و        مناسب مورد نياز در کف، سقف و ديوارهاي خارجي دسـت يافـت و انتخـاب از ميـان ايـن جزئيـا                      
کنترل اين جزئيات نيز بدليل داشتن کدهاي شناسـايي، سـريع و بـدون نيـاز بـه        . مالحظات اقتصادي او باز خواهد گشت     

 .محاسبه خواهد بود

 اجرايي بودن جزئيات و ضخامت عايقها .٤
 سـانتيمتر صـورت     ٥/٧ و   ٥ ،٥/٢ها يک تا سه ايـنج معـادل           هاي حرارتي در ضخامت     با توجه به بازار ايران که توليد عايق       

 ٧/٣هـا مجريـان را از سـردرگمي و عـدم دسترسـي مـثالً بـه عـايق                      پذيرد لذا محدود شدن جزئيات به اين ضـخامت          مي
 .سانتيمتري نجات خواهد داد

 استفاده از شابلون ارتباطي، چک ليست و نرم افزار .٥
 . اند وليه وکنترل طراحي و ارائه شدههر سه وسيله فوق در جهت تسهيل استفاده و سرعت بخشيدن به انتخاب ا

 وجود دو اليه اطالعاتي .٦
طراحـان عالقمنـد   . در اليه اول که در اختيار سازمان مي باشد و قابليت انتشار نيز دارد روند محاسبات ارائـه شـده اسـت               

 .توانند با مراجعه به اين روند خود نيز به محاسبات جديد دست يابند مي

گيرد لذا کاربران عادي      اند و فقط اطالعات مورد نياز در اختيار کاربر قرار مي             پيچيده حذف شده   در اليه دوم اطالعات فني    
 .توانند کامالً از اين دستورالعمل استفاده کنند بدون نياز به اطالع از زمينة پيچيدة آن مي

 به حداقل رساندن سردرگمي طراحان .٧
 و تعداد بسيار زياد فاکتورهاي ورودي و ارقـام مـورد محاسـبه               بدليل وجود دو راه حل تجويزي و کارکردي        ١٩در مبحث   

در اين دستورالعمل با اينکه سعي شده از . اي را براي بدست آوردن نتايج نهايي بدست آورند توانند روند ساده  طراحان نمي 
ري براحتي بـه نتيجـه    استفاده شود اما کاربر نيازي به در نظر گرفتن آنان ندارند و روند ساده و تک مسي١٩روش مبحث   

 .رسد مي

 ها کاربرد در تمام شهرهاي کشور براي تمامي ساختمان .٨
همه مهندسين طراح   . باشد  ها و شهرها مي      قابل کاربرد در تمام کشور براي تمام کاربري        ١٩اين دستورالعمل مانند مبحث     
 .توانند از آن استفاده کنند در سطح کشور به راحتي مي
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٠

 ها تماني و کاربريگسترش جداول مصالح ساخ .٩
و شرايط انجـام    ) J/kgoK(تر شده و دو ستون ظرفيت گرماي ويژه            گسترده ١٩جدول مصالح ساختماني به نسبت مبحث       

 .  مرحله تقسيم شد و تعدادي کاربري به آن افزوده شده است٧جدول کاربريها نيز به . آزمايش افزوده شده است

 گسترش شرايط اقليمي شهرهاي کشور .١٠
 در سه زير بخش کم مصرف، متوسط و پر مصرف از لحاظ انرژي در اين دستورالعمل                 ١٩قليمي نيز که در مبحث      شرايط ا 

تـري را بـراي شـرايط اقليمـي      هاي دقيـق  اين تقسيم بندي مي تواند امکان انتخاب    .  منطقه اقليمي تقسيم شده اند     ١٠به  
 .مختلف فراهم نمايد

هـاي کشـور،      سـازي مصـرف انـرژي در سـاختمان          راستاي اجراي بهتر بهينـه    بدين ترتيب سعي شده اين دستورالعمل در        
توان با بدسـت آوردن بازخوردهـاي اجرايـي بـه اصـالح و بهبـود آن                   هر چند در مراحل بعدي مي     . تر ظاهر گردد    کاربردي
 .پرداخت

 :منابع
ي و شهرسازي، دانشگاه شهيد ،دانشكده معمار۱۰ و ۹شهرام، جريان انتقال ناپايدار، نشريه صفه شماره . پورديهيمي .۱

 ۱۳۷۲بهشتي، تهران، بهار و تابستان 
، دانشكده معماري و شهرسازي، ۱محمد، جريان انتقال ناپايدار حرارتي، مقاله ارائه شده بعنوان درس ويژه . زاد فرخ .۲

 ۱۳۸۳دانشگاه شهيد بهشتي، گروه دکتري، تهران، تابستان 
 ۱۳۶۸يي، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، تهران، راهنماي طراحي اقليمي، ترجمه مرتضي كسما .۳
  ۱۳۸۲، نشر خاك، اصفهان، )ويراست دوم(مرتضي، اقليم و معماري . كسمايي .۴
جويي در مصرف انرژي، دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان، نشر  صرفه: ۱۹مقررات ملي ساختمان، مبحث  .۵

 ۱۳۸۱توسعة ايران، تهران، 
هاي مسكوني، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، تهران،  دي اقليمي ايران، مسكن و محيطبن مرتضي، پهنه. كسمايي .۶

۱۳۷۲ 
 ۱۳۸۳شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد،  امين عليزاده و ديگران، هوا و اقليم .۷
 ۱۳۸۱شناسي، دانشگاه تهران، تهران،  ابراهيم، اقليم. جعفرپور .۸
 ۱۳۶۷ با اقليم، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، محمود، آسايش بوسيلة معماري همساز. رازجويان .۹
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 اي از جزئيات اجرايي ترسيم شده  نمونه– ضميمه يك

 
 


