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  مقررات ملی ساختمان در عمل19مبحث 
 3، امیر جوانبخت2، پریسا صانعی1امید صابری

 
 

 14 طبقه اول، پالک 2امان، بلوک بلوار کشاورز، برج س: آدرس
1. omid_saberi@yahoo.com, 2. p_saneei@yahoo.com, 3. a-javanbakht@ieeo.org 

 
 :چکیده

 گامی مهم در راستای کنترل مصرف انرژی در  مقررات ملی ساختمان می تواند19اجرای مبحث 
بدین منظور سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور از بدو تاسیس . بخش ساختمان و مسکن باشد

ارتباط با ارگانهای . در راستای اجرایی شدن این مبحث حرکتهای موثری را به انجام رسانده است
وح فشرده، اطالع رسانی و آموزش که تاثیر مسئول، بازنگری مبحث، تهیه جزئیات اجرایی، تهیه ل

 چه موفقیت هایی بوقوع پیوسته، در 19بسزایی در جامعه داشته است، اما باید دید در اجرای مبحث 
این مقاله به شرایط اجرا، مشکالت و نقاط قوت آن در بررسی های انجام شده در سطح شهر تهران 

 .می پردازیم
 

 ایقکاری حرارتی، پنجره های دو جداره، چک لیست انرژی  ، تهران، ع19مبحث : لغات کلیدی
 

 :مقدمه .1
جـویی در مصـرف    صـرفه (با توجه به اینکه بیش از یک دهه از تهیه و تصویب مبحث نوزدهم مقـررات ملـی سـاختمان           

رغم اجباری شدن اجـرای ایـن         گذشته ولی تاکنون فعالیت چشمگیری جهت اجرای صحیح مقررات مذکور علی          ) انرژی
 در  بهینه سازی مصـرف سـوخت کشـور    توان به پیگیریهای سازمان     ث در ساختمانهای کشور انجام نشده و تنها می        مبح

اجرایی شدن این مبحث در کشور یکی از مهمترین اهداف مـدیریت بخـش سـاختمان و مسـکن                   . این بخش اشاره کرد   
سـازی مصـرف     مردم بـا فعالیتهـای بهینـه      باشد، که در این راستا ایجاد بستر مناسب جهت فرهنگ سازی و آشنایی                می

که این مهم با پیگیریهای متعدد و انجام تبلیغات گسترده در           .باشد  سوخت اولین گام در جهت تحقق اهداف سازمان می        
بعنـوان گـام بعـدی بررسـی عملکـرد شـهرداریهای کشـور و تهیـه         . باشـد   های مختلف کشور در دست انجام مـی         رسانه

رهای کنترلی است تا ضمن کاهش حجم فعالیتهای شهرداریها در این زمینه نسبت به ارائه الگوی افزا دستورالعملها و نرم
هـا، صـدور پروانـه و نظـارت بـر اجـرای               مناسب جهت کنترل اجرای این مبحث در تمام قسمتهای مربوطه شامل نقشه           

 .کار اقدام شود ساختمان تا زمان مجوز پایان

                                                      
  omid_saberi@yahoo.com :، پست الکترونیک»های نو، معماری کاوش، انرژی«کارشناس ارشد معماری، مهندسین مشاور  -1
 p_saneei@yahoo.com :، پست الکترونیک»های نو، معماری کاوش، انرژی«کارشناس ارشد معماری، مهندسین مشاور  -2
 معماری سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور بخش ساختمان، مدیر پروژه کارشناس ارشد -3
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یکـی از  .  وزیران رسـید و اجـرای آن الزامـی گردیـد    هیات به تصویب    1370ل   مقررات ملی ساختمان در سا     19 مبحث
 ایـن . باشـد   ارگانهایی که این مبحث طبق مقررات به آن ابالغ شده وزارت کشور و به تبع شهرداریهای کـل کشـور مـی                     

ه ارگانهـای   نگـری چـاپ و بـه کلیـ           بوده و بعـد از بـاز       1381نگری گردیده که آخرین آن در سال          مبحث چندین بار باز   
 .کشوری ابالغ گردیده است

ساختمان بیانگر راهکارها و تمهیداتی است که اجرای صحیح آنها سبب کاهش بار سرمایش   نوزدهم مقررات ملیمبحث
و گرمایش واقعی ساختمان می شود، عالوه بر آن اجرای مبحث نوزدهم سبب افزایش سطح آسایش افراد در سـاختمان           

ختالف زیاد بین مصرف انرژی داخلی در بخـش سـاختمان و اسـتانداردهای جهـانی بایـد اهمیـت                     توجه به ا   با .شود  می
   . شویمقائلبیشتری برای اجرای دقیق مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان نسبت به سایر مقررات ملی در ساختمان  

گر آنست که نـواقص متعـددی در         منطقه شهرداری تهران بیان    22با توجه به بررسیهای انجام شده و تجربه عملکرد          
ایـن  .  مقررات ملی ساختمان موجود است که نحوه اجرای آنرا در شهرداریها با مشکل مواجـه سـاخته اسـت                   19مبحث  

 نشـاندهنده  84مشکالت را می توان از مرحله ترسیم نقشه ها تا مرحله اجرا بررسی نمود نتایج بررسـی اولیـه تـا آبـان         
 19این شاخص نمایانگر ضعف در مراحل مختلـف اجـرای مبحـث             . سطح تهران است  درصدی این مبحث در     17اجرای  

 :منجمله موارد زیر است
 .)مهندسین بایستی آموزشهای الزم را ببینند(مرحله محاسبات و تکمیل چک لیست  انرژی  .1
 مرحله ترسیم نقشه ها و جزئیات اجرایی .2
 مرحله صدور پروانه  .3
 مرحله اجرا در سفت کاری و نازک کاری .4
 نظارت بر اجرای صحیح مبحث از طرف ناظرین و کنترلر شهرداریها .5

 در حال حاضر در شهر تهران، مشـکالت موجـود،   19آنچه در این مقاله به آن پرداخته می شود، وضعیت اجرای مبحث      
نجملـه  برای این منظور، سـازمانهای زیـادی م       . راهکارهای فنی برای بهبود شرایط اجرایی و تسهیل نظارت و اجرا است           

شهرداری تهران، وزرات مسکن و شهر سازی، سازمان نظام مهندسی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی بایستی همکاری                  
 . نمایند

 19نمونه نرم افزار تهیه شده در سازمان بهینه سازی برای انجام محاسبات مبحث . 1شکل 
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 مرحله محاسبات و تکمیل چک لیست انرژی .2
 با تعیین مقادیر مرجع برای پوسته خارجی ساختمان موجب می شود که             19ه هر چند مبحث     در مرحله محاسبات اولی   

ضخامتهای عایق در پوسته خارجی ساختمان مشخص گردد، اما در این مسیر مشکالتی وجود دارد که بایستی بـه آنهـا              
ست، باالخص اگر طراح قصد  روندی طوالنی و وقت گیر ا19در مرحله محاسبات روند پیشنهادی در مبحث . اشاره نمود

در این صورت تعـداد     . استفاده از شاخص خورشیدی و اینرسی حرارتی را برای دریافت تخفیف های مندرج داشته باشد              
 مـورد اسـت، هـر چنـد در سـاختمانهای       70 متری بسیار ساده بـیش از        100دادهای اولیه ورودی برای یک ساختمان       

اما محاسبه و وارد کردن این اعداد در ساختمانهایی با تنوع شکلی بسـیار زمـانبر   بزرگتر این عدد تصاعدی باال نمی رود  
محاسبات را کند تر    ... همچنین ابهامات زیاد در برخی ایتم ها مانند زاویه مانع روبرو و یا فضاهای کنترل نشده و                  . است

 : آشنایی بهتر ارائه شده است فهرست برخی داده های ورودی و داده های مورد محاسبه برای1در جدول . می کند
 

 ]1[. که تعدد آنها قابل مالحظه است19برخی داده های ورودی و داده های مورد محاسبه در مبحث . 1جدول 
 جمعیت حدودی شهر 40 نام شهر 27 سطح سقف 14 سطح مفید 1
 سیستم نوین تهویه 41 کاربری 28 سطح کف 15 حجم مفید 2
وزن مفید دیوارهای    29 فمحیط ک 16 سطح دیوار شمالی 3

 خارجی
ــرژی   42 ــد از ان ــره من به

 خورشید
وزن مفیــد ســقف   30 جزئیات سقف 17 سطح دیوار جنوبی 4

 خارجی
امکان کـاهش سـطوح      43

 نورگذر
وزن مفید کـف روی      31 جزئیات سقف 18 سطح دیوار شرقی 5

 خاک
سیستم برقی یـا غیـر       44

 برقی
وزن مفید دیوارهای    32 جزئیات دیوار 19 سطح دیوار غربی 6

 داخلی
 نوع استفاده ساختمان 45

سطح پنجـره هـای      7
 شرقی

وزن مفید سـقفهای     33 جزئیات پنجره ها 20
 داخلی

ویالیی یا غیر ویالیـی      46
 بودن ساختمان

سطح پنجـره هـای      8
 غربی

ــد  47 ضریب تقلیل 34 جزئیات درها 21 ــرم ســطحی مفی ج
 ساختمان

سطح پنجـره هـای      9
 شمالی

جدارهای مجاور  سطح   22
 فضای کنترل نشده

جزئیات گوشه هـا و      35
 اتصاالت

 شاخص خورشیدی 48

سطح پنجـره هـای      10
 جنوبی

زاویه مـانع در جهـات       23
 مختلف

نوع شیشه ها و رنگ      36
 آنها

 اینرسی حرارتی 49

ضریب انتقال حرارت    11
 سطحی

ضریب انتقال حـرارت     24
 طرح

ضریب انتقال خورشیدی    37
 سطح نور گذر

 پل حرارتی 50

ضریب انتقال حرارت    12
 سطحی مرجع

مقاومت الیه هوای داخلی     25
 و خارجی و میانی

ضـــریب تصـــحیح  38
 انتقال حرارت مرجع

 مقاومت حرارتی طرح 51

ضریب انتقال حرارت    13
 مرجع

 مقاومت حرارتی مرجع 52 جنس پروفیل پنجره ها 39 ضریب هدایت حرارت 26

 
در شرایط مختلف تعاریف و تعامالت متنوعی برقرار می کنند که آن نیز بر پیچیدگی محاسـبات                 این داده ها با یکدیگر      

 وجود دارد که ذیال به آنها اشاره شده         19در کنار آنچه به اختصار به آن اشاره شد مواردی در نگارش مبحث              . می افزاید 
 :است
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 :کلیموارد  .2,1
حرارت طرح و کنترل مشخصات پوسته  محاسبه ضریب انتقال -2-1-3-19 " در بخش25در صفحه  .2,1,1

ضریب انتقال حرارت ساختمان یا "در خصوص محاسبه این ضریب فقط به جمله  "خارجی ساختمان
در حالیکه .  بسنده شده است".با روشهای شناخته شده محاسبه می گردد) H(بخش کنترل شده آن 

  .استمحاسبه ضریب انتقال حرارت طرح اصلی ترین موضوع در روش کارکردی 
 استفاده از پنجره فلزی کشویی یا لوالیی با شیشه 7 جدول شماره 31در روش تجویزی صفحه  .2,1,2

دوجداره مجاز اعالم شده در حالیکه این پنجره ها ایجاد پل حرارتی شدید و مقاومت حرارتی ناچیزی 
 .دارد در ضمن هوابندی مناسبی هم نمی توانند داشته باشند

قادیر ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول تعداد زیادی از مصالح  در خصوص م91در جدول صفحه  .2,1,3
از آن جمله می توان به مصالح . متداول در جدول وجود ندارد که طراحان را با مشکل روبرو می کند

 :زیر اشاره کرد
 گچ و خاک .2,1,3,1
 موزائیک .2,1,3,2
  مالت ماسه سیمان .2,1,3,3

 
 :اساسیموارد  .2,2

 بسیار زیاد بوده و شباهت برخی شاخصها به همدیگر این 19تعداد شاخص های بکار رفته در مبحث  .2,2,1
 :از این شاخصهای مشابه می توان به موارد زیر اشاره کرد. مشکل را دو چندان می نماید

 شاخص خورشیدی .2,2,1,1
 بهره گیری از انرژی خورشیدی .2,2,1,2
 امکان کاهش سطوح جداره های نورگذر .2,2,1,3

 تعریف دقیقی نشده اند و عدم تعریف کامل آنها موجب ایجاد تفسیرهای 19حث برخی شاخصها در مب .2,2,2
 :شخصی و ناهماهنگی می شود مانند

 استفاده از سیستم های نوین تهویه .2,2,2,1
 )در چک لیست(توان حرارتی  .2,2,2,2

در روش کارکردی محاسبه اینرسی حرارتی و تبصره های آن مانند متره یک ساختمان وقت بسیار  .2,2,3
ب می گیرد همچنین طراح بایستی شاخص خورشیدی را نیز محاسبه کند اما در زیادی را از محاس

 ساعته برای یک ساختمان 3این بدان معنی است که مثال وقت .  صفر می شودγ درصد موارد 33
 . درصد موارد تلف می شود33 متری در 400

 مرجع U که برای  مرجع داده شده بسیار دور از مقادیری استRدر روش تجویزی اعدادی که برای  .2,2,4
 سانتمتر عایق در تمام جداره ها و 5در روش کارکردی داده شده در نتیجه اغلب ساختمانها حتی با 

برای . پنجره دو جداره نیز با روش تجویزی پاسخ نمی دهند و عمال روش تجویزی بال استفاده می ماند
 2 در جدول U و Rه صورت گروه، هم در روش تجویزی و هم در روش کارکردی بمقایسه اعداد یک 

 .ارائه شده است
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 ]1 [مقایسه روش کارکردی و تجویزی از لحاظ مقاومت حرارتی جداره ها. 2جدول

 روش تجویزی
 )1گروه – 30ص (اعداد مرجع 

 روش کارکردی
 )1گروه – 27ص (اعداد مرجع 

یف
رد

 

 R (m2.k/w) U(w/m2.k) R (m2.k/w) U(w/m2.k) جداره ها

اختالف 
 در Rدرصدی  

دو روش 
تجویزی به (

 )کارکردی
 224 0,80 1,25 0,357 2,8 دیوار 1
بام تخت یا  2

 250 0,50 2 0,20 5 شیب دار

کف در تماس  3
 150 0,50 2 0,333 3 با هوا

کف در تماس  4
 544 1,45 0,68 0,27 3,7 با خاک

 
 برابر 5,4 تا 1,5 جداره در روش تجویزی بین  نشان می دهد که مقدار عایق حرارتی در یک2مقایسه اعداد در جدول 

این اختالف فاحش بوده و عمال روش تجویزی را .  مورد تائید قرار گیرد19روش کارکردی باید باشد تا از لحاظ مبحث 
 سانتی مقدار عایق مورد نیاز با مقادیر داده شده در روش 20برای مثال در یک سقف آجری . بدون کاربرد می کند

 . سانتیمتر پشم شیشه خواهد بود18 سانتی متر پشم شیشه و در روش تجویزی 6کارکردی 
به مناطق اشتباه   %) 95بیش از   (بررسیها در شهرداریهای مناطق نشان داده که اغلب چک لیستهای ارائه شده             همچنین  

 . مان زیادی داردکنترل چک لیستهای صحیح نیز، نیاز به ز. پرشده است و یا اصال تالشی برای صحت آن نشده است
 
 مرحله ترسیم نقشه ها و جزئیات اجرایی .3

 نمونـه   2متاسفانه در مرحله ترسیم نقشه ها، جزئیات ارائه شده اغلب ناصحیح و یا نامناسب ترسیم شده اند، در شـکل                     
 : ای از نقشه های ارائه شده به یکی از مناطق شهرداری آمده است

 
 .رائه شده، که ضعف اتصاالت عایق و جداره ها در آن مشهود استنمونه ای از بهترین نقشه های ا. 2شکل 
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این ضعف به مهندسین طراح و کنترلرهای شهرداری مربوط می شود و با آموزش صحیح و ارائه نمونه های مناسب می                     
 .توان این نقیصه را برطرف نمود

 
 مرحله صدور پروانه  .4

 مقـررات ملـی سـاختمان مـی زننـد کـه       19ی بودن اجرای مبحث   در مرحله صدور پروانه شهرداریها مهری برای اجبار       
در برخی مناطق این موضوع بصورت دستی نوشته می شود در معاونت . مهندسین ناظر و مالکین از این امر مطلع باشند

شهرسازی شهرداری تهران با همکاری سازمان بهینه سازی فرم های جدیدی در حال طراحی است که مقررات ملی در                   
 : آمده است3 نمونه ای از این پروانه ها در شکل . ذکر خواهند شدآنها

 
 : پروانه ساختمانی که در آن عبارت.3شکل

 .عنوان شده است.) الزامی است) بهینه سازی مصرف انرژی(  مقررات ملی ساختمان 19رعایت مبحث  (

 
 
 مرحله اجرا در سفت کاری و نازک کاری .5

 در تمامی مناطق تهران و برای کلیـه متراژهـا،           19 با اجباری شدن اجرای مبحث       1384 تا آبانماه    19در اجرای مبحث    
 درصد بوده است، که بیشتر این درصد مربوط به استفاده از پنجـره دو جـداره و                  17 فقط   19نسبت کلی اجرای مبحث     

شـده در کـل تهـران        مورد بررسـی     100عایق کاری لوله های تاسیساتی است، عایقکاری حرارتی دیوار و سقف در بین              
 علت آن بیشتر عدم اطالع مهندسین از نحوه اجرای عایق حرارتـی در              )4شکل   (کمتر از انگشتان یک دست بوده است،      

 . جداره ها و هزینه اجرای آن بیان شده است
 

  تهران2نمونه ای از اجرای عایق حرارتی دیوار در منطقه  .4شکل
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 طرف ناظرین و کنترلر شهرداریهانظارت بر اجرای صحیح مبحث از  .6
 قائـل نیسـتند،     19بررسی ها نشان داد که برخی مناطق شهرداری تهران هنوز اهمیت چندانی به اجرا و نظارت مبحث                  

در نتیجه در آن مناطق بررسی نطارت کنترلرها کارساز نیسـت امـا در منـاطقی کـه ایـن امـر جـدی اسـت، کنترلرهـا                     
 :مشکالتی از این قبیل دارند

 . آشنا نیستند و نمی دانند اصوال چه مواردی را شامل می شود19ا مبحث ب .6,1
با مصالح مناسب و استاندارد آشنا نیستند و حتی در مواردی بیان می کنند که تاکنون اصال پنجره دو جداره  .6,2

 .ندیده اند
 .با نحوه اجرای جزئیات آشنا نیستند .6,3
 .کنندنمی دانند در چه زمانهایی و مکانهایی باید نظارت  .6,4
در چندین مورد ساختمانهای پایان یافته که به ماده صد ارسال شده انـد، بالتکیفنـد و شـهرداری و مالکـان                    .6,5

 .نمی دانند که باید چگونه عمل کنند
. تدوین مشخص نحوه نظارت شامل زمان و مرحله اجرایی و دوره های آموزشی کـاربردی بسـیار الزم و ضـروری اسـت                      

برای مثال ناظرینی که در نواحی . ه هستند و هر گروه آموزشهای خاص خود را باید ببینند        ناظرین شهرداری در چند رد    
مستقرند فقط باید با موارد کلی آشنا باشند تا با گزارش اولیه خالف به معاونت شهرسـازی پرداختـه و سـپس نـاظرین                        

 .متخصص باید به سرکشی ساختمان بپردازند
 
 نتیجه گیری .7

 می بایستی بازنگری گردد، کاربردی شدن و ساده تر شدن محاسبات دو هدفی              19اول مبحث   به نظر می رسد در وهله       
کاربردی به این معنا که تا حد امکان با شرایط و مصالح داخل کشور هماهنـگ                . است که باید در بازنگریها مد نظر باشد       

ده های مختلـف تـالیف و ارائـه گـردد      همچنین با شناخت کامل از شرایط شهرداریها، کتابچه های راهنما برای ر           . گردد
 سایر موارد   . برای مثال کتابچه ای برای مسئولین صدور پروانه، راهنمایی برای بازرسی فنی و حتی برای ناظرین نواحی                

 :در زیر فهرست شده اند که می تواند در مقطع فعلی راهگشا باشند
تمانی اسـتاندارد در مـورد عـایق کـاری     فهرست کامل و رتبه بندی شده ای از تولید کنندگان مصـالح سـاخ    .7,1

 .حرارتی ساختمان تهیه و در دسترس عموم باالخص مهندسان و پیمانکاران قرار گیرد
 . باید بازنگری و کامل شود و در تیراژ باال منتشر شود19کتابچه و لوح فشرده جزئیات اجرایی مبحث  .7,2
ی مهندسان ناظر سازمان نظـام مهندسـی و         دوره های آموزشی فنی و کاربردی در کنار آموزشهای علمی برا           .7,3

 .شهرداری ها برگزار شود
 در ساختمان صورت گیرد تا در ذهن جمعی         19اطالع رسانی عمومی برای آشنایی با محاسن اجرای مبحث           .7,4

 . مردم این موضوع جایگاهی پیدا کند
که در سـالهای اخیـر      شهرداریها بایستی بسیار جدی نسبت به اجرای این مبحث همت گمارند، با تالشهایی               .7,5

 .صورت گرفته، اجرای آن بسیار عملی تر شده است
 . سازمان نظام مهندسی باید با مهندسین طراح و ناظر متخلف برخورد نماید .7,6
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